Leeractiviteiten 2021 - Raad van Toezicht
H. van Eck, Voorzitter Raad van Toezicht
NVTZ: diverse regio- en themabijeenkomsten
NVTZ: RvT intervisiegroep
NCD: diverse themabijeenkomsten voor commissarissen
Wagner: mediation opleiding MfN en intervisie
Skipr: Webinar ‘Een wereld te winnen in persoonlijke digitale zorg’
Zorgvisie: Masterclass ‘Toezichthouders in de zorg van nu’
ENGIE: Webinar Cybersecurity
AKD: Webinar WTZa en AWTZa
Ebbinge: Webinar Vitaliteit
S. van Opijnen, Vicevoorzitter Raad van Toezicht
- Intervisie bijeenkomsten
Vaste groep RvC/RvT leden die samen intervisie doen
- Intervisie bijeenkomsten
Vaste groep bestuurders en toezichthouders die begeleide
intervisie doen
- Gideons B module samenbinden
Leer en ontdekprogramma met WLZ bestuurders op zoek naar
nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor kwetsbare
burgers, georganiseerd door WeYond
- Terugkomdag masterclass
Leerdag rondom thema leiderschap en reflectie met diverse
Zorgbestuurders en gastsprekers
- Gideons B module Ethiek
Leer en ontdekprogramma met WLZ bestuurders op zoek naar
nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor kwetsbare
burgers, georganiseerd door WeYond
- Masterclass digitaal leiderschap
Reeks bijeenkomsten inzake ontwikkelingen op ICT vlak in de zorg
georganiseerd door Actiz bestemd voor bestuurders in de
langdurige zorg
- Meerdere data workshops
Workshops inzake WZD door jaar heen i.k.v. pilot ‘Radicale
vernieuwing verpleeghuiszorg en veilige vrijheid’
P. Nouwens, Lid Raad van Toezicht
Intervisie met vaste groep RvT leden in de care (4x)
Branche-bijeenkomst gehandicaptenzorg perspectief arbeidsmarkt (VGN)
Kennisfestival Reinier van Arkel
Webinar Psychiatrie in de GHZ
Focusgroep: woonbehoeften jongvolwassenen met NAH
Diamonds in the rough: vulnerable youth with psychiatric problems and offending behaviour
(verdediging proefschrift L de Ruijter Jansen, UvT)
Intervisie bijeenkomst: Complexe zorg voor mensen met een LVB
Intervisie bijeenkomst: Met data sturen op complexe zorg
Lustrum bijeenkomst Tranzo: Yes we care.
Facilitating innovatie in de zorg, Innovatiehuis Den Bosch
T. ten Berge, Lid Raad van Toezicht
Intervisie, Vaste groep RvT-leden die samen intervisie doen
Bijeenkomst VGN over toezichthouden in de gehandicaptenzorg
E. Lindeman, Lid Raad van Toezicht
Intervisie, vaste groep (dit jaar 9 keer bijeen gekomen)
Masterclass Governance
Masterclass Waardegedreven Toezicht
Webinar Opgave en middelen

