
5 x 2 dagen 

van 23 oktober 2019 

tot 30 april 2020

Abdij van Egmond

 

BESTUREN 

MET

BEZIELING

Unieke leergang voor 

bestuurders in de zorg



Als bestuurder van een zorgorganisatie probeer je aan liefde, betrokkenheid, respect,
solidariteit en verantwoordelijkheid vorm te geven. Gericht op het hart van de

gezondheidszorg: de kostbaarheid van kwetsbare mensen. Soms staat dat op gespannen
voet met een context die zich ook richt op efficiëntie, verantwoording en doelmatigheid.
Hoe geef je dan vorm aan je eigen persoonlijke waarden en inspiratie en kun je deze

voldoende vertalen naar de organisatie waar je leiding aan geeft en de complexe
vraagstukken waar je als bestuurder voor komt te staan?

 
Achtergrondinformatie 

Luisteren en reflecteren staan centraal in de leergang. Luisteren naar anderen, naar je 
innerlijke stem en naar jouw bron van inspiratie. Al luisterend ontdek je de betekenis van 

jouw reis voor jezelf en je omgeving, wie je reisgenoten zijn en waar je naar toe wilt.   
 

Naast de gezamenlijke ontmoetingen in de prachtige Abdij van Egmond heeft de leergang 
ook een persoonlijke route, afgestemd op jouw specifieke wensen, vragen en leerdoelen. 

Zo leer je anders te kijken, anders te denken en anders te handelen. 
De spiritualiteit van de liturgie en het dagritme van de broederschap van de Abdij maken 

integraal deel uit van de leergang.
 

Omdat we functioneel leiderschap, je persoonlijke levensweg en je eigen spiritualiteit 
samenbrengen, is deze leergang bij uitstek geschikt voor zorgbestuurders van 
organisaties met wortels in de christelijke traditie van caritas en naastenliefde. 

 
Thema's

1: levensverhaal
2: menslievende zorg

3: spiritualiteit, bezieling en roeping
4: leiderschap
5: de toekomst

We nodigen bij elke tweedaagse een toonaangevende gastdocent en zorgbestuurder uit 
voor verdere verdieping. Tussen de tweedaagsen in is er ruimte voor een eigen 

programma van intervisie, supervisie of college, passend bij jouw individuele leerwensen.
 

Gegevens
Begeleiding: Wout Huizing en Trijntje Scheeres-Feitsma

Groepsomvang: 6 - 8 personen
Plaats: Abdij van Egmond

Bijeenkomsten: 5 x 2 dagen
Data: 23-24 oktober 2019, 11-12 december 2019, 

15-16 januari, 4-5 maart en 29-30 april 2020
 

Deze leergang kan van dienst zijn in je verdere persoonlijke loopbaan als bestuurder en 
wellicht vertaald worden naar persoonlijke leerdoelen van de NVZD.

Aanmelden bij Alie Meyvogel via ameyvogel@relief.nl
Meer info bij Trijntje Scheeres-Feitsma via tscheeres@relief.nl

 
 


