NVTG actief in 2021-2025
Door kennisverbinding brengen
onze instellingsleden en bedrijfsleden
samen de zorgsector vooruit

Door kennisverbinding
brengen onze instellingsen bedrijfsleden samen
de zorgsector vooruit.
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ONZE MISSIE

ONZE DOELGROEPEN

Door kennisverbinding brengen onze
instellingsleden en bedrijfsleden samen de
zorgsector vooruit.

Als beroepsvereniging ondersteunen wij
professionals bij hun werkzaamheden in
het strategisch en tactisch management
bij een zorginstelling.

ONZE VISIE
De Nederlandse Vereniging voor
Technologie in de Gezondheidszorg
(NVTG) is hét kennisnetwerk voor het
management van technologie en vastgoed
in de zorgsector.

ONZE KERNWAARDEN
1. Kennisverbinding
2. Persoonlijk netwerken
3. Belangenbehartiging
4. Innovatie aanmoedigen

ONZE MEERWAARDE

NVTG HEEFT VEEL TE BIEDEN
Door leden en kennis fysiek en online
samen te brengen worden mensen
verenigd en ontstaan persoonlijke
netwerken die kennis verbinden, innovatie
aanmoedigen en collectieve
belangenbehartiging bewerkstelligt.
Alle activiteiten die NVTG organiseert
staan in het teken van het uitvoeren van
onze missie en visie. Door kennisverbinding brengen we samen de zorg
vooruit. Daar is behoefte aan en daar
geeft NVTG invulling aan.
De NVTG let er op dat alle groepen binnen
de vereniging zich thuis voelen en
meerwaarde ervaren. De NVTG kent
instellingsleden en bedrijfsleden die
werkzaam zijn in de cure en care, het is
één vereniging die oog heeft voor de
verschillende behoeften onder haar leden.

• Toegang tot een groot netwerk van
technische professionals in de zorg
• Toegang tot kennis via een uitgebreid
programma van landelijke en regionale
activiteiten, lezingen, congressen en
webinars
• Toegang tot “Mijn-NVTG” met o.a.
discussieforum, presentaties, papers,
artikelen en de ledenlijst
• Abonnement op vaktijdschrift
FMT Gezondheidszorg Magazine
inclusief telkens een interview
met NVTG-leden over hun werk
en hun visie op het vakgebied
• Vakgenoten ontmoeten en contacten
onderhouden tijdens NVTG congressen,
NVTG Regio bijeenkomsten en
bedrijfsbezoeken
• NVTG Award voor innovaties in
technologie in de gezondheidszorg
• Genieten en bijpraten bij het jaarlijkse
NVTG golftoernooi
• Bijhouden actuele vakbekwaamheid
met behulp van het NVTG-register
• Aanbevelingen voor relevante
vakopleidingen

WORD LID
Zorg dat je kennis hebt van trends en
ontwikkelingen, ontwikkel jezelf
aantoonbaar en vergroot jouw
persoonlijke netwerk. Ga naar
www.nvtg.nl/aanmelden

NVTG ACTIVITEITEN IN 2021
Landelijk
25 januari
30 maart
Virtual Congress of IFHE NVTG Congres online:
(2 days)
Compliance - Gezonde
werkomgeving en
9 maart
veilige communicatie
NVTG Congres online :
Compliance 15 april
Next generation,
Algemene
wet- en regelgeving,
Ledenvergadering
omdenken

20 april
NVTG Congres online:
Compliance Energietransitie en
energiemanagement

Regio Noord

Regio Oost

Regio Zuid

Regio West

13 januari
Online nieuwjaars
bijeenkomst

19 januari
Online nieuwjaars
bijeenkomst

14 januari
Online nieuwjaarscollege “private
bouwplan toetsing”

12 januari
Online nieuwjaars
bijeenkomst

25 maart
Webinar
Ontwikkelingen door
circulair-, duurzaam,
energetisch bouwen

11 maart
Webinar Praktische
aanpak klimaatakkoord
voor Zorgvastgoed

27 mei
Bedrijfsmeeting
incl. bedrijfsbezoek

12 mei
Webinar

6 mei
Themabijeenkomst met
intervisie

24 juni
Webinar vanuit
zorginstelling Brabant

10 Juni
Bedrijfsmeeting

1 juli
Zomerborrel

22 juli
Bedrijfsmeeting
incl. bedrijfsbezoek

9 september
Themabijeenkomst

11 november
Techniekdag met
bezoek aan bedrijf

25 November
Techniekdag

24 september
NVTG Golfevent

7 oktober
Techniekdag Limburg
bij zorginstelling
11 november
Bedrijfsmeeting
incl. bedrijfsbezoek
9 december
Techniekdag Brabant
bij zorginstelling

30 september
NVTG Gala avond
met nominaties
Innovation Award
(onder voorbehoud
i.v.m. Corona)
14 oktober
Young NVTG
experience

4 maart
Webinar
20 mei
Webinar
24 juli
Bedrijfsmeeting met
Zomerborrel
4 november
Techniekdag

