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Sprekers
Elisabeth van den Hoogen ‐ dagvoorzitter
Elisabeth van den Hoogen is dagvoorzitter
van het Congres Waardecreatie
Inloophuizen. Elisabeth heeft bijna 20 jaar
ervaring met het leiden van debatten en
bijeenkomsten in de publieke sector:
gemeenten, politiek en maatschappelijke organisaties.
Lees meer informatie over Elisabeth:
https://debatdame.nl/pagina/over
Vincent Belgraver ‐ spreker
Vincent Belgraver is
socialimpactconsultant bij Sinzer.
Sinzer helpt bedrijven, goede
doelen, investeerders en fondsen
om strategieën te ontwikkelen waarmee zij hun
maatschappelijke impact kunnen meten, rapporteren en
verbeteren. Vincent heeft veel ervaring in het ontwikkelen

van impactstrategieën, van planning tot evaluatie. Dit
doet hij voor gemeenten, goede doelen en
zorgaanbieders. Hij maakt gebruik van innovatieve
methoden zoals outcome harvesting. Lees meer
informatie over Vincent en Sinzer:
https://www.sinzer.org/team‐bios.
Anne Goossensen – spreker
Anne Goossensen onderzoekt de kwaliteit van
zorg. Zij bekleedt een leerstoel Informele zorg
vanuit zorgethisch perspectief en een
bijzondere leerstoel Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg aan de Universiteit voor Humanistiek te
Utrecht. Haar projecten, boeken en artikelen adresseren
humanisering van de zorg. Bijzondere aandacht gaat naar
mensen in de laatste levensfase en ondersteunende
vrijwilligers. Lees meer informatie over Anne:
http://www.annegoossensen.nl/
Michael Echteld ‐ spreker
Michael Echteld is lector Zorg rond
het Levenseinde bij Avans
Hogeschool. Daarnaast is hij als
projectleider Palliatieve Zorg
verbonden aan de Stichting Prisma.

Michael is geïnteresseerd in de rol van onderzoek bij de
zorgverbetering voor patiënten aan het levenseinde. Hij
heeft veel onderzoek verricht op het gebied van
gezondheid en palliatieve zorg. Lees meer informatie over
Michael:
https://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/caring‐
society‐3.0/lectoren/zorg‐rond‐het‐levenseinde/michael‐
echteld
Sonja Robben ‐ spreker
Sonja Robben is sinds 2014 directeur van de
stichting IPSO. Binnen IPSO werken
inloophuizen samen aan kwalitatief
hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale
zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Psycho‐oncologische zorg en ondersteuning vinden zij net
zo vanzelfsprekend en belangrijk als medische zorg, en dit
is bereikbaar voor alle mensen met kanker en hun naasten
in Nederland. IPSO is dé gesprekspartner van overheid,
zorgverzekeraars, zorgverleners, patiëntenorganisaties en
onderzoekers als het gaat om kwesties rondom psycho‐
oncologische zorg en ondersteuning. Lees meer info over
IPSO:
https://www.ipso.nl/over‐ipso/de‐organisatie
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Annelies Osinga ‐ Leidinggevend coördinator
van het Adamas inloophuis

Anita de Rooij ‐ Programmamanager
Oncologie en VVT Spaarne Gasthuis

Corine den Hollander ‐ Manager
Nazorgcentrum IntermeZZo

Sandra Veraart ‐ RvE manager Isala Zwolle

