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Programma in vogelvlucht 

Onder leiding van dagvoorzitter Anouschka Laheij nemen diverse sprekers en tafelgasten 
u mee om de kenmerken en competenties van persoonlijk leiderschap met elkaar verder 

uit te diepen. De dag belooft verder pitches, discussies en een interactieve workshop van 

de DebatAcademie. In subsessies stellen we gezamenlijk een Toekomstagenda op om de 
ontwikkeling van persoonlijk leiderschap te stimuleren. Te beginnen bij de psychologische 

vervolgopleidingen als fundament van de beroepsuitoefening. Het resultaat overhandigen 

we live aan het ministerie van VWS. 
 

Keynote spreker Erik Heineman was kinderchirurg en hoogleraar bij het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tegenwoordig richt hij zich op clinical governance, 

waarin eigenaarschap en (klinisch) leiderschap een belangrijke rol spelen. Hij legt op 

basis van zijn publicatie ‘Het paradigma van de zorg: EGO-systeem of ECO-systeem?’ op 
een bevlogen manier uit wat persoonlijk leiderschap kenmerkt en wat het belang van 

leiderschap is. Niet alleen voor de zorgprofessional zelf, maar ook in de bijdrage aan het 
eigen team, de beroepsgroep als geheel en de interdisciplinaire samenwerking met 

andere zorgprofessionals. 

 
Tafelgasten vanuit verschillende perspectieven waaronder bestuurder Marlène Chatrou, 

senior onderzoeker Suzy Matthijssen en NVP-voorzitter Kirsten Hauber, reflecteren in 
twee tafelgesprekken op het belang van de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Het 

gaat daarbij om zelfreflectie, kennis delen, samenwerken en de vraag hoe de 

ontwikkeling van persoonlijk leiderschap een bijdrage kan leveren aan een krachtige 
beroepsgroep die in de keten van zorg een sterke positie inneemt. Zowel binnen als 

buiten de spreekkamer. 

 
In de middag zoomen we daar in subsessies verder op in en beantwoorden we 

gezamenlijk vragen als: hoe kan de competentie leiderschap sterker worden ontwikkeld 
via de opleidingen? En welke plek heeft dit in het curriculum van de opleidingen en welke 

oplossingen vinden we al in het Programma APV? Aan het eind van de dag kijken we 

vooruit met een afgevaardigde van het ministerie van VWS en overhandigen we onze 
Toekomstagenda. De dag sluiten we af met een samenvatting door de dagvoorzitter en 

daarna is er gelegenheid om verder te praten tijdens een (netwerk)borrel.  


