
Wanneer: Vrijdag 5 November 2021
Tijd: 10.00 uur – 16.00 uur
Plaats: HagaZiekenhuis, Els Borst – Eilersplein 245, 2545AA Den Haag

Landelijke CRM-conferentie ‘CRM in crisistijd’
Voor de zesde keer organiseert het landelijk platform Zorgen voor Teamwork een 
conferentie over CRM. Het thema is: ‘CRM in crisistijd’. Hoe hou je overzicht en situational 
awareness in tijden van crisis? Diederik Gommers vertelt over het landelijk perspectief en 
Rob Wilting vertelt over het lokale perspectief.

Helpt CRM in crisistijd of is het juist een last als ieder teamlid steeds zijn zegje wil doen? Jasper van Bommel en 
Wieke van der Knokke werken op een IC waar CRM niet geïmplementeerd was ten tijde van de ‘eerste golf’, Iwan 
Meynaar en Peter Coenen werken op een IC waar CRM wel geïmplementeerd was. Ze gaan in discussie.

Verstoringen zijn altijd vervelend en daarom spreken we elkaar daar ook op aan. Of niet? Annet van Harten heeft 
er uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Na de lunch zijn er verschillende workshops waar je uit kun kiezen in ‘the CRM department store’.

Het platform Zorgen voor Teamwork is opgericht om te inspireren en leren van elkaar om zo samen te komen tot 
beter teamwerk. Dus als je een leuk idee hebt om te pitchen, een workshop wilt geven, een poster wilt 
presenteren, een filmpje wilt laten zien of iets wilt bediscussiëren, dan kan dat ook nog! 

Stuur je idee vóór 15 oktober naar: i.meynaar@hagaziekenhuis.nl.

Programma
09.30 – 10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 – 10.05 uur Iwan Meynaar - Intensivist  Opening en welkom
   HagaZiekenhuis
10.05 – 10.25 uur Rob Wilting - Chirurg-intensivist  COVID crisis in Tilburg 
   Elizabeth - Twee Steden Ziekenhuis
10.25 – 10.50 uur  Diederik Gommers - Intensivist  COVID crisis in Nederland
   Erasmus MC
10.50 – 11.20 uur Iwan Meynaar - Intensivist   COVID met en zonder CRM
   Peter Coenen - CRM Instructeur
   Jasper van Bommel - Intensivist Erasmus MC &
   Wieke van der Knokke - IC verpleegkundige
11.20 – 11.40 uur Annet van Harten  Oorverdovende stilte in de OK. 
   Adviesbureau tBureau

11.40 – 12.30 uur Melvin Redeker - Avonturier  Risico’s op de berg en in het ziekenhuis
12.30 – 13.30 uur Lunch en netwerkopdracht
13.30 – 15.30 uur The CRM department store 

U kiest 2 workshops waar u naar toe gaat. Klik voor uitleg over de workshops op de link.
  Workshop 1
  Herstart van CRM op een afdeling   
  Workshop 2
  Zicht op je eigen talent tijdens een real-life (acute) situatie 
  Workshop 3
  ‘Van eigen regie naar samen regie.’
  Workshop 4
  CRM is zeer waardevol maar hoe zorg je ervoor dat er commitment blijft?

15.30 – 16.00 uur Patrick Spekman  Wrap up
16.00 – 16.30 uur Napraten met een drankje

Kosten
€ 75,- Je inschrijving is definitief als de factuur voldaan is.

Inschrijven 
Je kunt je inschrijven via de link.

Uitnodiging

Klik hier
Om je in te schrijven

http://www.hagaziekenhuis.nl/crm-workshops 
https://inschrijven.hagaziekenhuis.nl/index.php?command=show-form&formconfig_id=253
https://inschrijven.hagaziekenhuis.nl/index.php?command=show-form&formconfig_id=253

