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Governance Colleges
Twee keer per jaar organiseren de NVZD, de NVTZ en Avicenna Academie voor
Leiderschap gezamenlijk de Governance Colleges: diepgaande en kritische colleges over
zorg- en samenlevingsvraagstukken, waarin thema’s met betrekking tot Goed Bestuur
centraal staan. Dit wordt gecombineerd met onderlinge ontmoetingen tussen bestuurders
en toezichthouders in functie. In elk college staat een actueel thema centraal, waarover
twee topsprekers hun licht zullen laten schijnen.

Maandag 20 juni 2022
van 16.30 – 20.00 uur

Thema maandag 20 juni 2022

De kracht & kwetsbaarheid

Het recent gepubliceerde rapport ‘Grenzeloos samenwerken’ door de Raad van
Volksgezondheid en Samenleving laat zien dat domeinoverschrijdend samenwerken als
belangrijke trend gezien kan worden, maar dat tegelijkertijd nog vele drempels beslecht
moeten worden. De fundamentele behoefte aan behoud van autonomie én de
meerwaarde van samenwerken met anderen gaan hand in hand. In deze Governance
Colleges staan we stil bij de perspectieven op wederzijdse afhankelijkheid en tegelijkertijd
de kwetsbaarheid daarvan. Voor bestuur en toezicht een zeer elementair aspect. We
reiken inzichten aan vanuit filosofische kant en vertalen dit vervolgens naar de zorgsector.

Voor eigentijds Toezicht & Bestuur

Met bijdrages van filosoof Jan Flameling en dr. Bas Leerink (als raadslid van de Raad voor
Volksgezondheid & Samenleving). Frank Seine (directeur Avicenna) zal optreden als
dagvoorzitter.

Wederzijdse afhankelijkheid bij
samenwerking

De Governance Colleges zijn een gezamenlijk initiatief van:

College 1

College 2

Wij, e-co-affectieve wezens
Door Jan Flameling

Grenzeloos samenwerken?
Door dr. Bas Leerink

Het menselijk bestaan wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en (dientengevolge)
kwetsbaarheid. Wij hebben altijd geprobeerd ons te beschermen tegen deze
breekbaarheid van ons bestaan. Dit heeft echter het tegendeel opgeleverd, zie de
ecologische crisis. Het wordt dan ook tijd onze manier van denken en ons ‘doen en
laten’ te veranderen. Hedendaagse filosofen als Antonio Damasio, Rosi Braidotti,
Bruno Latour en Donna Haraway bieden ons die mogelijkheid. We zouden ons - in
plaats van als een rationeel en autonoom subject - kunnen opvatten als relationeel en
affectief wezen, een lichaam met hersencapaciteit die ons (ook) in staat stelt om te
voelen wat er gaande en gevraagd is. We zouden de denkbeeldige scheiding tussen
‘oikos’ (omgeving) en ‘polis’ (de plek waar wij wonen) kunnen opheffen en als
ecologische wezens ons bestaan vorm kunnen geven. Kortom, wij zouden ons als eco-affectieve wezens kunnen opvatten, de wederzijdse afhankelijkheid, die ons
bestaan kenmerkt, kunnen omarmen en juist daardoor minder kwetsbaar zijn. Stel
dat wij deze verandering van mentaal model niet alleen beschouwen als mogelijk,
maar ook noodzakelijk, wat zouden dan de implicaties op micro-, meso- en
macroniveau zijn voor diegenen die als toezichthouder, bestuurslid en/of directeur
werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector?

Het recent gepubliceerde rapport ‘Grenzeloos samenwerken’ door de Raad van
Volksgezondheid & Samenleving laat zien dat domeinoverschrijdend samenwerken
als belangrijke trend gezien kan worden, maar dat tegelijkertijd nog vele drempels
geslecht moeten worden. De fundamentele behoefte aan behoud van autonomie én
de meerwaarde van samenwerken met anderen gaan hand in hand. Zie hier de
kracht en kwetsbaarheid van wederzijdse afhankelijkheid. Bas Leerink bepleit het
iteratieve proces van denken en doen bij samenwerken, alsook het loslaten van de
angst voor het onbekende en het opzoeken van de kracht van het goede. Wat
betekent dit in de praktijk voor de bestuurder en de interne toezichthouder inzake de
governance. Waar liggen de kwetsbaarheden? Hoe kan het samenspel tussen de
raad van toezicht en de bestuurder vormkrijgen?

Over Jan Flameling
Jan Flameling is geboren in 1950 in Soerabaja en woont nu in Amsterdam. Jan is
verbonden aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Hij geeft
trainingen in morele oordeelsvorming aan artsen, apothekers en belastingadviseurs,
begeleidt al twintig jaar onderzoekgesprekken in Griekenland en India, werkt met
Colleges van B&W over integriteitskwesties en met organisatieadviseurs over verandering. Jan Flameling schrijft en doceert over de Oosterse filosofie. Daarnaast zet
hij het instrument ‘Dilemmaberaad’ in bij leiders en professionals in veelal
maatschappelijke organisaties. Jan werkt veel samen met andere aansprekende
filosofen en houdt zich bezig met de mens binnen het ecologisch systeem.
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Over Dr. Bas Leerink
Dr. Bas Leerink is sinds 1 juni 2015 raadslid bij de Raad voor Volksgezondheid &
Samenleving. Hij is sinds januari 2019 partner en leider van de zorgpraktijk bij IG&H.
Daar richt hij zich op de acute zorg, ziekenhuisstrategie en transformatie, regionale
samenwerking, digitale transformatie bij medische technologiebedrijven en
consolidatie en innovatie bij aanbieders van diagnostiek. Ook heeft hij in 2020 het
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding opgezet, waar hij leiding gaf aan
een groot multidisciplinair team van professionals. Leerink is daarnaast lid van de
Raad van Toezicht van het Waarborgfonds voor de zorg, lid van de raad van toezicht
van het KWF en lid van de adviesraad van het investeringsfonds NextGen Ventures
2. Tot eind 2018 was Leerink bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente in
Enschede. Van 2008 tot 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van Menzis.
Bas Leerink is een voorstander van meer doen en minder praten over samenwerking
en van veel meer aandacht voor de uitvoering van beleid.

Maandag 20 juni 2022
van 16.30 – 20.00 uur

Locatie
De Governance Colleges worden georganiseerd op een inspirerende, centraal
gelegen locatie: Conferentiecentrum Drakenburg,
Doctor Albert Schweitzerweg 1 te Baarn.

Doelgroep

Wederzijdse afhankelijkheid bij samenwerking
De kracht & kwetsbaarheid

De Governance Colleges zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in
functie, die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting.

Kosten

Programma Governance Colleges

• Deelname één persoon

€ 195,-

• Deelname twee personen

€ 345,-

• Deelname drie personen

€ 475,-

Ontvangst
Opening door dagvoorzitter

Btw is niet van toepassing.

College 1: Jan Flameling
Dinerbuffet

Aanmelden

College 2: dr. Bas Leerink

Voor meer informatie en aanmelden voor de Governance Colleges kunt u

Afsluiting en borrel

kijken op www.governancecolleges.nl of bellen naar 0570 – 76 00 00.
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