
Uitnodiging Else Themamiddag: Trends in de samenleving en in de zorg:  
hoe nu verder?

op 29 september 2014 (van 13.00 - 18.00 uur)
Ernst Sillem Hoeve in Den Dolder

Het bestuur van Else organiseert op maandag 29 september a.s. de Elsedag.
Dit jaar is gekozen voor een nieuw concept. Naast de genodigden van Else worden ook zo´n 50 wildcards 
beschikbaar gesteld aan anderen, waaronder zorgprofessionals. Hierbij willen wij ons juist richten op de 

jongere, mogelijk aankomende zorgprofessionals in Nederland.
.

Dit jaar staat de middag in het teken van de veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld en 
de mogelijkheden voor Else om hier een positieve bijdrage aan te leveren. In samenwerking met 

Avicenna Academie voor Leiderschap is een boeiend programma samengesteld.

Gastsprekers

Annemarie Reintjes is enorm gepokt en gemazeld in dialoog sessie met verschillende 
stakeholders bij maatschappelijke organisaties. Annemarie is gecertificeerd (COCD) 
facilitator voor creatief denken met groepen.  Ze zal tijdens de Else dag optreden als 
sessiebegeleider.

Opzet programma
De ontvangst is tussen 12.30 en 13.00 uur. Het programma start om 13.00 uur en zal rond 17.00 uur afgesloten 

worden met een aangeklede borrel. Een nader uitgewerkt programma is vanaf 1 september a.s. op de website 
(www.stichting-else.nl) terug te vinden.

Aanmelden
Voor deze middag zijn 100 plaatsen beschikbaar. Hiervan zijn 50 plaatsen gereserveerd voor de vrienden van Else. 

Wilt u zeker zijn van een plaats, meld u dan nu aan. Dit kan via het aanmeldingsformulier op www.stichting-
else.nl/themamiddag Else 2014. In verband met de logistieke planning, sluit de aanmeldingsmogelijkheid 

op 15 september 2014.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Vliet 
(sandra.van.vliet@stichting-else.nl of telefonisch 030 – 67 04 696).

Graag tot ziens op de 29ste september! 
Marco van Alderwegen, directeur

 Trendwatcher Farid Tabarki is columnist, schrijver, gespreksleider, presentator en 
oprichter van Studio Zeitgeist. Hij doet sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) tijdsgeest. 
Farid is in 2012 uitgeroepen tot Trendwatcher of the Year 2012 - 2013.

 
Dr. An Verlinde is consultant en wetenschapper. Haar proefschrift 'Op weg naar excellentie: 
zingeving als sleutel tot resultaatgericht veranderen' toont aan dat medewerkers van 
organisaties vaak gedreven worden door waarden die nogal verschillen van die van het 
management. Goed leiderschap betekent in haar ogen: dit verschil erkennen en effectief 
benutten.
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