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In voor zorg-coachdag: 
ontmoeting en kennis 
uitwisselen
De coachdagen van In voor zorg! zijn bedoeld 
voor onderlinge ontmoetingen en het 
uit  wisselen van kennis ten behoeve van  
het programma. Naar aanleiding van de 
enthousiaste reacties van deelnemers aan 
de vorige coachdag hebben we een aantal 
onderdelen in het programma verder 
versterkt. Zo kun je je inschrijven in een 
groep met vergelijkbare In voor zorg-
trajecten, zodat je optimaal van elkaars 
ervaringen en kennis kunt leren. Ook zullen 
er weer ver schillende bestuurders uit de 
lang durige zorg aanwezig zijn. En, je kunt in 
gesprek met medewerkers van het ministerie 
van VWS. Zij kunnen vragen be ant woorden 
over de veranderingen die afkomen op 
organisaties in de langdurige zorg.
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Uitnodiging
Najaarsbijeenkomst 
In voor zorg-coaches
3 oktober 2012 - Amersfoort



 

Anne van Delft
Verteller van het jaar 2011

Anne van Delft vertelt al 25 jaar verhalen in kleine theaters, op grote 
conferenties of voor speciale gelegenheden. Ook geeft ze les, regisseert  
ze verteltheater en begeleidt ze vertelprojecten. In 2011 is ze door 
Stichting Vertellen uitgekozen tot Verteller van het jaar, vanwege haar 
pionierswerk op het gebied van vertellen.

Coachdag 2: storytelling
Tijdens deze tweede bijeenkomst voor In voor zorg-coaches 
gaan we met z’n allen aan de slag om het verhaal van  
In voor zorg! zo goed mogelijk te vormen en te vertellen. 
Het verhaal van In voor zorg! bestaat uit het grotere verhaal 
(toekomstbestendigheid van de langdurige zorg) én alle verhalen 
van de deelnemende instellingen, de organisatieverhalen. 

Het verhaal van In voor zorg!
Met de ondersteuning van twee professionals op het gebied  
van storytelling, Anne van Delft en Suzanne Tesselaar, gaan  
we het verhaal van In voor zorg! vormgeven. Zij laten zien dat 
storytelling als veranderinstrument bij sector- én organisatie-
verandering goed werkt. Zij geven bouwstenen voor een goed 
veranderverhaal, dat kan worden ingezet om: 
•	 	veranderingen	samen	betekenis	en	richting	te	geven;
•	 	draagvlak	te	creëren	voor	de	weg	naar	iets	anders;
•	 	het	grotere	verhaal	te	verbinden	met	de	praktijk	van	alledag.

Iedere betrokkene bij In voor zorg! kan vanuit de In voor zorg-
ervaring veranderverhalen vangen, vertellen of vormen.  
Samen kijken we naar goede voorbeelden en inspirerende 
verander verhalen die je direct kunnen ondersteunen én  
die een bouwsteen kunnen worden in het grotere verhaal  
van In voor zorg!



Aan- en afmelden
Heb je je nog niet aangemeld? Ga dan naar www.invoorzorg.nl  
➔ bijeenkomsten ➔ 3 oktober: ‘najaarsbijeenkomst voor 
coaches’ en klik onderaan deze pagina op ‘aanmelden’. Meer 
informatie of helaas toch afmelden? Bel of mail Aukje Boland, 
030 – 789 24 50 / a.boland@vilans.nl. 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten en samen een 
inspirerende bijeenkomst te beleven!
 
Hannie Treffers, programmaleider In voor zorg!

 

Suzanne Tesselaar
Storyteller

Verhalen brengen mensen in beweging en zorgen ervoor dat de verteller 
verbindingen legt met de organisatie, hun team of medewerkers.  
Als adviseur, onderzoeker en projectleider communicatie heeft  
Suzanne Tesselaar 10 jaar ervaring met Storytelling in meer dan  
25 organisaties.

07.45 – 08.30 ontbijt voor de vroege vogels
08.30 – 09.00 inloop en inschrijving in werkgroep op thema
09.00 – 09.30 Anne van Delft, verteller van het jaar 
09.30 - 09.45 Anno Pomp, ministerie van VWS
09.45 – 10.30 Suzanne Tesselaar, storytelling en 
 organisatieverandering
10.30 - 12.30 aan de slag met je eigen verhaal
12.30 – 13.00 resultaten ophalen
13.00 – 13.30 lunch
13.30 – 15.00 optioneel: kennisuitwisseling op thema

Het programma

Locatie
De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort  
(10 minuten lopen vanaf het station).


