Aan Zet tijdens congres Vrouwelijke Leiders in de
Zorg - door Marga Miltenburg voor ZijWasErbij
Vorig jaar was het derde congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg al snel
volgeboekt en moest menigeen worden teleurgesteld. Reden voor initiatiefnemer
Ariane Struyvenberg van Match & Mentor/Young Girls Community om direct
een volgend congres te plannen met hetzelfde thema: Ik ben aan Z. Resultaat,
opnieuw een volle bak. Dinsdag 7 oktober vonden 290 vrouwelijke leiders in de
zorg de weg naar het congrescentrum van Achmea en ZijWasErbij.
Vanaf het begin zat de stemming er al goed in. 'Een
feestje', zo betitelde een van de deelnemers voorafgaand
aan het event: 'ik laat me heerlijk onderdompelen en
inspireren'. Sophie Plate, van Lady Acoustica, zorgde met
haar gitaarspel voor een prettig en ontspannen begin. En
daarna was Zij van ZijSpreekt, Marga Miltenburg, aan Z, niet alleen als
deelnemer, maar vooral als presentatrice, dagvoorzitter, gespreksleider.
Ze riep Ariane (links) op het podium, die vertelde met dit
congres de vrouwen uit te dagen om zichzelf meer te laten
zien. Ze 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'.
Joke Storm, toezichthouder en voormalig bestuurder in
de zorg, memoreerde de historie van dit platform. Zij
vond het indertijd samen met Ingrid Windmeijer
(bestuurder Careyn) nodig om het groeiend aantal
vrouwelijke leidinggevenden in de zorg (care, cure en hun
leveranciers) met elkaar te verbinden, en startte het platform 'vrouwelijke
toppers in de zorg'. Na een aantal succesvolle bijeenkomsten kreeg het platform
daadwerkelijk gestalte met de komst van Ariane als organisator en werd Toppers
vervangen door Leiders in de Zorg.
Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur Meander
Medisch Centrum, raakte de aanwezigen met haar
keynote: 'Hoe is het om te besturen in een complexe
zorgomgeving?'. Zij benadrukte om vooral te besturen
met aandacht. En haalde filosofe Joke Hermsen aan
die een andere, meer aandachtige tijdservaring weet
aan te boren die tot nieuwe inzichten kan leiden. Anita: 'Probeer de toegevoegde
waarde van je werk te ontdekken. Pik de signalen op en kies voor echte
aandacht. Je zult zien dat de kwaliteit van je werk toeneemt'.

Er waren veel inspirerende masterclasses rond het thema te volgen, zoals:
Strategisch onderhandelen, De kunst van het beïnvloeden, Uitdagingen van
(zorg)toezicht), De invloed van je eigen stem, Persoonlijk Leiderschap.
Het belang van netwerken werd nog eens benadrukt door
Ariane, die Muriel Maas van Connect introduceerde.
Deelnemers konden een persoonlijk profiel aanmaken,
waarna zij sneller een verbinding tot stand konden brengen
met andere deelnemers tijdens het congres. Waarna
Sander Datema van @Durftevragen liet zien hoe je met het stellen van de juiste
vraag mensen kan mobiliseren.
En vervolgens was het tijd voor hét gesprek met de
Zakenvrouw van het Jaar 2014, Ria Joosten. Ze
combineerde lange tijd een functie in de zorg
(facilitair manager) met haar catering &
evenementbedrijf en adviseert nu ook zorginstellingen.
Ria's advies aan de vrouwelijke leiders: 'Leidt jouw
organisatie als een onderneming, op hoger niveau moet het in orde zijn. Als je
belemmeringen tegenkomt, wees onafhankelijk. Toon lef, durf fouten te maken
en overwin je angsten.'
Wilma de Bruijn, general manager Eurapco sloot het
congres af met een sprankelend optreden. Ze verbinde
iedere spreker en riep op met elkaar het verschil te
maken. En voor Ariane had ze tot slot een cadeau:
voor het lustrum in 2015 stelt Achmea als
hoofdsponsor opnieuw het congrescentrum
beschikbaar.
Met dank aan Esther van Putten voor het beschikbaar stellen van de foto's.
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Tijdens dit congres herkende
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Bekijk alle foto's van deze dag, gemaakt door fotografe Esther van Putten.
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