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Druk, druk, druk zijn we allemaal. Dus, nu maar een studiemiddag in een uur. Waarom? Tja, druk… Nu dan, waarom verbazing 
in de zorg? Zijn er niet genoeg leiders? Kunnen we niet gewoon beter aan het werk gaan? Barker noemt in The business of 
discovering the future: ‘You can and should shape your own future. Because if you don’t, someone else surely will.’
 

Hilda van der Meulen, ervaringsdeskundige
Van: ‘Vaak bu-j te bang’, naar: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan’.
 
Hulpvragers komen in zorg vanwege de kwetsbaarheid die hun functioneren ontwricht. Begrijpelijk dat dit aandacht vraagt. 
De wijze van behandelen mag hierop gericht zijn én tegelijkertijd in verhouding met de krachten. Naast elkaar.
 
Margreet van der Cingel, lector Leiderschap en Identiteit in het verpleegkundig domein; NHL Stenden Hogeschool 
Leeuwarden en Medisch Centrum Leeuwarden
Verpleegkundig leiderschap: ‘What it is and what it is not’.
 
Wat houdt de verpleegkundige identiteit in? Hoe heeft deze zich ontwikkeld vanuit het verleden en wat merken we daar 
vandaag nog van? Wat houdt leiderschap concreet in volgens verpleegkundigen zelf vanuit onderzoek?
 
Paul Seerden, psychiater F-ACT Leeuwarden Zuid, supervisor en opleider huisartsen
Behandelen is zelfmanagement voor gevorderden.
 
‘Geneesheer, genees uzelf’ werd duidelijk toen ik geconfronteerd werd met mijn kwetsbaarheid als mens. Ook als psychiater is 
het belangrijk jezelf goed te kennen, te benoemen wat verwondering oproept en helder te zijn over verwachtingen. Dit geeft 
hulpvragers en collega zorgverleners ruimte om keuzes te maken.
 
Patrick Groenewegen, directeur Ithaka academie
'Zeg mensen niet wat ze moeten doen en ze zullen je verbazen met hun vindingrijkheid' (Generaal Patton).
 
Ik luister, soms geholpen door een vraag, goed, lang en waardevrij. Ik kijk met jou naar je mogelijkheden en de invloed die je wél 
hebt. Er is altijd ruimte om in actie te komen in het ‘mag-niet-en-kan-niet-veld’, al is het bij wijze van spreken op slechts één 
vierkante meter (interactieve sessie).
 
Dagvoorzitter
Yde de Boer, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, student master health innovation, voorzitter verpleegkundige en 
agogen raad
Ik wil naast je staan, samen bewegen, naar wat er toe doet
 
Ik dacht te weten wat hulpvragers en zorgverleners nodig hebben om aan de slag te gaan met vernieuwing. Ik ben er door 
luisteren en hulp te vragen achter gekomen dat zij dit zelf goed weten en zich eigenaar moeten voelen voor zij verandering 
kunnen helpen ontwikkelen.

Geef je alvast op via www.ggzfriesland.nl/studieuur


