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“Samenwerken tussen Care, Cure en hun
stakeholders in het belang van de patiënt of cliënt”

Workshopleiders

Voorwoord
Welkom!
Ruim 15 jaar geleden is al het initiatief genomen om vrouwelijke bestuurders en managers in met name de thuiszorg jaarlijks bij elkaar te brengen. Joke Storm en Ingrid Windmeijer waren de grondleggers. Zij hebben
mij gevraagd om hun Conferentie, die in 2008 stopte, nieuw leven in te
blazen. Met elkaar hebben wij gezorgd voor de invulling van dit Congres
Vrouwelijke Leiders in de Zorg. Om deze steeds grotere groep in de
zorg te inspireren, te motiveren en te verbinden.
Vandaag is gekozen voor het thema “Presentatie & Performance”.
Om vaardigheden verder te ontwikkelen, die jullie nog succesvoller
kunnen maken in je werk en in het bijzonder als leider. De rode draad die
door het programma loopt is “samenwerken”. Tussen Care, Cure en hun
stakeholders in het belang van de patiënt of cliënt. Samenwerken is
vrouwen op het lijf geschreven. Wij nemen dus via dit congres het voortouw!
Gezien de enthousiaste reacties van zowel
sprekers als deelnemers zal deze nieuwe start
een goede aanzet zijn voor de jaarlijkse congressen, die er zeker nog zullen komen. De herhaling
van vandaag is al weer gepland op 19 juni 2012!
I
Ik bedank hier ook alle partners in het bijzonder
KNMG en Eureko Academy Life & Pensions
voor hun bijdrage aan deze dag.
Tenslotte is mijn advies: ga uit van je eigen kracht!
Ik wens jullie een inspirerende dag.
Mede namens Joke Storm en Ingrid Windmeijer,
Ariane Struyvenberg
Match & Mentor

netwerken m/v en welke mechanismen spelen een grote rol?
Welke netwerkbenadering past bij jou? En hoe maak je het onderhouden van relaties plezierig? In dit interactieve uur laat Miriam
zien dat theoretische inzichten zoals ‘the strength of weak ties’
heel goed in te passen zijn in de praktijk van alle dag!

Ellen van Hierden: Benut je Talenten!
Waar liggen je natuurlijke talenten? Aan welke zaken kan je het
beste gaan werken? Tijdens deze workshop neemt Ellen je mee
door de wereld van talenten, voorkeuren en kwaliteiten. Als manager binnen de zorg word je continu geconfronteerd met allerlei
uitdagingen. In de workshop krijg je zicht in de drijfveren en
voorkeuren van mensen en geven wij jou inzicht in jouw talenten
en voorkeuren. Hierbij baseren wij ons op Insights Discovery, een
nieuwe methodiek gebaseerd op de inzichten van Jung. Hierbij
zoomen wij in op stijl en aanpak, de waarde van verschillende
mensen voor het team, communicatiestijlen en geven wij suggesties voor ontwikkeling.
Paulien Assink: Leidinggeven door Samenspel
Paulien Assink biedt een uitdagende en integrale context waarin
zij dieper ingaat op de inspirerende mogelijkheden die een beter
samenspel tussen onze vrouwelijke en mannelijke kant ons
kunnen brengen.
Zij belicht vier toegangswegen om tot authentiek en duurzaam
leiderschap te komen: de fysieke, emotionele, mentale en spirituele weg. Op al deze vier wegen geeft zij inzicht in de oude
patronen waarin we onszelf veelal belemmeren maar ze gaat
vooral in op de mogelijkheden om de noodzakelijke mannelijke en
vrouwelijke kwaliteiten te ontwikkelen die nodig zijn voor meer
succesvol, authentiek en verantwoord leiderschap.
Dialoog met bestuurders Anke Huizenga, ZuidOostZorg en Diana Monissen, De Friesland
Anke Huizenga, (enig) bestuurder van ZuidOostZorg en bestuurder
Diana Monissen bieden de deelnemers een Dialoog. Zij hebben
beiden ervaring met onder meer samenwerking tussen Care en
Cure alsook hoe beiden elkaar kunnen versterken. Zij gaan samen
in een interactieve "ronde tafel" in dialoog met de deelnemers
over thema's als:
- Ondernemen in de zorg: kwestie van samenwerken!
- Reputatiemanagement: wees transparant!
Deelnemers kunnen zelf ook een thema aandragen en met haar
en elkaar in gesprek gaan.
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09.15 uur
10.00 uur
10.05 uur
10.10 uur
10.35 uur
11.00 uur
11.20 uur

