Vrouwelijke Leiders in de zorg aan Z!

Diverse sprekers, workshopbegeleiders,
sponsoren en het goede doel

In Dialoog met bestuurders
van Noorderboog

Nils Roemen, Professioneel Probeerder

Aan de Dilmah-thee

B

Marjanne Sint, voorzitter RvB Isala Klinieken geeft haar tips

Door Lynette Wijgergangs

ijna 285 vrouwelijke leiders werkzaam in de zorg
kwamen op 14 november 2013 bijeen bij Achmea
om het jaarlijkse congres bij te wonen. Het thema
was Ik ben aan Z. Key note speaker Marjanne Sint,
voorzitter Raad van Bestuur Isala Klinieken, deelde enkele
persoonlijke ervaringen met de zaal. “Durf een boegbeeld te
zijn, win vertrouwen, weet dat hoge bomen veel wind vangen,
heb aandacht voor externe relaties. Maar realiseer je bovenal
wat je kerntaak is, namelijk leveren van zorg!“.
Er waren veel inspirerende workshops rond het thema te
volgen, zoals: Strategisch onderhandelen, Invloed van macht,
Persoonlijk Leiderschap. Topvrouw Cathy van Beek, lid Raad
van Bestuur Radboud UMC riep de aanwezigen op om actief bij
te dragen aan het maatschappelijk debat. “Dat dat kan bij
uitstek via de Social Media”.
Professioneel probeerder Nils Roemen hekelde protocollen en
moedigde aan om vaker in het diepe te springen. “Manisch
positief” , zo noemt hij zichzelf. “Alles kan!”
In gesprek met de boegbeelden, vergeleek Lia de Jongh,
bestuurder van de Magenta groep en lid van het bestuur van
Actiz, haar rol met de koningin op het schaakbord.
“Out of de box denken is belangrijk voor innovaties. Laten we
met elkaar het verschil maken.” Met deze woorden sloot Wilma
de Bruijn, directeur van Achmea Academy, het congres af.
De Meet & Greet na afloop boden een extra kans om in dialoog
te gaan met Margriet Schneider, divisiedirecteur UMCU, met
Jeltje Schravenus en Jolanda Lamse van PWC, alsook met Inge
Borghuis bestuurder van Amstelring.
Na afloop waren de deelnemers zeer lovend over de congresdag. “Geweldig, inspirerende workshops, mooi persoonlijk
verhaal van Marjanne Sint.”
Initiator Ariane Struyvenberg, tevens founder van de stichting
Young Girls Community, benadrukte het belang van samenwerken en elkaar helpen in de vaak complexe zorgsector. “Met
dit congres bieden we de bevlogen zorgleiders naast inhoud ook
een ontmoetingsplek.”

Meet & Greet met Inge Borghuis, RvB Amstelring

‘Out of de box denken is
belangrijk voor innovaties.
Laten we met elkaar het
verschil maken’

Wilma de Bruijn, host Achmea
Academy met de dagvoorzitter
Marga Miltenburg

Met dank aan hoofdsponsor Achmea Academy; partners Actiz, KNMG,
PWC, KPN, Samhoud, en participanten Siemens, KlaasSchmitt,
GlaxoSmithKline, Movimento, Dilmah.

Save the date: Vierde Congres
Vrouwelijke leiders in de zorg
is dinsdag 7 oktober 2014
Initiator Ariane Struyvenberg
doneert aan stichting Hoogvliegers

Zorgboegbeelden aan Z
Masterclass van Samhoud
over Veranderen in de zorg

Er wordt flink genetwerkt!

