Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

Masterclass middag Sectie Management en Bestuur , NVSHA
“Kruisbestuiving en Prikkeling”

Datum
Tijdstip
Locatie

: 30 oktober 2018
: 13.00 -18.00 uur
: Radboud umc Nijmegen, Zaal Moeys A (routenr. 96)

Inschrijving : digitaal via www.nvsha.nl
Kosten €50,Accreditatie is aangevraagd.

Voor de tweede maal in 2018 organiseert de Sectie Management & Bestuur een
masterclassmiddag voor SEH artsen met interesse voor beleid en management. Een reële
richting van interesse aangezien er reeds vele SEH-artsen te vinden zijn op Medisch
Management posities , in MSB / VMSD besturen en ook als professionele bestuurders.
Ook deze keer hebben we prikkelende sprekers voor u gevonden, maar we willen ook graag
met u in gesprek over een manier waarop wij als sectie het beste kunnen voorzien in de
ruime behoefte van het delen van praktische kennis / kunde / ervaring op het gebied
medisch management en bestuur.
Programma:
13.00 - 13.30:

Ontvangst met een lunch in restaurant van Radboud ziekenhuis:
routenummer 76 (via ingang Studiecentrum)

13.30 - 14.30:

Jan Willem Lefebre: CAO of AMS? En: Hoe komen die eigenlijk tot
stand? Zaal Moeys A (route 96)
Jan Willem is onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij de LAD / FBZ ,
waarbij de FBZ de koepelorganisatie is en de LAD specifiek de artsen
vertegenwoordigt, hij heeft een actieve rol gespeeld
in het
pensioenaftoppingsvraagstuk en kent het klappen van de zweep aan
soms zeer moeizame onderhandelingstafels.

14.30 – 15.00:

Pauze

15.00 – 16.30:

Jacco Schutte: Delen is het nieuwe hebben, hoe doen we dat in de
acute zorg? Zaal Moeys A (route 96)
Helaas
heeft
Peter
Bennemeer
afgezegd
wegens
gezondheidsredenen. De Sectie heeft een prachtige spreker
gevonden als alternatief: Jacco Schutte. Jacco is strateeg en
ondernemer in de (spoed)zorg. De afgelopen vijf jaar heeft Jacco
gewerkt als bedrijfsleider in het RadboudUMC waar hij
verantwoordelijk was voor spoedzorg. Hij is de grondlegger van het
regionale SEH-netwerk en is co-founder van 2TWNTY4. Daarnaast
heeft Jacco ruime ervaring ruime ervaring in het openzetten van
zorgnetwerken en het realiseren van strategische samenwerking.
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16.30 - 17.30:

Interactieve plenaire discussie en brainstorm onder aanwezigen hoe
we tot een “peer to peer” netwerk komen. Moderator: Heleen
Huisman, Zaal Moeys A (route 96)

•
•
•

17.30 – 18.00:

Tijdens deze interactieve sessie zullen we met elkaar brainstormen
over:
Hoe kunnen we optimaal van elkaars kennis en kunde profiteren?
Hoe kunnen we “ veilig en laagdrempelig “ problemen en uitdagingen
met elkaar delen ?
Hoe houden we elkaar geïnformeerd en desgewenst vroegtijdig op de
hoogte van eventuele problemen?
Na deze informele sessie gaan we verder met een hapje en een
drankje in het restaurant: routenummer 76 (via ingang
Studiecentrum)

Wij hopen u allen massaal te mogen verwelkomen in het mooie Nijmegen.
Namens de Sectie M&B : Pol Stuart, lid
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