12.45 uur
13.45 uur

15.00 uur
15.30 uur
15.50 uur

16.35 uur
17.00 uur
17.15 uur
19.00 uur

Ontvangst
Opening door de dagvoorzitter
Welkom door de gastvrouw, Marjolein Verstappen, Directeur
Zorginkoop Vice-voorzitter Zorg en Gezondheid Achmea.
Strategische trends in de Zorg, Edith Schippers, minister van
VWS,
Ervaringen met leidinggeven in de Zorg, Louise Gunning,
voorzitter Gezondheidsraad
Wisselpauze
Ronde 1 masterclasses:
• Strategisch leiderschap, Caty Asscher, Asscher Consultancy
• Het belang van verbale en non verbale communicatie,
Elsemieke Havenga
• Het politieke spel succesvol spelen, Margreet van Rixtel,
Aequo
• Effectief netwerken, Miriam Notten, La Red
• Benut je talenten, Ellen van Hierden, Trecens
• Dialoog met bestuurders Anke Huizenga, ZuidOostZorg en
Diana Monissen, De Friesland
Lunch met Thematafels
Ronde 2 masterclasses:
• Strategisch leiderschap, Caty Asscher, Asscher Consultancy
• Het belang van verbale en non verbale communicatie,
Elsemieke Havenga
• Het politieke spel succesvol spelen, Margreet van Rixtel,
Aequo
• Effectief netwerken, Miriam Notten, La Red
• Benut je talenten, Ellen van Hierden, Trecens
• Leidinggeven door samenspel, Paulien Assink, PAL
Pauze
“It takes two to tango”, van bestuurscrisis naar effectieve
besturing in ziekenhuizen, Sacha Ausems, IG & H
Ronde tafel o.l.v. de dagvoorzitter over “Samenwerken in de
Zorg” met Yvonne van Gilse, directeur LOC, Pauline Terwijn,
CEO Saxenburgh Groep, Monique Philippens, directeur KPN
Zorg en Ivo Struik, directeur Corporate Affairs GlaxoSmithKline
Afsluiten met conclusies, Wilma de Bruijn, directeur Eureko
Academy Life & Pensions
Inspirerende muzikale voorstelling rond het thema van de dag
Borrel en netwerken
Einde

Dagvoorzitter: Elsemieke Havenga
Bij de masterclasses worden toonaangevende vrouwen uit de zorg
betrokken, zoals: Thérese van den Hurk - RvB Pieter van Foreest, Cathy
van Beek - RvB UMC St Radbout Nijmegen, Micky Adriaansens - RvB
Triade, Lidy Hartemink - CEO Zorgcombinatie Noorderboog, Erna Baars ex vz RvB Waterland Ziekenhuis, Nadine Ruth-Kettelarij - docent verpleegkunde ROC Landstede
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Goed doel en
productstands
Congresactie ‘100 ouderen 1 avond uit’
Het congres ondersteunt Stichting Vier het
Leven. Deze stichting bestrijdt eenzaamheid
door het organiseren van sociaal-culturele
uitjes voor ouderen. Een prachtig initiatief van
Helma van Heerikhuize en Annerieke Vonk. Met
veel passie en ambitie zetten zij zich op een
positieve manier in voor eenzame ouderen in
Nederland. www.4hetleven.nl.
Doe mee met de speciale actie ‘100 ouderen
1 avond uit’! Lever de ingevulde actiekaart in bij
de stand Vier het Leven. Uw kaart t.w.v. 25
euro is 1 ticket voor 1 oudere voor 1 avond uit!

Thematafels
Bij binnenkomst en de lunch zijn er Thematafels waar je kan aanschuiven
om met de begeleider van die tafel of de andere aanwezigen van gedachten
te wisselen over diverse onderwerpen. Zoals: Het nieuwe leiderschap (o.l.v.
Barbara Lamain van GlaxoSmithKleine), Organisatie-ontwikkeling (o.l.v. Sacha
Ausems van IG & H), Innoveren door samenwerken (o.l.v. Winvision), Passie
(o.l.v. Wilma de Bruijn, Eureko Academy Life & Pensions), Netwerken (o.l.v.
Miriam Notten, La Red), (Sociaal) ondernemen in de Zorg (met diverse
zorgondernemers).

