
 

 

 

 

De NVTG is jouw netwerk 
voor kennisverbinding 
De NVTG is hét kennisnetwerk voor management van 
technologie en vastgoed in de zorgsector  



 

 

DE NVTG IS JOUW PERSOONLIJKE NETWERK  
VOOR KENNISVERBINDING IN DE ZORGSECTOR 

De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg (NVTG) is het 
kennisnetwerk voor het management van technologie en vastgoed in de zorgsector.  
Als beroepsvereniging ondersteunen wij professionals bij hun werkzaamheden in het 
strategisch en tactisch management bij een zorginstelling. Dat doen we door het organiseren 
van activiteiten op het gebied van onze vier kernwaarden : kennisverbinding, persoonlijk 
netwerken met collega’s en vakgenoten, collectieve belangenbehartiging en het stimuleren 
van innovatie. Door kennisverbinding brengen onze Instellingsleden en Bedrijfsleden samen  
de zorgsector vooruit. Wordt lid van de NVTG en zorg dat je kennis hebt van trends en 
ontwikkelingen, ontwikkel jezelf aantoonbaar en vergroot jouw persoonlijke netwerk. 

DE BEHOEFTE VAN ONZE LEDEN  
IS DE ESSENTIE VAN DE NVTG 

We leven in een vergrijzende samenleving die te maken 
heeft met krimpende budgetten, technologie vooruitgang 
die steeds meer mogelijk maakt, een veranderende 
behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een 
groter wordende invloed van zorgverzekeraars. NVTG 
leden zijn professionals werkzaam in zorginstellingen of 
bij bedrijven die producten of diensten leveren aan de 
gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben 
betrekking op het tot stand brengen dan wel het in stand 
houden van technologie in zorgvoorzieningen in alle 
branches van de zorgsector.  

Het managen van technologie en vastgoed 
in zorginstellingen wordt steeds complexer 

De gezondheidszorg in Nederland moet kosten efficiënter 
worden. Dit dwingt professionals om samen te werken, 
kennis te delen en daar synergie uit te halen. Om het 
hoofd te bieden aan genoemde maatschappelijke trends 
zal de impact van technologie steeds belangrijker worden 
en dus ook het managen van bouw gerelateerde 
processen. Technologie als basisfunctie voor het borgen 
van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het 
verlenen van adequate zorg aan patiënten en cliënten. 

INTERNE KENNISDELING EN  
EXTERNE KENNIS-INWINNING 

De samenleving verzakelijkt en dat zien we ook terug in 
het verenigingsleven: what’s in it for me weegt steeds 
vaker mee in besluitvorming om lid te blijven of om 
actieve bijdragen in te brengen.  Behoeften van leden zijn 
divers en uiteenlopend. Welke trends ontwikkelingen zie 
jij in de zorgsector en hoe blijf jij op de hoogte van steeds 
wijzigende wet- en regelgeving?  

Technologie en vastgoed in zorgsector moet compliant 
zijn aan wetgeving om veilig en betrouwbaar te kunnen 
functioneren, bovendien moet dit kostenefficiënt 
operationeel blijven. De vereniging kenmerkt zich door 
het gegeven dat leden zelf actief kennis inbrengen en 
delen zodat deze beschikbaar komt voor collega’s.  
Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen,  
zoals de noodzaak tot verduurzaming en CO2-reductie en 
digitalisering wordt technologie in de gezondheidszorg 
steeds complexer. Blikverruiming wordt op termijn steeds 
moeilijker met louter interne kennisdeling tussen NVTG-
leden onderling. Extern ophalen van kennis wordt een 
steeds noodzakelijker issue. Dit biedt kansen voor de 
NVTG om zich voor haar leden op te werpen als een 
expertise- , discussie- en ervaringen-uitwissel platform 
dat geassocieerd en gepositioneerd wordt met de 
kernwaarden van de NVTG innovatief, professioneel, 
inspiratief, best practice, etc.  

DOOR KENNISVERBINDING BRENGEN  
INSTELLINGSLEDEN EN BEDRIJFSLEDEN 
SAMEN DE ZORG VOORUIT 

NVTG streeft er naar om de zorg vooruit te helpen door 
iedere professional die vanuit zijn functie in aanraking 
komt met technologie en vastgoed in de gezondheidszorg 
vanuit een multidisciplinair perspectief toegang te bieden 
tot kennis en informatie die hem of haar in staat stellen 
afgewogen keuzes te maken op strategisch of tactisch 
niveau. De NVTG functioneert in deze context van 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen als 
een kennisplatform tussen zorginstellingen onderling en 
tussen het bedrijfsleven en kennisinstituten: als initiator 
en distributeur van kennis en van een netwerk-platform 
op het gebied van gebouwgebonden technologie en 
zorgvastgoed. De primaire doelgroep van de NVTG 
vormen de leden die werken in het strategisch en tactisch 
management van technologie en vastgoed bij 
zorginstellingen. Om te kunnen doorgroeien in je eigen 
functie, is opbouw van kennis en relaties nodig die je 
opdoet tijdens NVTG activiteiten. 



