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MASTERCLASSES
Sinds 2014 organiseren wij de master-
classreeks ‘Bent u er nog in 2020?’ voor 
bestuurders in de sectoren zorg, wonen  
en welzijn. In een setting van vertrou-
welijkheid en diepgang leren zij van 
en met elkaar over bestuurlijk leider-
schap in tijden van transitie. Wegens 
gebleken succes start Zorgalliantie.nu! 
dit jaar de derde reeks voor geïnteres-
seerde bestuurders.

‘Bent u er nog in 2020?’ U heeft vast wel 
eens nagedacht over deze vraag. Waar 
ligt u nu echt wakker van? Wat heeft u 
nodig om over uw eigen schaduw heen 
te springen? In de masterclasses proberen 
we gezamenlijk antwoorden te vinden op 
deze vragen. We gaan lerend op avontuur!

In iedere masterclass staat een (bestuur-
lijk) thema centraal dat door één van de 
deelnemers wordt ingebracht. Zo zijn  sinds 
2014 thema’s ingebracht rondom tegen-
draads besturen, ethiek en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen. 

WILT U:
-  Leren van en met elkaar over bestuur-

lijk leiderschap…
-  Nieuwe handvatten verwerven voor 

strategisch handelen…
-  In een setting die uitnodigt tot een 

gesprek voorbij de ‘mooie verhalen’?

Meldt u zich dan aan! 

Aan deze reeks zijn voor participanten van 
de Zorgalliantie geen kosten verbonden. 
Niet-leden betalen een bijdrage van €350 
per sessie.

Er wordt gewerkt met een vaste groep die 
in de periode 2017-2019 zes tot acht keer 
bijeen komt. Iedere bijeenkomst vindt 
plaats op locatie bij één van de deelnemers, 
van 17.00 – 20.00 uur. 

De masterclassreeks start met een kennis-
makingsbijeenkomst op dinsdag 27 juni 
van 16.30 - 19.30 uur in Nijmegen.

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

AANMELDEN 
Voor nadere informatie of aanmelding 
kunt u contact opnemen  met de begelei-
ders van de masterclassreeks.

Dr. Frans de Vijlder
Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek 
in Maatschappelijke Organisaties
frans.devijlder@han.nl
M 06 29 37 36 94

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

Zorgalliantie.nu! heeft een masterclassreeks ontwikkeld voor bestuurders, 
waarin u samen met uw collega’s uit de regio wordt uitgedaagd om stil te 
staan bij ontwikkelingen in de wereld van zorg, wonen en welzijn en uw 
bestuurlijke rol in deze. 
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