
Uitnodiging 

  
Beleid, Productiviteit en Betaalbaarheid in de zorg 

5 juli 2016 van 15.00 tot 17.00 uur bij het CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag 

  
Geachte genodigde, 
  
Het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) heeft onlangs 
de studie Productiviteit van overheidsbeleid: deel II de Nederlandse zorg, 1980-2013 uitgebracht. 
Kort daarvoor verschenen ook de dissertatie Enhancing Productivity in Hospitals van Bart van 
Hulst en de oratie Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing? van Prof. Patrick Jeurissen.  
  
Over de bevindingen van deze studies organiseert IPSE Studies samen met de Leerstoel 
Productiviteit in de Publieke Sector en het CAOP een seminar, gericht op beleidsmakers van 
zowel overheid als vertegenwoordigende organen. Ook voor andere belangstellenden kunnen 
de onderzoeksresultaten interessante inzichten bieden in de mogelijkheden van het beleid om 
de productiviteit in de zorg te vergroten en de zorg betaalbaar te houden. 
  
De bijeenkomst staat onder leiding van Prof. dr. J.L.T. Blank (IPSE Studies, TU Delft en EUR). 
hoogleraar Leerstoel Productiviteit in de Publieke Sector.  Andere sprekers zijn Dr. A.A.S. van 
Heezik (IPSE Studies), Dr. B.L. van Hulst (IPSE Studies, TU Delft) en Prof. Dr. P.T.T. Jeurissen 
(Ministerie van VWS, Radboud Universiteit), hoogleraar leerstoel Betaalbaarheid van zorg. 
  
Wij nodigen u van harte uit aan dit seminar deel te nemen. 
  
Deelname en voorbereiding 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden is wel noodzakelijk, graag voor 22 juni 
2016 via de [ aanmeldpagina congresbureau | of via r.kievit@ipsestudies.nl ]. U kunt ook een 
collega voor deelname voordragen. Bij de bevestiging van uw deelname ontvangt u het 
definitieve programma. Vragen of opmerkingen over de studies die wij kunnen gebruiken in de 
voorbereiding, kunt u  tevoren per mail inbrengen bij  l.spaans@caop.nl, secretaris leerstoelen 
CAOP. 
 
Programma 
   
 
15.00 uur     Inloop met koffie en thee 

15.30 uur    Welkom door Prof. dr. Jos Blank 

15.40 uur Productiviteit van overheidsbeleid, deel II De Nederlandse zorg  door Dr. A.A.S. van Heezik 

16.00 uur     Verhoging productiviteit in de ziekenhuiszorg door Dr. B.L. van Hulst 

16.20 uur Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing? Door Prof. dr. P.P.T.  Jeurissen  

16.40 uur      Plenaire discussie over de presentaties 

17.00 uur      Afsluiting en borrel tot 18.00 uur 

 

http://www.caop.nl/overheidsbeleid
mailto:l.spaans@caop.nl


 

  
Voor diegenen die al willen kennis nemen van de studie Productiviteit van overheidsbeleid: deel 
II de Nederlandse zorg, 1980-2013 : de publicatie is te bestellen via de website van de uitgever 
EBURON  (www.eburon.nl). De gedrukte vorm kost €28; de pdf-versie is gratis te downloaden.   

Wij zien uit naar een informatieve bijeenkomst. 

 

http://www.eburon.nl/

