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TWEEJAARLIJKSE 
REFLECTIECONFERENTIES
De deelnemers aan de Verdiepingskamer zien 
elkaar ieder half jaar tijdens een reflectieconfe-
rentie van een etmaal. De conferenties zijn thema-
tisch van aard. Ze nodigen uit om de hectiek 
van het dagelijkse bestaan op enige afstand te 
beschouwen en dagen uit tot reflectie binnen 
de eigen werkcontext. Ieder etmaal wordt met 
één van de deelnemers voorbereid middels een 
thematisch paper dat uitdaagt tot reflectie op de 
eigen werkcontext en functioneren. Voorbeelden 
van thema’s die aan bod kunnen komen, zijn 
onder meer:

-   Balanceren tussen innoveren en saneren in 
het transitietijdperk

-    Duurzaam leiderschap; sturen op maatschap-
pelijke rendement in een gepolitiseerde context

-    Sturen op professionele kwaliteit in een 
wereld waarin participatie en zelfstandigheid 
van burger en cliënt voorop staat.

DOELGROEP
Tot de doelgroep van De Verdiepingskamer 
behoren leidinggevenden met een integrale 
verantwoordelijkheid voor een organisatieonder-
deel, zoals stafmanagers, divisiemanagers en 
(adjunct)-directeuren.

PRAKTISCHE GEGEVENS
-    De conferenties vinden twee keer per jaar 

plaats in een inspirerend oord, van 16.00 uur 
tot 16.00 uur de daaropvolgende dag.

-  �Het� eerste� etmaal� heeft� een� autobiografisch�
karakter. Elkaar leren kennen vanuit heden en 
verleden creëert een band voor gezamenlijk 
leren in een veilige setting.

-   De agenda is thematisch, maar open. De 

thema’s nodigen uit om de hectiek van het 
dagelijkse bestaan op enige afstand te 
beschouwen.

-   De conferenties zijn volstrekt vertrouwelijk.
-   Een groep bestaat uit maximaal zes deelne-

mers.
-   Voor dit concept brengt de Zorgalliantie een 

bedrag van € 1.250 per deelnemer per etmaal 
in rekening. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. 
Voor organisaties die lid zijn van Zorgalliantie.
nu! bedraagt de deelnameprijs € 750 per 
deelnemer per etmaal.

Motto: In de vertraging  
van de tijd, versnelt  
de ontwikkeling

Een zorgvuldige samenstelling van de groep 
deelnemers is een belangrijke voorwaarde voor 
succes. Daarom voeren wij met iedere belang-
stellende een individueel intakegesprek om 
wederzijdse wensen en verwachtingen af te 
stemmen.

AANMELDEN 
Voor nadere informatie of aanmelding kunt u 
contact opnemen  met: 

Drs. Bettina Willemsen
Zorgalliantie.nu!
bettina.willemsen@han.nl
M 06 22 47 37 92

ZORGALLIANTIE.NU!
Berg en Dalseweg 81
6522 BC Nijmegen
T (024) 353 06 00

Zorgalliantie.nu! organiseert reflectieconferenties voor lei-
dinggevenden in de zorg, wonen en welzijn. Potentiële deel-
nemers zijn mensen die ten dele aan reguliere cursussen 
voorbij zijn, maar wiens leerbehoefte niet is gestopt. Ze zien 
dat inspirerend leidinggeven staat of valt met bewustzijn van 
de eigen mogelijkheden en beperkingen en zijn sterk genoeg 
om elkaar, in een veilige setting, de eigen cratieve twijfel toe 
te vertrouwen. Ze willen leren van elkaar en voor langere tijd 
een commitment aangaan.

WILT U OOK LEREN OVER LEIDERSCHAP?
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