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Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Samen aan het roer
Zelfsturende teams in de zorg - 
valkuilen en succesfactoren uit de praktijk

Datum
Donderdag 7 september 2017

Locatie
NH Amersfoort

Prijs
Ochtendprogramma
9.30 - 13.00 uur € 275,-*   

Middagprogramma
13.30 - 17.00 uur € 275,-*   
        
Accreditatie
Verpleegkundigen en verzorgenden De volgende meerdaagse cursussen  

zijn ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Intercollegiaal
coachen
25 PE punten

Creëer een
aanspreekcultuur
18 PE punten 

www.medilex.nl/intercollegiaal_coachen

www.medilex.nl/aanspreekcultuur

www.medilex.nl/zelfsturing 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/zelfsturing 
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Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap // Ontvangst met lunch voor 
middagdeelnemers
 
Opening door dagvoorzitter Liesbeth Doorakkers, zelfstandig adviseur HR verander-

management  

   •   Zelfsturing - besturingsfilosofie of hype?
   •   Wat zijn succesfactoren voor goed functionerende zelfsturende teams?
   •   Omslag in denken - van sturen en controleren naar loslaten en vertrouwen

Zelfsturing, hoe het wél werkt
Ben Wenting, directeur Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken, adviseur Buurtzorg Advies, 

auteur ‘Zelfsturing, hoe het wél werkt’ 

   •   Zelfsturing invoeren in een bestaande organisatie
   •   Het anders inrichten van stafdiensten en het faciliteren van teams
   •   Wat is de rol van de manager, het team, de coach en de ondersteunende diensten?
   •   Hoe schept u heldere kaders waarbinnen teams autonoom kunnen functioneren?

Koffie- en theepauze

Wat als ‘gewoon lief zijn’ niet meer genoeg is? 
Rosalie van den Heiligenberg, locatiemanager HilverZorg

Susanne de Roode - Doornik, transitiemanager Stichting de Rijnhoven

   •   Ruimte voor de zorgprofessional om het eigen werk vorm te geven
   •   Zelforganisatie is een middel en geen doel op zich
   •   Hoe combineer je professionele vakkennis met talent?

Minder administratie, minder regels
Ruud Klarenbeek, bestuurder JP van den Bent stichting

Suzanne Molendijk, locatiecoördinator 

   •   De organisatie (en de ondersteuning) van het primaire proces faciliteren 
       - hoe doet u dat?
   •   Staan voor wat u doet - eigen verantwoording afleggen
   •   Eigenaarschap in het werk - hoe verantwoord doet u uw werk?
   •   Valkuilen en dilemma’s 

Afsluiting door de dagvoorzitter met aansluitend lunch // Afsluiting door de dagvoorzitter  
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