Stands
Tijdens het Congres kan je de volgende stands bezoeken:
• Mooi handig/Karin Knuvers en Marijke Kastermans bieden een uniek
aanbod van mooie, handige producten en hulpjes voor een comfortabel
leven.
• Double Up/Cisca Lamaison en Erna Francovitch maken sieraden van
parels en stenen die zorgvuldig geselecteerd zijn op kwaliteit en samen
stelling.
• Presentabel is aanwezig met de oprichters Sonja Grootes en Janneke
Kemner. Zij bieden kleur- en stijladvies.
• Mozobags: handgemaakte lederen tassen, damestassen en reistassen in
alle kleuren. Opgericht door Ellen Langerak.
• Healthy People/Arjanneke Teeuw, gezonde sappen.

Verloting
Op het Congres zijn er via een verloting leuke prijzen te
winnen die enkele standhouders ter beschikking stellen:
• een collier van Double Up.
• een voucher van Presentabel voor een kleurenanalyse
van 1,5 uur.
Lever voor 14.00 uur uw visitekaartje in bij de registratiebalie en maak kans op een leuke prijs.
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Workshopleiders
Caty Asscher: Strategisch Leiderschap
In deze workshop gaan we verkennen hoe vrouwen in de zorg
succesvolle leiders worden die weten wat ze willen en dat ook
pro actief met de juiste timing blijven sturen. Dan moet je weten
wat je bezielt, waar je het voor doet, maar ook met wie en
volgens welke regels.Doe je dat gewoon of besef je wat de
patronen zijn die maken dat je invloed hebt en kan nemen.
Wat is ervoor nodig om gezien te worden als een leider waarin
vertrouwen wordt gesteld. Wat moet je daar concreet voor
leren en hoe doe je dat op een manier waar jij je zelf prettig bij
voelt. In interactie met de deelneemsters bekijken we wat je al
doet en waar je jezelf strategisch in kan versterken.
Margreet van Rixtel: Van speelbal naar speler: Het politieke
spel succesvol spelen
In deze workshop krijg je handvatten aan om meer plezier en
resultaat te krijgen in het politieke spel.
In een interactieve workshop kijk je het speelveld waarin jij
werkzaam bent en hoe jij je kan ontwikkelen van ‘speelbal naar
speler’. Margreet van Rixtel gaat daarbij in op de voorbereidingen die nodig zijn voordat je aan de slag gaat en de do’s en
don’ts tijdens het politieke spel.
Elsemieke Havenga: Het belang van verbale en non verbale
communicatie
Wij communiceren de hele dag. Vaak met woorden, maar meestal zonder. De impact van wat en hoe wij iets zeggen is enorm.
Wie zich ervan bewust is hoe zij communiceert, hoe ze overkomt
op een ander en inzicht heeft in het communicatiepatroon dat ze
hanteert, wordt beter begrepen en bereikt sneller haar doel.
Miriam Notten: Effectief netwerken
In hoog tempo word je meegenomen door de wereld van
netwerken en sociaal kapitaal. Miriam haalt je uit de droom dat
netwerken alleen aan mannen voorbehouden is, gericht is op
verkoop en dat relaties opbouwen slechts voorbehouden is aan
een selecte groep specialisten. De realiteit is dat ook relaties
zich ontwikkelen volgens het Westerse economische model en
dat iedereen zich dat eigen kan maken. Investeringen en onderhoud leveren uiteindelijk rendement op. Maar wanneer en hoe
zeker kun je daarvan zijn? Wanneer is er eigenlijk sprake van
rendement? Moeten relaties business opleveren of mogen het
ook andere wat minder tastbare zaken zijn zoals inspiratie,
aandacht en een klankbord? Wat is de kracht van
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Partners
“Artsenfederatie KNMG vindt het congres Vrouwelijke
Leiders in de Zorg een uitstekend initiatief. Ik hoop dat het
congres de positie van de vrouw op leidinggevende
functies in de gezondheidszorg verder bespreekbaar
maakt. En bijdraagt aan een goed evenwicht tussen
mannelijke en vrouwelijke leiders in onze sector, met als
uiteindelijke doel: een optimale kwaliteit in de gezondheidszorg. Ik wens de deelnemers en de organisatoren
een succesvol congres toe”.
< Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, voorzitter KNMG

Effectievere gezondheidszorg
“Wij willen de gezondheidszorg effectiever maken, dat
houdt in: kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk
voor iedereen. Uitgangspunt voor de zorg is dat goede
zorg wijkgericht, dichtbij en laagdrempelig en bij voorkeur door een multidisciplinaire eerste lijn wordt
geboden. We beogen hiermee dat onze verzekerden
tijdig worden doorverwezen naar de juist (preventieve)
hulpverlening”
Marjolein Verstappen, Directeur Zorginkoop >
Vicevoorzitter Zorg en Gezondheid Achmea

Twitteren over dit congres? Gebruik #vlzorg
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