Programma college Texel, 23, 24 en 25 september 2019.
Nieuwe (jden en waarde gestuurd leiderschap, doorze8ngsmacht.

Woensdag 23 september 2019
16.00

Ontvangst en welkom. Introduc(e.

16.30 - 17.30

Gezamenlijke strandwandeling naar Paal 17

17.30 - 19.00

Borrel en barbecue bij Paal 17 Aan Zee en uitgiJe kamersleutels

19.00 - 21.30
Onderwerp:
Literatuur:

Wouter Hart, Spreker/schrijver over verdraaide organisa(es.
Verdraaide organisa(es & anders vasthouden.
• Verdraaide organisa(es, terug naar de bedoeling (video)
• Verdraaide organisa(es (samenva8ng)
• Anders vasthouden (voorpublica(e)
• 5 (ps om te werken vanuit de bedoeling

21.30 - 22.30

Wandeling terug naar hotel over het strand.

Algemene literatuur: • Goed, beter, best
• Interview Jos de Blok over leiderschap, authen(citeit, vertrouwen en reﬂec(e
in de zorg (video)
• Nieuwe (jden, nieuwe leiders
• Van goed naar geweldig door leiderschap
• Een man als bestuurder is besluitvaardig, een vrouw een bitch
• Leiderschap belangrijkste factor voor kwaliteit verpleeghuis
• Governance-denktank; verandertempo zorgsector ligt te laag
• Esther Vergeer, rolstoeltennisster, over persoonlijk leiderschap (video)
• Iedereen agile, zo makkelijk is dat nog niet
• 'Tien geboden' in nieuw manifest verpleeghuiszorg
• Rutger Bregman, historicus, over het goede in de mens. (Audio)

Donderdag 24 september 2019
9.00 - 10.30
Onderwerp:
Literatuur:
10.30 - 12.00
Onderwerp:
Literatuur:

Wim vd Meeren, voormalig bestuursvoorziaer CZ, nu voorziaer van de VWS
werkgroep “Zorg op de juiste plaats“.
Reﬂec(e op de uitvoering zorgverzekeringswet & rela(e tussen de poli(ek,
zorgverzekeraars.
• Al(jd in boemanrol gebleven
Joof Verhees, Senior Client Advisor Van Lanschot Kempen.
Tone at the top.
• From Volume To Value: Beaer Ways To Pay For Health Care
• In de zorg voelt de winst van de een nu als het verlies van de ander
• Sturen op waarde: ei van Columbus of lege dop
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12.00 - 13.00

Lunch, Grand Hotel Opduin.

13.00 - 14.30
Onderwerp:
Literatuur:

Erik-Jan Wilhelm, Directeur Strategie en Innova(e Zilveren Kruis.
Over leiderschap in roerige (jden van zorgverzekeringsschap.
• Het beste zorgstelsel? - Prof.dr. Wynand van de Ven

14.30 - 16.00

Hans Nieuwenburg, Oud-Olympiër met een missie over briljante
mislukkingen als onderdeel van persoonlijke ontwikkelingen.
Volg je droom!
• Volg je droom

Onderwerp:
Literatuur:
16.30 - 17.30

Gezamenlijke strandwandeling naar Paal 17

17.30 - 19.00

Borrel en barbecue bij Paal 17 Aan Zee en uitgiJe kamersleutels

19.00 - 21.30
Onderwerp:
Literatuur:

Wouter Hart, Spreker/schrijver over verdraaide organisa(es.
Verdraaide organisa(es & anders vasthouden.
• Verdraaide organisa(es, terug naar de bedoeling (video)
• Verdraaide organisa(es (samenva8ng)
• Anders vasthouden (voorpublica(e)
• 5 (ps om te werken vanuit de bedoeling

21.30 - 22.30

Wandeling terug naar hotel over het strand.
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Programma college Texel, 16 en 17 september 2019.
Nieuwe (jden en waarde gestuurd leiderschap, doorze8ngsmacht.

Vrijdag 25 september 2019
07.30 - 08.00

Ontbijt.

08:15

Vertrek. Werkbezoek Novalishoeve, Hoornderweg 46, Den Hoorn.

08:45

Ontvangst Novalishoeve

09.00 - 09.45
Onderwerp:

Joost Heerschop, coördinator Novalishoeve.
Het scheppen van een inclusieve samenleving door je eigen innerlijke
veerkracht te versterken.

09.45 - 11.15

Deelnemers PosiQve Health Texel, in gesprek met de AcademieNieuwezorg.

11.30 - 13.00
Onderwerp:
Literatuur:

Remco Bakker, CEO (Voorziaer Raad van Bestuur) Raphaels(ch(ng.
Over de betekenis van collec(ef leiderschap en volharding van onzekerheid.
• Theorie U: samenva8ng
• Interview Jan Rotmans over verandering van (jdperk en kantelend Nederland
Laloux over veranderd management paradigma (video)
• Leiderschap in alle lagen van de organisa(es
• Interview Bestuurder Raphaëls(ch(ng - Zorgvisie

13.00 - 13.45
13.45 - 14.00

Lunch
Toelich(ng middagprogramma.

14.00 - 15.30

Chris Zegers, Regiodirecteur Private Banking & Directeur Healthcare,
Van Lanschot.
Forget Taxes, Warren Buﬀet Says. The Real Problem Is Health Care.
• BDO benchmark ziekenhuizen 2016
• Beantwoording kamervragen over bericht dat medisch specialisten deﬁni(ef
buiten de wet normering topinkomens vallen
• Beantwoording kamervragen over het bericht dat Achmea gigan(sche winst
maakt op de zorgverzekering
• Rapport EY inzake model samenwerking
• Bruins: Er had één hoofdlijnenakkoord moeten komen
• EY barometer nederlandse gezondheidszorg 2019 managementsamenva8ng
• Kamerbrief over investeringsmogelijkheden kwaliteit en bedrijfsvoering van
zorgaanbieders
• Klaas Meersma: zelfgemaakt bommetje onder het winstuitkeringsverbod
• Opmerkelijk: Bruno Bruins
• Zorgkosten zullen elk jaar met miljarden blijven s(jgen

.

Onderwerp:
Literatuur:

15.30 - 17.00
Onderwerp:
Literatuur:

17.00

Diana Monissen, Voorziaer Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum.
Wat leiderschap voor de zorg zou moet doen.
• Succes Máxima Centrum werkt als een magneet op geldschieters
• Boekadvies: ‘Ik ben integer, jij bent integer’ - Rob de Lange
Afslui(ng
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