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InEen Tweedaagse over 
leiderschap en samenwerking
De jaarlijkse Tweedaagse van InEen ging in 2020 vanwege de coronapandemie online. 

Ditmaal is fysieke ontmoeting weer mogelijk, zij het in aangepaste vorm. Rekening 

houdend met coronamaatregelen kan InEen op 29 en 30 september in De Cantharel in 

Apeldoorn zestig deelnemers ontvangen voor twee interactieve dagen over het thema 

leiderschap en samenwerking. 
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Met de compacte Tweedaagse richt InEen zich dit jaar 
vooral op (huisarts)bestuurders. Voor de thuisblijvers 
komen een uitgebreide videoregistratie en verslaglegging 
beschikbaar op het InEen-ledenplatform LINK. En begin 
april 2022, wanneer de maatschappij naar verwachting 
grotendeels terug is naar normaal, organiseert InEen weer 
een Tweedaagse ‘als vanouds’, waarbij een grote groep 
leden op locatie aanwezig kan zijn. 

Persoonlijk leiderschap 
De InEen Tweedaagse 2021 start op woensdag 29 
september om 13.30 uur. In de middag verkennen de 
deelnemers onder leiding van Gabriël Anthonio de harde 
en zachte kanten van persoonlijk leiderschap. Welke 
elementen daarvan zijn van belang voor bestuurders in de 
veranderende eerstelijnsorganisatie anno 2021? 
In een afwisselende masterclass combineert Anthonio 
theorie, inspiratie en praktijk. “Als je geen koers, geen 
richting en plan hebt voor je eigen leven en werk, word je 
al snel onderdeel van die van anderen”, stelt hij. Aan de 
hand van verassende elementen uit de (klassieke) filoso-
fie, de psychologie, sociologie, veranderkunde en leider-
schapstheorie gaan de deelnemers aan de Tweedaagse 

aan de slag met hun persoonlijke visie en missie, geba-
seerd op hun kernwaarden. Die verbinden zij met de 
context van hun werk als eerstelijnsbestuurder. 

In de organisatie 
In de namiddag en avond worden de inzichten over 
persoonlijk leiderschap doorvertaald naar de organisa-
tie. Hierbij komen onder meer de gezamenlijke visie, het 
organiseren van mandaat en het verbinden van profes-
sionals aan de organisatie aan bod. Mirjam van ’t Veld, 
per 1 juli aanstaande voorzitter van de LHV, verzorgt een 
korte inleiding en gaat met de eerstelijnsbestuurders 
in gesprek. Aansluitend is er keuze uit een aantal korte 
workshops. 

In de regionale samenwerking
Op donderdagochtend 30 september staat de samen-
werking in de regio centraal. Hoe zet je persoonlijk 
leiderschap in om partijen in de huisartsenzorg en 
domein-overstijgend te verbinden en goede samenwer-
kingsafspraken te maken? Hoe organiseer je de bestuur-
lijke verantwoordelijkheid, collectief medisch leiderschap 
en governance? Hoe betrek je patiënten/burgers zinvol bij 
beleidsvernieuwing? Na een tweetal voordrachten over 
burgerparticipatie en netwerksamenwerking gaan de 
deelnemers zelf aan de slag. 

LEIDERSCHAP & SAMENWERKING

De Tweedaagse is exclusief voor InEen-leden. 

Meer informatie over het programma en 

aanmelden is te vinden op het ledenplatform 

LINK. Geen inlog en wel werkzaam bij een 

InEen-lid? Registreer dan met je werkmailadres 

op link.ineen.nl. 
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