De waarheid over waarden

Next best practice

Learning Lab

Inspiratiesessie

Inzichten uit onverwachte hoek

Dilemma’s, debat en dialoog

Ruimte: Virgo

Ruimte: Ring 4

Ruimte: Grand café

Ruimte: Foyer noord

Philips Zaal

Aquarius

14.30 – 15.30 uur

13.15 – 14. 15 uur

Schatten uit verschillende
culturen.
Hoe waarden uit andere culturen
bijdragen aan beter toezicht.

15.45 – 16.45 uur

De praktijk van Governance

De praktijk van zorg en welzijn

De wereld van de samenleving

Lustrumfestival NVTZ - Werksessies

In gesprek met onderzoekers die het
verschil maken.
• Hubert Martens vertelt hoe Sirius
Medical in samenwerking met het
NKI een methode ontwikkeld
Werkgroep diversiteit NVTZ: Frank
heeft die tumoren in een vroeg
Seine en Abdelilah El Barzouhi.
stadium operabel maakt;
De werkgroep diversiteit ging tijdens • Koppl ontwikkelde een app die
het lustrumjaar van de NVTZ op pad
mensen die zorg nodig hebben
met de vraag wat wij kunnen leren in
verbindt met een organisatie in de
termen van besturen en organiseren
buurt, met Marnix Kistemaker;
van mensen met diverse
• Raymond van den Busken van
achtergronden?
Edwards Life Sciences vertelt
over de eerste zelfontplooiende
gemotoriseerde transkatheter
hartklep.

Anders organiseren in de zorg:
betekenis maken is een
werkwoord!
Wat zijn nieuwe organiseerprincipes,
hoe vermijd je de valkuil van het
platslaan en wat betekent dit voor
anders toezichthouden?
Annemarie van Dalen
Organisatie-antropoloog, bestuurder
en toezichthouder in de zorg. Heeft
innovatieve zorgorganisaties van
binnenuit onderzocht op leidende
principes.

Abeltje Hoogenkamp
Werkte als stadspredikant in
Amsterdam en als geestelijk
An Verlinde
verzorger in diverse ziekenhuizen.
Als wetenschapper en consultant
Ze is bedenker en initiatiefnemer van
begeleidt ze internationale CEO’s.
Als lid van de Pontificale Raad voor het succesvolle project ‘De Preek
Gezondheidszorg was ze een van de van de Leek’.
hoogst geplaatste vrouwen aan het
Vaticaan.

Wat wil je dat ik voor je doe?
De vraag stellen is niet bang zijn voor
het antwoord. Wat kun je betekenen
voor een ander? Hoe spelen
ideologie, normen, waarden en
oordelen een rol? Een verkenning
voor betekenis geven.

Praktische wijsheid is een kunst
Aan de hand van stellingen,
problemen en voorbeelden uit de
praktijk verkent Marij Bontemps met u
hoe aandacht voor de specifieke
persoon en context voor richting,
balans, oordeel en reflectie bijdragen
aan wijs handelen.

Kwaliteit: een kwestie van tellen of
vertellen?
Hoe meet je kwaliteit? Wat zeggen
de cijfers? Vertellen die het hele
verhaal? Kun je het verhaal van de
organisatie ook anders vertellen?
Anders kijken en luisteren; een
kwestie van tellen of vertellen.

Marij Bontemps,
Oud-voorzitter raad van bestuur van
ziekenhuis St. Jansdal, is kinderarts
(niet-praktiserend) en is momenteel
bezig met een proefschrift over
praktische wijsheid. Zij is daarnaast
actief als adviseur kwaliteit en ethiek.

Reliëf
Christelijke vereniging van
zorgaanbieders en
Ans Verstraeten
Adjunct-directeur NVTZ.

Waardegedreven Leiderschap.
Varen op het moreel kompas.
Over persoonlijk leiderschap en
innerlijke integriteit: het vermogen om
- ongeacht de situatie - het
goede te blijven doen.

Terug naar de bedoeling
Trainees in de raad van toezicht,
vergaderingen die vrij toegankelijk
zijn, een roulerend technisch
voorzitter en verantwoording op
waarden in plaats van cijfers.
Nieuw toezicht volgens
JP van den Bent.

Ine Voorham, directeur van de
Stichting Leger des Heils
Welzijns- en Gezondheidszorg. In
2006 promoveerde zij op een
onderzoek naar sociale uitsluiting
onder cliënten van het Leger des
Heils onder de titel ‘Er buiten staan’.
Werkwijze en uitvoering van
systeemtoezicht.
Is er zicht op de kwaliteit op de
werkvloer? In deze werksessie krijgt u
een model gepresenteerd dat in– en
externe toezichthouders en
bestuurders verbindt bij het
beantwoorden van dit soort vragen.

