
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Programma	   	   	   8	  september	  2011	  
	  
Welkom	  en	  opening	   	   Hans	  Kerkkamp	  (lid	  RvB	  Atrium	  MC	  Parkstad)	  
(16.00	  u.)	  

Hans	  geeft	  aan	  waarom	  het	  thema	  (verhogen	  van	  de	  effectiviteit	  door	  	  het	  
werken	  vanuit	  samenhang)	  nu	  zo	  belangrijk	  is.	  

	  
Beleving	  van	  de	  manager	   Bart	  van	  Dolderen	  
(16.10	  u.)	  

Bart	  is	  werkzaam	  in	  People	  &	  Business	  Management,	  uitstroomprofiel	  
Management	  Zorg	  en	  Dienstverlening	  bij	  Hogeschool	  Zuyd,	  waar	  hij	  op	  het	  
gebied	  van	  onderwijs,	  management	  development	  en	  consulting	  in	  aanraking	  
komt	  met	  tal	  van	  managers	  binnen	  de	  zorgsector.	  Hij	  maakt	  van	  dichtbij	  
mee	  hoe	  de	  managers	  hun	  rol	  beleven.	  In	  de	  inleiding	  geeft	  Bart,	  vanuit	  zijn	  
persoonlijke	  waarneming	  aan,	  waar	  het	  middenmanagement	  behoefte	  aan	  
heeft.	  
	  

Verhogen	  effectiviteit	   Miriam	  Van	  Cleef	  
(16.40	  u.)	  

Miriam	  was	  gedurende	  8	  jaren	  werkzaam	  als	  clustermanager	  binnen	  het	  
Atrium	  MC	  Parkstad	  en	  is	  nu	  werkzaam	  als	  zelfstandig	  adviseur	  en	  
programmamanager.	  	  Haar	  ervaring	  binnen	  de	  zorg,	  gecombineerd	  met	  haar	  
ruime	  ervaring	  in	  het	  bedrijfsleven,	  vormen	  de	  basis	  voor	  haar	  boek	  “Korter	  
op	  de	  bal	  spelen”,	  waarin	  zij	  beschrijft	  hoe	  de	  effectiviteit	  in	  een	  ziekenhuis	  
vergroot	  kan	  worden.	  
	  
De	  zorgmarkt	  en	  haar	  specifieke	  kenmerken	  vormen	  het	  vertrekpunt	  van	  
waaruit	  zij	  veranderingen	  onderbouwt.	  Om	  suboptimalisatie	  te	  voorkomen	  
presenteert	  zij	  een	  instellingsbrede	  aanpak	  op	  strategisch,	  tactisch	  en	  
operationeel	  niveau,	  waarin	  een	  evenwichtig	  gebruik	  van	  de	  capaciteiten	  en	  
een	  effectieve	  inzet	  van	  resources	  wordt	  nagestreefd.	  
	  

Discussie	   	   	   Gelegenheid	  tot	  het	  stellen	  van	  vragen	  en	  discussiëren	  over	  de	  
(17.20	  u.)	   	   	   	   voorgaande	  presentaties.	  

	  

Afsluiting	   	   	   Dries	  Lodewijks	  (faculteitsdirecteur	  PBM	  van	  Hogeschool	  Zuyd)	  
(17.50	  u.)	  

Dries	  vertelt	  hoe	  Hogeschool	  Zuyd	  de	  actuele	  trends	  vertaalt	  naar	  inhoud	  en	  
vorm	  van	  de	  opleiding.	  
	  

Netwerken	  
(18.00	  –	  19.00	  u.)	  
	  

	  
Het	  symposium	  is	  bedoeld	  voor	  managers	  van	  ziekenhuizen	  in	  Zuid	  Oost	  Nederland.	  Voor	  meer	  informatie	  kunt	  
u	  terecht	  bij	  het	  congresbureau	  van	  Atrium	  MC:	  congresbureau@atriummc.nl.	  	  Het	  symposium	  vindt	  plaats	  in	  
Auberge	  De	  Rousch,	  Kloosterkensweg	  17,	  6419	  PJ	  Heerlen.	  


