Wat houdt mij bezig in de zorg
Vanuit onze betrokkenheid bij de zorg dragen we graag bij aan verbetering en vernieuwing.
Met concrete oplossingen, en door inspiratie, kennis en ideeën te delen. Wij willen graag
weten wat er leeft, wat zijn de uitdagingen en waar liggen de kansen? Daarom laten wij
vanaf nu op deze plek iemand uit de zorg aan het woord. Waar halen zij hun inspiratie uit?
Wat motiveert hen en wat houdt hen bezig?
Vervolgens dragen zij iemand aan die het stokje overneemt. Zo ontstaat er een kettingreactie
van persoonlijke verhalen over de zorg. Hopelijk zetten deze interviews u aan het denken,
krijgt u zin om de discussie aan te gaan en groeit uw enthousiasme voor de mooie branche
waaraan u mag bijdragen.
Het woord is aan…

Ariane Struyvenberg, directeur van Match & Mentor en organisator van
congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg
Een interview met Ariane Struyvenberg is een gesprek met veel
vaart en energie. Ze is iemand die niet makkelijk onder één
noemer te vangen is; ondernemer, netwerker, inspirator,
facilitator, organisator. Ruim twee decennia lang heeft ze in de
financiële dienstverlening gewerkt, waarvan 10 jaar bij Fortis als
programmamanager. Daar heeft zij de basis gelegd als netwerker
en intermediair om ervaren ondernemers te koppelen als mentor
aan minder ervaren en/of startende ondernemers. Op 1 januari
2009 is zij zelfstandig geworden en heeft zij haar bedrijf Match &
Mentor opgericht.

Match & Mentor
In haar bedrijf Match & Mentor koppelt zij ervaren ondernemers met jongere, minder
ervaren managers. "Jonge ondernemers blijken nogal eens met belangrijke vragen te zitten en
wie kan hen daar beter bij helpen dan een ervaren ondernemer? Zo recyclen we kennis en
ervaring, " aldus Ariane. Dat doen we bijvoorbeeld met intervisie of met een één op één
mentoring aanpak." In het bedrijf komt een paar zaken samen, haar ruime ervaring als
projectmanager, haar grote netwerk en haar ondernemerschap. "Ik zag een behoefte in de
markt en was er van overtuigd daar waarde aan toe te kunnen voegen“, concludeert Ariane.

Focus op zakenvrouwen
"Uit mijn ervaring in de financiële dienstverlening en ook bij Match & Mentor, merkte ik dat
vrouwen geen netwerkers 'pur sang' zijn. En dat is jammer. Ik merkte dat ik heel goed in
staat ben het netwerk van vrouwen als ondernemer en manager, te vergroten. In 2010 heb ik
daarom ‘Zakengolfster’ opgezet, een netwerk-golfevenement alleen voor zakenvrouwen. Zo
laat ik in een sportieve setting vrouwelijke managers met elkaar netwerken. Ongedwongen,
praktisch en sportief, dat past heel erg bij mij. En bij meerdere vrouwen, want het evenement
bleek heel goed aan te slaan. En nu ben ik ook bezig met vrouwelijke managers en
bestuurders in de zorg via het congres Vrouwelijke leiders in de zorg”.

Young girls community
"Met de focus op vrouwen en netwerken heb ik de paraplu te pakken, ik noem het de Young
girls community. Er is zo veel van elkaar te leren en kennis te delen, dat wil ik graag
faciliteren. Mijn sterke punt is verbinden door het organiseren van verschillende grote en
kleine bijeenkomsten. En op die wijze inspiratie en motivatie te kunnen delen. Zo zetten we
op geheel eigen wijze een tegenhanger op van het Old boys network."

In de zorg
"De zorg ligt dichterbij mij dan je zou verwachten. Mijn schoonvader was en mijn man is
werkzaam in de zorg, onze jongste zoon studeert medicijnen. En nu ik na het eerste congres
van Vrouwelijke Leiders in de Zorg er steeds dieper in duik, kan ik echt concluderen dat in
de zorg een open, hartelijke sfeer heerst. Een verademing na al dat streven naar winst . En ik
zie ook veel trots, dat is prachtig. Maar een beetje verzakelijking is wel nodig, denk ik. Dat
komt zowel de Care als de Cure sector ten goede. "

Bruggenbouwer
"Wat ik vooral tot stand wil brengen is een verbinding, een inspirerende kruisbestuiving.
Van leiders uit de cure naar de care, van jonge vrouwen naar ervaren vrouwen en ook van
profit naar zorg en andersom. We kunnen zoveel van elkaar leren, dat blijft een continu
proces! Daardoor zijn we in beter staat te creëren."
"Ik zie mijzelf als een bruggenbouwer. Mijn persoonlijke drijfveer is altijd uit te gaan van je
eigen kracht. Dit geldt overigens voor heel veel ambitieuze vrouwen. Daarom zie je dat ook
terug in het thema van het derde congres : ‘Ik ben aan Z’. Het gaat over ontwikkeling,
persoonlijke leiderschap, maar altijd door bij je zelf blijven. Je bent het meest gebaat bij die
dingen te doen die dicht bij je liggen."
Ariane Struyvenberg- de Groot
Directeur Match & Mentor
Het inmiddels derde congres van vrouwelijke leiders in de zorg wordt dit jaar georganiseerd op 14
november 2013 .Klik hier voor meer informatie. Wil je meer weten over Ariane haar andere
activiteiten? Kijk dan op matchenmentor.nl en zakengolfster.nl

