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De kansen van het werken in de ‘ondertussenheid’ 

Het oude zorgsysteem verdwijnt 
langzaam; het nieuwe systeem is nog 
niet op volle sterkte. Deze fase, ook 
wel de ‘ondertussenheid’ genoemd, 
geeft onduidelijkheid en spanning. 
Maar ook veel kansen om het werk 
interessanter en leuker te maken!

In dit gloednieuwe VKI Inspiratie- 
college vertellen twee interessante 

en gedreven sprekers wat je kunt 
doen om je kansen te zien in deze 
fase van verandering. Met deze 
bagage leer je in de interactieve 
workshop jezelf goed te positio- 
neren voor de toekomst! 

Tijdens de borrel kun je uitgebreid 
netwerken en inspiratie op doen.  

Pak je je kansen?

Programma

13.00 Ontvangst en inschrijving
13.30 Start van de bijeenkomst o.l.v. Kim Coppes
14.00 Pieterbas Lalleman over ‘verpleegkundig leiderschap en invloed   
 op het dagelijks werk in tijden van transitie’
14.30 Marc de Hond over  ‘Omgaan met tegenslag en verandering;  
 een kijkje achter de schermen als patiënt’
15.15 Interactie tussen deelnemers en sprekers
15.30 Pauze  
16.00 Workshop ‘hoe positioneer ik mezelf als zorgprofessional in alle  
 veranderingen?’ met Jocelyn Rebbens
17.00 Afronding en borrel
18.00 Sluiting

Dit VKI Inspiratiecollege 
 is voor:

• relaties en samenwerkings- 
partners van VKI

• zorgprofessionals en  
medewerkers van Careyn,  

De Zellingen, ActiVite  
en Laurens



De sprekers van het VKI Inspiratiecollege 2016

“Verpleegkundig leiderschap en invloed op het dagelijks werk 
in tijden van transitie” 
Pieterbas Lalleman is verpleegkundige en organisatiesocioloog 
bij de Hogeschool Utrecht, het UMCU en de Universiteit Utrecht. 
Hij onderzoekt ‘verpleegkundig leiderschap’ en de impact hiervan 
op het dagelijkse werk. Andere onderwerpen waar hij binnen zijn 
promotieonderzoek bij stilstaat zijn patiëntgericht werken en 
patiëntveiligheid.

“Omgaan met tegenslag en verandering; een kijkje achter de 
schermen als patiënt”
Marc de Hond schreef het boek “Kracht“; het verhaal over zijn dwars 
laesie en hoe hij daarmee om is gegaan. Als voormalig speler van het 
Nederlands Rolstoelbasketbalteam speelt hij nog steeds met veel 
plezier en geeft clinics rolstoelbasketbal. Binnenkort staat hij in het 
theater met zijn tweede theatertour: “Wie bang is, krijgt ook klappen”.

“Hoe positioneer ik mezelf als zorgprofessional in alle  
veranderingen?”
Jocelyn Rebbens  passie is om carrièrevuurtjes aan te wakkeren.  
Een organisatie is voor haar een lege huls, als de medewerkers er  
zelf niet in geloven. Maar ook andersom: je kunt nooit het beste  
uit jezelf halen als je niet meer in je werk of organisatie gelooft.  
Terug dus naar het brandend vuurtje in jezelf, voordat je je met je 
werk of carrière kunt verbinden

Het VKI Inspiratiecollege 2016 wordt geleid door Kim Coppes
Kim Coppes  is dagvoorzitter, debatleider, interviewer en trainer.  
Omdat bijeenkomsten live zijn, helpt ze de echte interactie op gang.  
Zo bevordert ze de vaart en het plezier. Ze is interviewer, maar met  
en voor een publiek. Ze verdiept zich stevig in ieder onderwerp,  
maar is er om van publiek deelnemers te maken en sprekers te helpen 
schitteren!



Voor informatie en inschrijven  

www.vki.nu
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