NETWERKBIJEENKOMST
Deze netwerkbijeenkomst staat helemaal in het teken van effectiviteit en kwaliteit van DI interventies en aanpakken in de praktijk. Het NPDI presenteert de
contouren van NPDI ‘Managen op DI resultaat’. Een marktinnovatie die het alle
partners (adviseurs, DI functionarissen) en hun klantorganisaties mogelijk maakt
hun eigen leer- en verbeterproces effectief te organiseren door:
•
•
•
•

bewust te ervaren en meten welke programma’s en interventies effectief zijn
(en welke niet),
in de toekomst meer evidence based aanpakken doelgericht in de praktijk in
te zetten,
met behulp van een (online beschikbare) roadmap gestructureerd aan de
slag te gaan in (klant)organisaties,
te wegen welke investeringen tegenover welke effecten staan.

Toegevoegde waarde voor alle NPDI leden en hun klanten!
We willen spijkers met koppen slaan en in samenwerking met wetenschappers
toewerken naar een praktisch inzetbaar NPDI systeem voor kwaliteitsborging en
-evaluatie. Jij kunt op 19 maart hierop nog invloed uitoefenen en bij interesse na
19 maart als een van de eersten meedoen (o.a. i.s.m. team Arnold Bakker)!

19-03-2019
LOCATIE
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX , Utrecht

MELD JE HIER AAN VOOR
DE NETWERKBIJEENKOMST

PROGRAMMA
12.45- 13.15 uur

15.00 - 15.30 uur

13.15 - 13.40 uur

15.30 - 16.15 uur

13.40 - 14.00 uur

16.15 - 16.45 uur

Ontvangst en inloop met koffie
Welkomstwoord en voorstellen
nieuwe leden
NPDI Managen op DI resultaat (werktitel)
Evalueren, meten en weten wat, wanneer
bij wie werkt in de DI praktijk. Nieuwe
kansen voor kwalitatief hoogwaardige(re)
evidence based dienstverlening.
Door Guido Welter (directeur NPDI)

14.00 - 14.30 uur

Zonder kwaliteit geen autoriteit
Door Jos Sanders (TNO, lector HAN, lid Raad
van Advies NPDI)

14.30 - 15.00 uur

Gestructureerd (online) aan de slag met
proces & resultaat
Door Dennis Lindeboom (directeur Johan,
lid Raad van Advies NPDI)

Pauze & speeddaten
Workshops: procesbegeleidend evalueren
en managen van succesvolle praktijkcases
Duurzame Inzetbaarheid: Blending van A&O
praktijk en wetenschap.
Door Arnold Bakker (professor aan Erasmus
Universiteit)

16.45 - 17.30 uur

Net ophalen workshops. Panelgesprek en
next steps

17.30 uur
Diner
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