Vanuit de gevoelde noodzaak van
alle betrokkenen kent langdurige
zorg een indrukwekkende
innovatiekracht. Drie aansprekende
voorbeelden zetten u aan het denken.
Maak kennis met onder meer
• Fred Schrander van Trivium
Meulenbelt;
• Anneke Augustinus van het
programma Waardigheid en
Trots;
• Anthonie Maranus en Henk van
der Werfhorst over de beweging
Radicale Vernieuwing.

Voordelen en de valkuilen van
netwerkgovernance
Waar wordt governance op een
vernieuwende manier ingevuld? Waar
werkt het?
• Janneke van Vliet, voorzitter van
de Denktank Netwerken
Palliatieve Zorg, inventariseert
best practices en modellen voor
Martin de Bree en Annemiek
netwerkzorg;
Stoopendaal; zij adviseren de IGZ bij • Krijg een kijkje in de keuken van
BrabantZorg waar verbinding
ontwikkeling van het
wordt gezocht om optimale zorg
instrumentarium en de werkwijze en
te bieden;
de uitvoering van zes pilots bij
• Maak kennis met het waardenzorginstellingen.
programma van Aveleijn.

Marianne Luyer en Johan
Bouwmeester, auteurs van het
boek Waardegedreven leiderschap:
varen op het moreel kompas. Een
praktisch boek over leiderschap in
situaties van grondige
systeemverandering.

Op zoek naar onze drijfveren
Wat betekenen kernwaarden en
drijfveren in tijden dat het er om
spant? Een uitnodigende en soms
confronterende blik op organisaties
en de menselijke aard.

Ruud Klarenbeek
Directeur/ bestuurder bij de JP van
den Bent stichting en naast Marius
Buiting betrokken bij het boek
Anders Vasthouden van
Wouter Hart.

Wat vraagt de menselijke ziel?
Waar is de ziel van de maatschappij
en hoe bezield is de praktijk van de
zorg?

Design van de zorg
Ontdek wat design-thinking kan
betekenen voor innovatie in de zorg.
Puzzelend samenwerken rond een
uitdagend vraagstuk brengt
onverwachte oplossingen en
inzichten. Puzzel mee en kom tot
nieuwe ontwerpen voor taaie
vraagstukken.
Daniel Steenstra
Sinds 15 jaar past Daniel design toe
in de interface van onderzoek,
gezondheidszorg en industrie.
Tevens hoogleraar aan de Cranfield
University in Groot-Brittannië.
Kinderen als change-agents
Een werksessie over essentiële
vragen en duurzame oplossingen
door oude denkpatronen los te laten
en écht te luisteren. De toegevoegde
waarde van een Raad van Kinderen
bij maatschappelijke vraagstukken.
Missing Chapter
Maakt zich hard voor kind-inclusie.
Omdat kinderen er recht op hebben
en omdat hun creatieve denkkracht
beslissingen beter maakt. Missing
Chapter agendeert, helpt
besluitvormers en faciliteert op
allerlei manieren gelijkwaardige
dialoog tussen generaties.

Over Mandaat en Moeras
Wat is dat eigenlijk ’voeling houden
met de organisatie?’ We
onderzoeken de moerassigheid van
het toezicht houden op een
maatschappelijke organisatie.
Henk den Uijl
Een van de redacteurs van
Zorg voor Toezicht en docent
filosofie en promovendus aan de VU.
Tevens secretaris van de
Wetenschappelijke Advies Raad
(WAR) van de NVTZ.

Door ervaring wijzer?
Over ervaringsdeskundigheid en
het samenspel tussen raad van
toezicht, raad van bestuur,
organsiatie en in- en externe
belanghouders.
Bas Baanders
Hij heeft ruime praktische ervaring
met governance-vraagstukken, is
kerndocent van de NVTZ Academie
en medeauteur van de publicatie
Atlas van het Toezicht.

Wat maakt je tot een
goede bestuurder?
Accreditatie als instrument voor een
waardevolle raad van bestuur.
NVZD
Beroepsvereniging voor bestuurders
in de zorg. De NVZD gaat met ons
als toezichthouders in dialoog over
hun accreditatieaanpak die kan
bijdragen aan de kwaliteit van het
zorgbestuur.

