PROGRAMMABOEKJE

• moed in de bestuurspraktijk • tussen
kracht en kwetsbaarheid • alledaagse
moed • moed als voorbeeldgedrag
• waarden voeden moed • adviseursmoed

1 OKTOBER 2015

Wij heten u van harte welkom en wensen u
een mooie middag over Moed.

Kees, Hanneke, Robert, Frans, Gerrit, Helen, Guus,
Peer en Hemmo

moed maakt wijsheid vruchtbaar

moed is een werkwoord

Frans van der Meché begon zijn carrière in de fundamentele
neurowetenschappen, was hoofd van de afdeling Neurologie

Programma
14.30 – 15.00 uur

inloop en ontvangst

en bestuurslid van het Erasmus MC. Sinds 2010 professioneel

15.00 – 17.00 uur

• welkomstwoord Frans Spijkers

toezichthouder en betrokken bij enkele executive leergangen

		• opening door dr. Charles de Mooij,

van de EUR, waaronder “Het Brein in de Boardroom”.

			 directeur van Het Noordbrabants Museum

Pauline Meurs is hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg

• inleiding op het thema moed
			 ‘Onder zorgbestuurders spreekt men

aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en oprichter van het

		 niet van moed?!’ Hanneke Beijer

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Sinds 1 januari jl. voorzitter

• intermezzo’s: bestuurders over moed

van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

• ‘Moed in het brein?’
			 prof. dr. Frans van der Meché 			
• ‘Edele moed’ prof. dr. Pauline Meurs

Interactief
Tijdens en na het symposium kunt u uw gedachten via

• ‘Moed van adviseurs’
			 in gesprek met de oprichters
• slotwoord Frans Spijkers

uw smartphone of tablet interactief delen:
1. Maak verbinding met het WiFi-netwerk met de naam AVINT
2. Open uw webbrowser
3. Ga naar i.com
4. U kunt nu interactief deelnemen

			
17.00 – 18.30 uur

wij nodigen u van harte uit om met ons het
glas te heffen op ons 25-jarig bestaan, met
muzikale ondersteuning van 2CV Gypsy Jazz

Ook na het symposium zetten we de dialoog met u graag door
via onze website.

een moedige bestuurder erkent eigen angst

moed verbindt kracht aan kwetsbaarheid

Dankwoord
De volgende bestuurders hebben meegewerkt aan de film ‘Moed’.
Wij danken hen hartelijk, ook voor hun moed om voor onze camera
te verschijnen.

prof. dr. G.H. (Geert) Blijham Toezichthouder diverse ziekenhuizen
H.A.W.M. (Hennie) Brons Bestuursvoorzitter Groenhuysen 		
J.W.E. (Jody) Cath Bestuursvoorzitter SWZ				
drs. F.A. (Floor) van Dijk Bestuurder/psychiater Altecht Aventurijn/Fivoor
drs. J.M.L. (Hans) Ensing Bestuursvoorzitter Bravis ziekenhuis 		
drs. R.J.M. (Rob) de Jong Bestuursvoorzitter Pluryn 			
drs. M.J.T. (Marenne) van Kempen Bestuurder Lokalis
dr. H.A. (Hugo) Keuzenkamp Bestuurder Westfriesgasthuis
drs. P.M. (Peter) Langenbach RC Bestuurder Jeroen Bosch Ziekenhuis
drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten Bestuursvoorzitter Zorgbalans
Productie: Loes Janssen, filmmaker

Ook danken wij Cobi, Marian, Nicky en Renée. Zij laten nooit
de moed zakken, hoe bont wij adviseurs het ook maken.

tussen laf en roekeloos zit moedig gedrag

moed spreekt aan

adviseurs

Hanneke Beijer
Gerrit Damhuis
Peer Elshout
Hemmo Huijsmans
Robert Paquay
Frans Spijkers
Helen van Tol
Kees Verschure
Guus de Vries
secretariaat

Marian de Kort
Renée Niemer-de Jong
Cobi Peters-Dijkstra
Nicky de Veer-van Grunsven

contactgegevens

Oliemolensingel 1
5211 TN ’s-Hertogenbosch
073 612 45 45
bureau@devoa.nl
www.damhuiselshoutverschure.nl

