
 

   
 
 
 
 

 
Programma Keizermodule (2 dagen) 
 
Vooraf:  
Vooraf worden intakeformulieren verstuurd die als handleiding kunnen dienen bij de 
voorbereiding van de Keizermodule door de GD en RvB samen.  
 
Dag 1 - Ochtend 
 
- 09.30- 10.00 uur: Ontvangst, inloop met koffie, thee. 
 

- 10.00 uur:  Start programma 
 

- 10.00-10.30 uur:  Kennismaking; delen van verwachtingen, leerdoelen. 
 

- 10.30-11.00 uur:  Plenaire bespreking van specifieke vraagstukken die door de teams zijn 
               ingebracht middels de digitale intakes. 
 

SESSIE 1 
- 11.00 -12.30 uur: plenair: Kaders van de wet en consequenties, door  

mr. drs. R.H Zuijderhoudt: 
o De wetten op een rij en in samenhang: 

▪ Contouren van de verschillende wetten, met name: WGBO en Wvggz; Wet 
forensische zorg (Wfz) en Wet Zorg en Dwang (Wzd) 

▪ Schets van: 
a. Consequenties van een veranderd krachtenspel extern: Wvggz, ook in 

relatie tot de Wfz en de Wzd en andere externe verhoudingen met 
ketenpartners, OM, Rechterlijke macht, IGJ, openbaar bestuur, 
(stichting) PvP, klachtencommissie. 

b. Consequenties van een ander krachtenspel intern (Triade RvT, RvB en 
GD, verhouding tot de lijn, cliëntenraad, familie vertrouwenspersoon 
e.d.). 

 
12.30-13.30 uur Pauze 
 
Dag 1 - Middag 
 
SESSIE 2 
- 13.30-15.00 uur: plenair, door mr. drs R.H. Zuijderhoudt: 

o De Wvggz in hoofdstukken:  
▪ Wat zijn de belangrijkste wetenswaardigheden voor de huidige praktijk 

van besturen?  
▪ Wat betekent dat specifiek voor de verantwoordelijkheid van de 

bestuurder c.q. zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de andere 
stakeholders. 
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15.00-15.15 uur Pauze 
 
SESSIE 3 A 
- 15.15-16.15 uur: plenair en in groepen: rol en betekenis (veranderde) wettelijke kaders 

en krachtenveld, door drs. A. Schoemaker-Beugeling en drs. A.C. van Reekum:  
o Inventarisatie bij de teams: betekenis van wettelijke kaders en krachtenveld voor: 

▪ Netwerkleiderschap en governance: rol- en 
verantwoordelijkheidsverdeling met externe stakeholders; 

▪ Stakeholders impact analyse en –beïnvloedingsplan; 
▪ Doel, kwaliteit en effectiviteit van overlegmomenten/vergaderingen met 

externe stakeholders; 
▪ Verbeter- en prioriteitenplan overlegmomenten/vergaderingen. 

 
SESSIE 3 B 
-     16.15-17.15 uur: 

o De Triade: Wat en hoe 
o Plenair en in groepen: plenaire inbreng en presentatie 2 casussen van de 

cursisten m.b.t. de onderlinge verhouding RvB-GD in relatie tot interne en/of 
externe krachtenveld; in groepen uiteen: 

▪ Wat is de probleemstelling; 
▪ Welke dilemma’s zijn er; 
▪ Wat zijn (nieuwe) gedeelde inzichten/kansen. 
 

-    17.15 uur-17.30 : Pauze met snack 
 

SESSIE 4 
-     17.30 uur-18.45 uur: plenair, door mr. drs. R.H. Zuijderhoudt:  

o Wat is de juridische en bestuurlijke positie van “het duo” ten opzichte van de 
externe stakeholders: burgemeester, college B&W, OM, Rechterlijke macht, IGJ, 
stichting PvP, klachtencommissie;  

o Wat betekent dit voor de externe positionering; 
o Voorbereiding van het gesprek met de burgemeester: wat zijn de verwachtingen 

van en ervaringen met de samenwerking met de burgemeester en het college 
B&W. Welke issues zijn van belang in het gesprek met de burgemeester. 

  
 

19.00 uur: Diner 
 
  



 

 3 

 
 
Dag 2 - Ochtend 
 
SESSIE 5 
-       09.00-10.15 uur: plenair:  In gesprek met P.F.G Depla, burgemeester van Breda 

o Maatschappelijk perspectief en wettelijke kaders: de betekenis voor de 
positionering van en de samenwerking binnen de Triade Burgemeester-Politie-
OvJ. 

 

- 10.15-10.30 uur: Pauze. 
 
SESSIE 6     
- 10.30 uur-11.00 uur: plenair, door drs. A. Schoemaker-Beugeling en  

drs. A.C. van Reekum 
o Besturings- en GD-modellen; pijlers van professioneel samenspel 

▪ Inventarisatie van ervaringen met verschillende besturings en GD-
modellen modellen en samenwerkingsconstructen; 

▪ Pijlers van professioneel samenspel binnen de Triade RvT-bestuur-GD. 
 
-     11.00 uur-12.00 uur: in teams: 

o Opdracht “Weging pijlers van professioneel samenspel”; 
o Plenaire terugkoppeling. 

 
- 12.00 uur- 13.00 uur: Pauze 
 

Dag 2 - Middag 
 
SESSIE 7  
-     13.00-14.00 uur: plenair en in teams, door drs. A. Schoemaker-Beugeling 

o Casusbespreking en verkennende vragen inzake een samenwerkingsprobleem 
binnen de Triade 

 

SESSIE 8 A  
- 14.00-14.15 uur: plenair, door drs. A.C. van Reekum dr. J.J. de Jong 

o Casusbespreking en verkennende vragen inzake een probleemstelling voor het 
verplichte regio-overleg 

 

- 14.15 uur- 14.30 uur: Pauze 
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SESSIE 8 B 
-      14.30-17.00 uur: in groepen: 

o 2 rollenspellen met binnen- en buitencirkel; 
o Mediapresentatie en journalistieke ronde onder leiding van mediatrainer Rik 

Luijcx. 
 
SESSIE 9 
- 17.00-17.30 uur: Reflectie in groepen en plenair:  

Alle docenten: 
o Geef aan wat u echt anders gaat doen op basis van de inzichten die zijn 

aangereikt: 
▪ De inhoud van de lezingen en de aangedragen casuïstiek. 
▪ Het interne en externe krachtenveld en netwerk: 
▪ Wat is daarbij helpend? 
▪ Wat is daarbij belemmerend? 

 
- 17.30 uur: Evaluatie 

 
- 17.40 uur: Afsluiting 
 
 


