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Waarom een Topclass als onderdeel van EIF?
Nederland is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Economische crisis, verschuivende
politieke panelen, bezuinigingen en een veranderde bevolkingssamenstelling, zijn daarvan
belangrijke voorbeelden.
In de ontwikkeling en de kwaliteit van onze samenleving is een essentiële rol weggelegd voor
de gezondheidszorg. Zorg raakt alle burgers; als bewoner, gebruiker, klant, patiënt,
medewerker en vrijwilliger. Als de samenleving verandert, verandert de zorg, en andersom.
De culturele diversiteit in Nederland is de laatste decennia enorm toegenomen en deze
ontwikkeling is nog lang niet op zijn einde. De ontwikkeling van toekomstbestendige en
kwalitatief goede zorg voor een grote variëteit aan mensen, vraagt om strategische keuzes.
Interculturalisatie van de zorg en het vergroten van cultuursensitiviteit is daarmee hét
uitdagende perspectief voor de komende jaren.

De Topclass voor bestuurders en directeuren, waarom?
Het zijn de bestuurders, directeuren en managers van zorginstellingen die de mogelijkheid,
bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben om interculturalisatie daadwerkelijk te
realiseren in Nederland. Vanuit hun managementvaardigheden vertalen ze nieuwe
ontwikkelingen, naar slagvaardige zorgorganisaties. Vanuit persoonlijke betrokkenheid en
visie ontwikkelen zij leidende en inspirerende strategieën. Interculturalisatie raakt aan alle
aspecten van de bedrijfsvoering, en is daarmee per definitie een integraal bestuurlijk
vraagstuk. Om te komen tot nieuwe bestuurlijke opties voor de komende vijf jaar, is de
ontwikkeling van een strategisch bewustzijn daarom eveneens van groot belang. Speciaal
voor bestuurders en managers in de zorg werd daarom deze topclass georganiseerd, waarbij
de strategische keuzes, die cruciaal zijn in het realiseren van toekomstbestendige
cultuursensitieve zorg, centraal staan.

Wat hebben we gedaan?
Tijdens de topclass staat het delen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen
centraal. Moderators en sprekers als Paul Scheffer, John Leerdam, Thijs Vink, Jan Booij,
Fawzia Nasrullah en Anton Westerlaken hebben de deelnemers belangrijke inzichten mee
gegeven. Dit deden zij door vanuit verschillende perspectieven en verantwoordelijkheden
inzicht te bieden in de dynamiek van interculturalisatie.
De eigen expertise en inzichten van de individuele deelnemer waren eveneens van groot
belang. Door deze actief te spiegelen aan die van de andere deelnemers, hebben we in
gezamenlijkheid kansrijke lijnen voor de komende jaren ontwikkeld. Daarbij hebben steeds
de strategische en management aspecten voorop gestaan.

Wat leverde de Topclass op?
Alle deelnemers waren, zonder uitzondering, zeer enthousiast over de Topclass. Vaak
genoemd werden daarbij de inhoudelijke kracht en betrokkenheid van de sprekers, de
persoonlijke bewustwording op een aantal deelgebieden waarvan sommige delen als blinde
vlek zijn gekenmerkt, de inhoudelijke inspiratie, de onderlinge kennisdeling en de ruimte
("echt een cadeautje") om met elkaar in alle tijd, ruimte en rust op inspirerende plekken met
inspirerende mensen stil te staan bij dit complexe vraagstuk.
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Meer informatie.
De Topclass cultuursensitieve zorg vindt inmiddels meerdere jaren plaats. Voor elke
organisatie of werkgebied is deze op maat te maken. Uitgangspunten blijven overeind.
Interculturalisatie – het proces om te groeien naar een moderne cultuursensitieve
organisatie – heeft te maken met alle facetten van de organisatie. Het is direct verbonden
met de missie, visie en welbegrepen eigenbelang van organisaties. Een strategisch proces
dus waarin leiderschap wordt gevraagd. ‘Eine chefsache’ zoals onze oosterburen dat
uitdrukken. Als eindverantwoordelijke van de organisatie ondersteun je niet alleen deze
processen, maar ben je een wezenlijk onderdeel van deze transitie.
De Topclass wordt uitgevoerd door Thijs Vink en Jan Booij.
Voor meer informatie www.janbooij.nl
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