
LANDELIJK SYMPOSIUM 
RISICOMANAGEMENT IN DE ZORG:  
HET VOORKOMEN VAN CRISIS!
Ontwikkelingen en perspectieven 
Tijdens dit symposium geven we aandacht aan:
• (nieuwe) risico’s die op zorgaanbieders afkomen;
• lessen vanuit de luchtvaartsector;
• het toewerken naar risicobeheersing en risicomanagement in de zorg;
• inzicht en handvatten om voorbereid te zijn op crises;
• het nieuwe Beleidskader 3.0 Risicomanagement en Crisisbeheersing voor de 

Zorg, Opleiden, Trainen en Oefenen.

In de ochtend zijn sprekers uitgenodigd om hun visie op risicomanagement 
met u te delen. In het middagdeel willen we u in twee rondes prikkelen met 
inspirerende verdiepingssessies en voorbeelden uit de praktijk.

U kunt per verdiepingsronde kiezen uit één van onderstaande vier sessies. U 
dient 2 verdiepingssessies op het aanmeldformulier aan te kruisen (minder is 
niet mogelijk):
1. Het opstellen van een zorgrisicoprofiel
 Antoinette Gelton, senior beleidsmedewerker GHOR Haaglanden
2. Het in beeld brengen van risico’s rondom zorgcontinuïteit
 Max de Ruiter, senior consultant crisisbeheersing en bedrijfscontinuïteits- 

management, Max de Ruiter Holding bv 
3. Het inzetten op risicovoorbereiding op rampen en crisis, een cultuuromslag
 Paul Engel, organisatieadviseur en projectleider, ENNU voor de verandering
4. Het voorbereiden op risico’s met betrekking tot digitale systemen
 Auke Nicolaï, business consultant, Z-Cert

Daarnaast is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten en te netwerken tijdens de 
lunch en de borrel.  

Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het symposium.  

Locatie
Mauritskazerne
Nieuwe Kazernelaan 2 D41
6711 JC Ede

Doelgroep
Het symposium is 
bedoeld voor iedereen 
die geïnteresseerd is in 
risicomanagement in de 
zorg. Zoals ROP- 
coördinatoren, 
Crisiscoördinatoren/
Adviseurs crisisbeheersing, 
OTO-coördinatoren, 
Kwaliteits- en veiligheids-
functionarissen, managers 
en bestuurders in de zorg. 

Inschrijven 
U kunt zich inschrijven 
voor het symposium door 
op onderstaande button te 
klikken. 

Kosten
Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.

Contact
secretariaatlnaz@lnaz.nl

AANMELDEN  >

www.lnaz.nl

DONDERDAG 6 APRIL 2023 | 10:00 - 17:00 UUR
MAURITSKAZERNE EDE

https://www.lnaz.nl/landelijk-symposium-risicomanagement-lnaz


www.lnaz.nl

PROGRAMMA

10.00  Welkom en opening door dagvoorzitter Mark Berntssen

10:10 Aanbieden, toelichting op Beleidskader 3.0 Risicomanagement en 
Crisisbeheersing voor de zorg, en OTO

 Prof. dr. Mark H.H. Kramer, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

10:30 Risicobeheersing in de luchtvaart en in de zorg
 Jos Lippmann, piloot easyJet en procesmanager Kwaliteit en Veiligheid  

bij zorggroep Almere

11:15 Pauze

11:30 Toekomstige risico’s in de zorg
 Menno van Duin, lector Crisisbeheersing, Nederlands Instituut voor 

Preventie en Veiligheid

12:15 Lunch

13:30 Eerste ronde verdiepingssessies

14:30 Pauze

14:45 Tweede ronde verdiepingssessies

15:45 Afronding door dagvoorzitter

16:15 Borrel tot 17:00 uur


