
 

'Waarom doen we zoals we doen? ' 
Janny deed onderzoek naar Reponsiviteit. Responsiviteit is het vermogen van een professional om in te schatten

wat werkelijk voor de ander van betekenis is. Uit haar onderzoek kwamen inzichten die haar hielpen om te

bouwen aan organisaties die hun personeel de ruimte geven om te doen wat écht belangrijk is.

Tijdens deze masterclass biedt ze jou de handvatten om zelf hiermee aan de slag te gaan. Ze geeft inzicht in de

valkuilen en in de kansen die er liggen en hoe je als vrouwelijke leider hierin het voortouw kunt nemen.
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RUIMTE GEVEN OM TE DOEN WAT ECHT BELANGRIJK IS,
HOE DOE JE DAT?
JANNY BAKKER - KLEIN
Voorzitter Raad van Bestuur Movisie

MEER PERSONEEL NODIG? 
DENK EENS AAN JE EIGEN MENSEN!           
WIETEKE GRAVEN
Oprichter en voorzitter Stichting Het Potentieel Pakken 
'"Het potentieel pakken binnen jouw organisatie- de kansen rondom
contractuitbreiding”
 Hoe kan een deel van het tekort aan zorgpersoneel worden opgelost door (vaste) contracten uit te breiden met

meer uren? Hoe kun je dat als organisatie het beste aanpakken? Deze en meer vragen zullen we in deze

masterclass behandelen in samenwerking met onze partnerzorginstellingen.

NOVEMBER

CONNY HELDER

OUDEREN BEHANDELEN ALS GELIJKEN
ODETTE HOOGLAND 

Tubbe Model 
Dit van origine Zweedse Organisatie- en Managementmodel vind langzaam zijn intrede in Nederland. 

 Betutteling is uit den boze . Het gaat erom wat de ouderen willen. En dat zit soms in kleine dingen : personeel

en bewoners eten samen, drinken samen koffie, luisteren naar elkaar, beslissen samen…Kortom, alles uit de kast

halen om de bewoners een maximale levenskwaliteit te bieden waarbij elke dag van waarde is. Zorg is hierbij

ondersteunend aan het creëren van waarde.

Hostmanship Specialist

Bestuurder Tante Louise 
Algemeen bestuurslid en woordvoerder Actiz
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KRIJG MEER GRIP OP JE TEAM! 
TINEKE JACOBS
Voormalig Hoofd IC St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein lid RVT Maag
Darm Leverstichting (Ridder in de orde van Oranje-Nassau)

"Leiding geven doe je niet alleen dat doe je samen met je team! "   
"Voorkom dat jij al het het werk aan het doen bent!" 
 Tineke Jacobs was tien jaar hoofd van de Intensive Care en Medium Care in het St.Antonius Ziekenhuis en

maakt je deelgenoot van haar succes als leider.   Als voormalig Hoofd IC Antonius Ziekenhuis weet Tineke

hoe belangrijk gemotiveerd personeel is en werken met plezier in een aantrekkelijk team. Zij deelt haar

ervaring en geheim van goed leiderschap. En dat het werkt is bewezen! Ze ontving op voordracht van haar

team een koninklijke onderscheiding! In haar Masterclass verloot ze twee van haar boeken!

CHANTAL BEKS

Lid Raad van Bestuur de Wever

Ontzorgen 3.0: een plicht voor iedere werkgever in de zorg!
Stichting De Wever  is een zorgorganisatie voor ouderen met vijftien locaties Midden-Brabant. Het aantal

intramurale cliëntplaatsen is 1450. Daarnaast heeft De Wever in 2019 aan 650 cliënten extramurale zorg

verleend. In 2019 werd een omzet van ruim 150 miljoen euro gerealiseerd. Er werken zo’n 3000

medewerkers bij De Wever.Chantal Beks (46) studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht en

daarnaast voltooide zij de Executive MBA aan Tias. Na verschillende functies in de gezondheidszorg te

hebben bekleed, vormt zij sinds 2018 de tweehoofdige raad van bestuur van De Wever. Chantal is tevens

lid raad van toezicht van Vughterstede en van de Raad van Advies van Wooninc.

ZORGENLOZER WERKEN DOOR TECHNOLOGIE 
MARJOLEIN DEN OUDEN
Practor & Lector Zorg & Technologie aan Hogeschool Saxion

Als leider moet je mee in de technologische ontwikkelingen om nu en in de
toekomst succesvol te zijn in de zorg.  
Hoe zorg je ervoor dat technologie écht wordt geïntegreerd in het leven en werken van mensen?

Met als doel: technologie die wordt ingezet als zorginterventie en niet als gadget. De coronacrisis heeft

ons laten zien en ervaren dat de gezondheidszorg anders moet én kan worden ingericht. . Maar hoe zorg

je ervoor dat je de positieve verandering vasthoudt en leert van briljante mislukkingen? 

