
Programma
13.00 uur

17.00 uur

17.30 uur

17.45 uur

18.45 uur

19.15 uur 

19.45 uur

20.15 uur

21.15 uur

Vanaf 13.00 uur bezoek Openluchtmuseum op eigen gelegenheid

Ontvangst met soep en broodjes

Opening en delen uitkomsten medewerkers-symposium  
‘Logistiek is OK 2019’
Henk Wind, Isala Kliniek Zwolle en 
Cherry Ponsen, Moncherry conferences & events

Interactieve workshop taakomschrijving Logistiek medewerker 
Benny Bourgonje, FWG deskundige

Toekomst van de opleiding Logistiek medewerker
Marloes van Sloten-Landsbergen, opleider/trainer/adviseur aan de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen 

Koffie

Discussie over de toekomst van Logistiek OK
Henk Wind, Isala Kliniek Zwolle

Leiderschap in de rol van Operationeel Leidinggevende Logistiek OK
Marc Jan Kraaijenzank, interim-/verandermanager

Afsluitende borrel
Voor meer informatie en inschrijven, zie achterzijde en www.moncherry.nl

Landelijk symposium voor  
Managers Logistiek OK 
Dinsdag 7 april 2020

Logistiek is OK
Spitsbijeenkomst Managers



Doelgroep

Managers Logistiek OK, Operationeel Leidinggevenden Logistiek OK en 

andere geïnteresseerden

Dinsdag 7 april 2020

Inschrijfprijs € 159,- 

17.00 uur tot 21.15 uur

Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

Dames en Heren,

Vijf jaar geleden bestond de functie Logistiek medewerker OK nog maar net. De 
verschillende ziekenhuizen ontwikkelden een functieprofiel en wogen de functie. De 
opleiding voor Logistiek medewerker OK was van start gegaan en daar was het eerste 
symposium voor Logistiek medewerkers OK in het Plantion te Ede.
Nu, vijf jaar later, staat de functie van Logistiek medewerker, maar zijn de taken diverser 
dan ooit. De Logistiek medewerker scant, helpt in de opdekruimte, beheert de voorraad, 
vult dagkarren, zet operatieprogramma’s klaar en/of is aanspreekpunt voor de CSA. Maar 
niet in elk ziekenhuis heeft de logistiek medewerker hetzelfde takenpakket.
Tijdens het symposium Logistiek is OK! op 17 mei 2019 hebben 90 deelnemers zich 
gebogen over hun taakfunctieomschrijving. Heel graag delen wij met u deze uitkomst 
en sparren met u verder over wat dit zou kunnen betekenen voor de toekomst van de 
functie Logistiek medewerker op uw afdeling en de landelijke opleiding van uw Logistiek 
medewerkers.

Wij ontvangen u graag in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem met soep en 
broodjes. U kunt voor de bijeenkomst op eigen gelegenheid het museum bezoeken.
U rijdt naar de bijeenkomst voor de spits uit, woont een interessante discussieavond bij en 
u rijdt na de spits weer naar huis.

Team Moncherry

€€

Spitsbijeenkomst 
Managers Logistiek 
OK


