Programma Invitational Conference
‘Netwerkbesturing apart – together’
over het besturen van netwerken in de cure
Donderdag 6 juni, 13.30 uur tot 17.00 uur,
Tinbergen gebouw Zaal H17-02,
Campus Erasmus Universiteit Rotterdam
13.30 uur

Warming up
Hanneke Beijer en Wilma van der Scheer zijn de dagvoorzitters en vertellen wat de
aanleiding is voor deze invitational conference en lichten het programma toe.

13.40 uur

‘Netwerkbesturing: een talige beschouwing’, door prof. dr Mark van Twist
Mark van Twist is hoogleraar Bestuurskunde en tevens voorzitter van de raad van
toezicht van het ziekenhuis Rijnstate. Mark leidt het thema van de bijeenkomst in, door
op zoek te gaan naar aansprekende ‘frames‘ voor het ambigue thema
‘netwerkbesturing’. Welke metaforen en modellen, pogingen tot tellen en vertellen
helpen ons verder en welke niet?

14.05 uur

‘Netwerken: facts and figures’, door drs. Jennie Janssens en Oemar van der Woerd MSc
Jennie Janssens is als senior adviseur externe zorgrelaties bij het Erasmus MC betrokken
bij netwerkvorming op verschillende schaalniveaus.
Oemar van der Woerd is promovendus ‘Shared governance in de zorg’ bij Erasmus
School of Health Policy & Management (ESHPM). Zij geven een overzicht van facts en
figures gekoppeld aan netwerkcasuïstiek van het Erasmus MC, resulterend in de geleerde
en nog te leren lessen over het besturen van netwerken.

14.25 uur

De praktijk nader bekeken, in drie casussen
In drie casussen gaan we dieper in de praktijk van netwerkbesturing.
Joke Boonstra, bestuurder van het Erasmus MC, schetst het netwerk CVA-ketenzorg.
Patrick Vink, bestuurder van het MCL, vertelt over de totstandkoming van het Friese
landschap.
Jan den Boon, bestuurder van het MST geeft een beeld van het functioneren van het
oncologisch netwerk in Twente.

15.15 uur

Koffie/Theepauze

15.30 uur

Reflectie: netwerken bekeken vanuit bestuur en besturing van netwerken, de financiële
en systemische aspecten
Pauline Meurs belicht netwerken door de bril van besturing en bestuur.
Wout Adema, directeur bij Zorgverzekeraars Nederland en voorheen bestuurder bij het
Antonius ziekenhuis, bekijkt netwerkbesturing vanuit de financiële aspecten.
Ellen Aptroot, systeem therapeut en coach, belicht de systemische aspecten van het
besturen van netwerken.

16.30 uur

Cooling down en wrap up

17.00 uur

Afsluiting