RayonManager - Surplus Groep 
LOUISE VAN HOORN
TALENT ZIEN EN ONTWIKKELEN IN DE ZORG
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MAAK JOUW ORGANISTIE AANTREKKELIJK DOOR
DUURZAAMHEID       
MANON VAN LEEUWEN

Klimaatcoach, Ambassadeur Green Deal Zorg voor VWS
Zorgen zonder klimaatzorgen!  Wat is de ecologische footprint van jouw organisatie?  
Eco-leiderschap, Why Not? Verklein je eigen footprint, word blij en zorg zonder zorgen dat de

klimaatdoelstellingen van jouw organisatie worden gehaald. Eco leiderschap, why not? Een stuk, leuker en

eenvoudiger dan je denkt. Bij het klimaatakkoord denken we aan groenvoorziening, een duurzaam pand,

afvalscheiding, plasticgebruik, vervoer en medicijnresten. Een imposante en noodzakelijke lijst. Wist je dat

je met het verkleinen van je eigen footprint al heel veel kan bereiken?

Manon verloot een Zustainabox tijdens haar bijdrage!

JANNEKE WITTEKOEK

Cardioloog, Heartlife Klinieken, NLBeter (politieke partij)

'Wij vrouwen zijn meester in het bagatelliseren van onze klachten.'
'Veel vrouwen die bij de huisarts terechtkomen met klachten, krijgen te horen: ‘komt door de overgang’. Veel

symptomen líjken ook verdacht veel op overgangsklachten: zweten, een opgejaagd gevoel, vermoeidheid… Om

het nog ingewikkelder te maken: in wezen wórden die klachten ook veroorzaakt door de overgang.

Bij pijn in de rug of schouders, een opgejaagd gevoel of kortademigheid, bedenken we eerst zelf allerlei redenen

waarom we niet naar de dokter hoeven. We zijn druk, we hebben stress, we hebben slecht geslapen... Veel

vrouwen luisteren niet goed naar hun lichaam. We willen bovendien niet ‘lastig’ zijn en niet zeuren. Maar dames,

neem alsjeblieft je lichaam serieus. 

EEN SYSTEEM DAT ÉCHT VOOR JOU WERKT!
HÉLÈNE ZWANEVELD
Directeur Zorgontwikkeling @LABLE
“Van systemen gebaseerd op zorgproblemen naar mensen 
met gewoontes en wensen" 
Terug naar of vooruit met die bedoeling. Hoe maken we die omslag van aanbod naar vraag? Hebben we

eigenlijk wel de juiste hulp- en informatiebronnen in de organisatie beschikbaar zodat ‘zorgen zonder

zorgen’ morgen al mogelijk is? Allerlei technologische ontwikkeling doen de intrede in zorg. De reden

daarvan is duidelijk: het aantal zorgvragers neemt toe en er is onvoldoende zorgpersoneel

beschikbaar. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, het aanbod wordt steeds groter, maar het gebruik in

de praktijk valt tegen.

ODETTE HOOGLAND EN CARLIJN SIMONS
Hostmanship Specialisten
'Je welkom voelen als patiënt, medewerker en leidinggevende in de zorg'. 
De Hostmanship Groep heeft de afgelopen jaren veel ervaring op gedaan op meerdere plekken in de zorg

en daarbij vielen Odette en Carlijn een aantal dingen op. In dit dialoog delen zij de inzichten en starten ze

het dialoog verder op rondom 'zorg voor zorg'. 

ZORG VOOR ZORG 
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NOVEMBER

 

PAUL VAN LIEMPT, BNR RADIO OP 1, PRESENTEERT 
BNR Radio Op1 - Presentator

Live vanuit de studio van KPN heeft Paul de eer om 8 vrouwelijke leiders aan de tand te

voelen over leiderschap, uitdagingen en hoe het is om in 2020 als vrouw in de zorg te

werken. 
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Marjolein Tasche,

Voorz.itter RvB  
Franciscus Gasthuis &
Vlietland

Tineke Abma

Executive Director

Vitality and Ageing at

Leyden Academy

Majon Muller

Hoofd multidisciplinair

COVID-19 onderzoeks-

committee.  

Vivian Broex

RvB Zorgspectrum, 

Lid RvC Wij zijn JONG

Greet Prins

lid CDA-Eerste

Kamerfractie. Voorzitter

RvB Stichting Philadelphia

Zorg

Leonique Niessen

Directeur/Bestuurder

Nictiz 

RvC Ziekenhuis

Bernhoven en

Reinaerde

Zorgen zonder Zorgen

Saskia Baas

Directeur Publieke

gezondheid & 

GGD Rotterdam

Janny Bakker

Voorzitter Raad van

Bestuur Movisie



 

CLAUDIA GEENE
EXECUTIVE COACH
DIENEND LEIDERSCHAP ADVISEUR

FABIO D'AGATA
DIRECTEUR EN COACH VAN SPAT
VERANDERT. AUTEUR "INTELLIGENT
BEWEGEN

JESSICA TEN HOFTE & 
ILSE DRIJFHOUT
DIRECTEUR OCON EN
MANAGER BEDRIJFSVOERING OCON

NICOLE WILKES-KINDT
DIRECTEUR BRANDING HOME INSTEAD THUISSERVICE

INTERVIEWS

JEANINE NOORDHUIS
 RVB ZORG-SPECTRUM HET ZAND
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Zorgen zonder Zorgen

AMANDA CLASSEN
MANAGER FACILITAIRE ZAKEN - CORDAAN