 

 

MEERWAARDE EN MEER WAARDE  
VOOR DE LEDEN 

De uitdaging is het kennis- en netwerk-platform NVTG 
zodanig vorm en inhoud te geven dat er een inspiratie 
ontstaat die bijdraagt aan daadwerkelijke interactie 
(halen/brengen van kennis en ervaringen). De 
georganiseerde activiteiten kunnen altijd gelieerd worden 
aan de missie, doel en beleid van de NVTG. Daarnaast 
worden wegen bewandeld die tot kennis-initiatie leiden: 
samenwerkingsverbanden met kennisinstituten, 
cursusaanbieders die bovendien goed passen in een 
stelsel van RTG-registratie van bewezen expertise bij 
NVTG-leden. NVTG richt het vizier op 2025 en wil meer 
waarde bieden : het is een vereniging waar je bij wilt 
horen omdat het meer bijdraagt aan je dagelijks werk in 
de zorgsector dan dat je op eigen gelegenheid aan 
persoonlijke ontwikkeling en/of business development 
zou kunnen realiseren. 

RTG KWALITEITSREGISTER  
GRATIS VOOR NVTG LEDEN  

Patiënten, cliënten en bezoekers verwachten dat zij bij 
een zorginstelling in een veilige omgeving verblijven waar 
mensen werken die deskundig zijn. De overheid eist 
daarom dat beroepsbeoefenaars aantoonbaar bekwaam 
zijn. Dit is vastgelegd in het Convenant Veilige Toepassing 
van Medische Technologie en in de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg. Bij calamiteiten moet de 
werkgever kunnen aantonen dat hieraan is voldaan.  
Het RTG Kwaliteitsregister is een noodzakelijke aanvulling 
op het Convenant medische technologie. Werkervaring 
alléén is niet meer genoeg om kwaliteit aantoonbaar te 
garanderen en dat juridisch aannemelijk te maken. 
Technici in de Gezondheidszorg moeten actief werken 
aan deskundigheidsbevordering en op de hoogte zijn van 
de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Met het 
Kwaliteitsregister kunnen onze leden aantonen dat zij 
hun deskundigheid op peil houden.  
Met behulp van het kwaliteitsregister: 

• Is er beter inzicht in bevoegdheden en 
bekwaamheden; 

• Zien collega’s en werkgevers dat je deskundig bent  
én dat je die deskundigheid op peil houdt; 

• Bespaar je tijd bij het zoeken naar geaccrediteerde 
cursussen en opleidingen 

Kijk op www.RTGregister.nl en laat je vakbekwaamheid 
registreren en elk jaar aantoonbaar op peil houden. 

Met een RTG kwaliteitsregister faciliteren we onze 
achterban om te voldoen aan de opdracht van de 
overheid die eist dat beroepsbeoefenaars aantoonbaar 
bekwaam zijn. Het kwaliteitsregister is de verankering van 
een “leven lang leren”. Je bent immers zelf 
verantwoordelijkheid voor jouw eigen persoonlijke 
ontwikkeling, daarmee kun je onderscheidend zijn als 
professional op het gebied van technologie in de 
zorgsector.  

WAT HEEFT DE NVTG TE BIEDEN?  

• Toegang tot een groot netwerk van technische 
professionals in de zorg 

• Kennis delen over trends en ontwikkelingen en 
anticiperen op wetswijzigingen voor de zorgsector 

• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden 

• Volgen van opleidingen 

• Aantoonbaar bekwaam dankzij het RTG register 

• Toegang tot tientallen NVTG regioactiviteiten  

• Bijwonen van het jaarlijks NVTG congres  
en contacten opdoen op de bedrijvenmarkt. 

• Aanwezig zijn bij het NVTG najaarscollege waarbij 
actuele thema's worden besproken  

• Toegang tot kennis via papers, presentaties, artikelen 
achter de Leden-inlog op de NVTG website 

• Genieten bij het gezellige NVTG golftoernooi 

• Diverse mogelijkheden om bijeenkomsten van 
zusterverenigingen bij te wonen in binnenland en 
buitenland voor zover relevant voor jouw vakgebied. 

• Abonnement op FMT Gezondheidszorg magazine 

WORD LID VAN DE NVTG  

De NVTG is volop in beweging. Met tientallen regionale 
en (inter)nationale bijeenkomsten en activiteiten zorgt de 
NVTG voor kennisdeling, deelt inzichten en biedt kansen 
voor vergroting van jouw persoonlijke netwerk van 
collega’s, vakgenoten en deskundigen op jouw vakgebied. 
De meerwaarde van het NVTG lidmaatschap wordt door 
het RTG (Register Technologie Gezondheidszorg) alleen 
maar groter. Om het nog aantrekkelijker te maken is het 
collectieve lidmaatschap geïntroduceerd voor 
instellingsleden. Hierdoor is het extra aantrekkelijk voor 
professionals die werken bij een zorginstelling om lid te 
worden. Voor instellingsleden geldt, dat voor elke eerste 
medewerker die zich aanmeldt of die al lid is van de NVTG 
de huidige (basis-) contributie van € 250,- per jaar 
(prijspeil 2020), voor elke volgende medewerker van 
dezelfde zorginstelling bedraagt de contributie slechts € 
50,- per medewerker per jaar. Dit zal de drempel verlagen 
voor meer instellingsleden en daardoor kunnen er 
statutair ook weer meer bedrijfsleden lid worden van de 
NVTG. De contributie voor bedrijfsleden is € 500,- per jaar 
(prijspeil 2020). Meer leden betekent meer 
kennisverbinding. Zo brengen instellingsleden en 
bedrijfsleden samen de zorg vooruit! 

Wil jij als NVTG-lid ook bijdragen aan een betere zorg? 
Schrijf je in via https://www.nvtg.nl/lid-worden

http://www.rtgregister.nl/
https://www.nvtg.nl/lid-worden


 

 

 

Jouw NVTG lidmaatschap telt! 
Ga naar www.NVTG.nl 
 

Door kennisverbinding brengen  
Instellingsleden en Bedrijfsleden samen  
de zorgsector vooruit.  


