
Startcongres Week van reflectie

Anja Machielse, Eric Zwennis 
Illya Soffer, Theo Niessen, 

Inez de Beaufort e.v.a.

25 november 2019

& reflectie
Ruimte voor ethiek

Toekomst van de zorg

Met hart & ziel voor goede zorg

Academy
Ethiek



Postbus 508    1000 AM Amsterdam    T + 31(0)64 125 60 04

Met hart & ziel voor goede zorg

25 t/m 29 november 2019

Startcongres Week van reflectie,  
maandag 25 november 2019

‘Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie’

Het inspirerende congres ‘Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie’ 
is op maandag 25 november 2019 in Amersfoort de officiële start van de twaalfde 
Week van reflectie. Een afwisselend programma met boeiende presentaties van 
topsprekers uit de praktijk van de zorg, onderwijs en wetenschap. U kunt deelnemen 
aan maar liefst drie praktijkgerichte workshoprondes, met een breed aanbod van 
actuele thema’s. U bent van harte welkom. 

Het congres ‘Toekomst van de zorg; Ruimte voor ethiek & reflectie’ is de dynamische  
kick-off van de Week van reflectie, toonaangevend initiatief met jaarlijks duizenden 
activiteiten in het hele land. Met de kennis die u deze dag opdoet, kunt u geïnspireerd 
verder met ethiek en reflectie in uw dagelijkse praktijk. Lees alles over het congres ...

Topsprekers over de toekomst van de zorg, ethiek en reflectie
Aan het startcongres Week van reflectie wordt meegewerkt door topsprekers uit de 
praktijk van de zorg, onderwijs en wetenschap: prof. dr. Anja Machielse, bijzonder 
hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’, Universiteit voor Humanistiek;  
dr. Theo Niessen, Associate Lector, Lectoraat Persoonsgerichte praktijkvoering, Fontys 
Hogescholen; en Illya Soffer, directeur Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking 
of chronische ziekte. Deze inspirerende sprekers brengen u op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en inzichten. 

Drie workshoprondes met praktijkgerichte workshops
U kunt tijdens het congres deelnemen aan drie workshoprondes, met een breed aanbod 
van praktijkgerichte workshops. De kleine groepen (ca. 15 deelnemers) staan garant voor 
veel ruimte voor interactie en dialoog. Er is een inspirerend aanbod van actuele thema’s. In 
elke ronde kunt u deelnemen aan een van de workshops. Workshopleiders: prof. dr. Inez 
de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek Erasmus MC; Eric Zwennis, voorzitter Raad 
van Bestuur De Zijlen; dr. Mirjam Houtlosser, docent/onderzoeker ethiek, LUMC e.v.a. 
Bekijk het overzicht van de workshops...

Aankondiging
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Netwerklunch
Het startcongres Week van reflectie is dé plek om uw netwerk te vergroten. Tijdens de 
lunch en borrel na afloop is er alle ruimte om te netwerken.

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, jeugdhulpmedewerkers, leidinggevenden en 
directeuren in de zorg, bestuurders, artsen, specialisten, toezichthouders, geestelijk 
verzorgers, leden Commissie Ethiek, sociaal werkers, leden Cliëntenraad en Patiëntenraad, 
medewerkers jeugdgezondheidszorg, welzijnsmedewerkers, fysiotherapeuten,  
beleidsmedewerkers, mantelzorgers, cliënten, docenten & studenten zorgopleidingen, 
gemeenteambtenaren, en andere geïnteresseerden.

Aanmelden met vroegboekkorting
Het congres vindt op maandag 25 november 2019 van 9.45 - 16.00 uur plaats in Hart van 
Vathorst in Amersfoort. Meld u snel aan en profiteer van de vroegboekkorting. Tot 25 
oktober 2019 is uw deelnameprijs € 195; inclusief lunch, koffie/thee, netwerkborrel na 
afloop. Na 25 oktober 2019 is uw bijdrage € 245. Prijzen exclusief BTW

Aanmelden voor congres

Initiatief en organisatie
Het startcongres Week van reflectie wordt georganiseerd door het Reflectieteam en Ethiek 
Academy, in samenwerking met een groot aantal zorginstellingen, jeugdhulporganisaties, 
opleidingen, universiteiten, regioambassadeurs, en andere betrokkenen in het hele land. 
Een vernieuwende samenwerking, gericht op de verbinding van praktijk, onderwijs en 
wetenschap. AnneMarie Bloemhoff en Jack van Raay, Ethiek Academy, hebben twaalf jaar 
geleden het initiatief genomen om de Week van reflectie in het leven te roepen, met als 
ambitie een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorg en ruimte voor ethiek. Meer 
informatie: www.weekvanreflectie.nl

Meer informatie over het congres: Reflectieteam Week van reflectie, T 064 125 60 04 
of per e-mail 
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