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Spiegelingen van een veranderende wereld – innovatie (Raymond Witvoet)

Met topsprekers,
waaronder
Charles Groenhuijsen,
Yori Kamphuis en
Fred Brouns

De paradox van vernieuwing
Alle 19 zorgcentra van Sevagram hebben na een jarenlange investering in optimalisering van haar mensgerichte
zorg het internationale Planetree label behaald. De kern van die wereldwijd gedragen (zorg)visie is dat alle mensen in kwetsbare situaties recht hebben op veiligheid, vakmanschap en volle aandacht. Dit betekent vaak ook dat
het belangrijk is voor medewerkers (en niet alleen in de zorg!) om op een andere manier naar zaken te kijken en
ermee om te gaan. De wereld verandert namelijk, de wereld vernieuwt en het is de kunst om mee te bewegen.
En ook om te leren omgaan met paradoxen.
Bij paradoxen gaat het niet werkelijk om tegengestelde zaken, maar om zaken die op een dieper niveau verbonden
zijn. In wezen gaat het om twee zijden van één en dezelfde medaille. Paradoxen hebben vaak iets verrassends,
doordat beide kanten op een onverwachte manier bij elkaar komen. Paradoxen prikkelen de nieuwsgierigheid, ze
roepen verbazing en soms ook verwarring op.
Datum 		
donderdag 8 november 2018
Locatie
Theater Sevagram, Henri Dunantstraat 3, Heerlen
Tijd
12.30 – 17.30 uur
Kosten
Deelnamekosten bedragen 95,00 euro per persoon, exclusief BTW.
		
De opbrengst van dit congres komt na aftrek van kosten ten goede aan de goede-doelen stichting 		
		Sevagram Verwenzorg.
Aanmelden
Klikt u hier om u aan te melden via e-email; dat kan tot en met 23 oktober. Na ontvangst van uw aanmelding wordt
uw deelname definitief bevestigd.

Programma
Dagvoorzitter is Vivian Boelen (radio- en televisiepresentatrice).
12.30 - 13.30 uur
Ontvangst (inclusief lunch)
13.30 - 13.40 uur
Welkomstwoord door Pim Steerneman, voorzitter Raad van Bestuur Sevagram
13.40 - 14.00 uur
Korte inleiding door Susan Frampton, President of Planetree International
			‘De juiste focus leidt tot bewustwording en beweging’
14.00 - 14.45 uur
Yori Kamphuis, spreker op het gebied van innovatie, veiligheid en technologie en futurist
			‘Positiviteit in innovaties’
14.55 - 15.15 uur
Fred Brouns, hoogleraar innovatie gezonde voeding
			‘Een fijne weg naar 100+: blijven werken, socialiseren en goed eten!’
15.15 - 16.15 uur
Charles Groenhuijsen, journalist en publicist
			‘Optimisten hebben de hele wereld’
16.15 - 16.25 uur
16.25 – 17. 30 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter
Borrel met informele afsluiting

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

