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Netwerker op vele fronten
O{,BI,S!CHT. Ruim viit iaar terug begon
Anneke Maagdenberg met haar bedriif
AM Zorgmanagement. Met haar leiding-
gevende ervaring in de zorg bemiddelt
zii nu voor het hogeÍe management in
die sector. Soms voor vaste banen, vaak
ook gaat het om interim-manegers.

CON VAN SANTËN

opdrachtg€ven zijn ziekenhuizen, Anneke líêeg-
verpleeghuizen, de thuiszorg, kin- denb€rg ven AM
deropvang of gehandicaptenzorg. Zorgmsnage-
,,Miin opdr-dahttevers komen uit mentdoetook
het hele land maar de Ranalstad is aan mediation.
voor Íij heel betàngrijk en dus ook 'Nê Een eentêl
deze regio, waar enl<ele van onze ge6prekken
grootste opdmchtgev€rs zitten-" mêrk ie êcht wal

De hacht \ar haax beddjf is dat ot hat probl€Bm
zjj haar opdmchtgeven go€d kent nog i3 op te loB-
en ook de door haar vooryestelde sen otdat er
kardidaten. ,,Voor een intakege- nietméèrte
sprek neem ik ruim de tijd. Álleen praten velt'.
afgaan op een mooi cv doe ik niet. F.T0ao
Pas als ik iemand soed ken, kan ik
h€m ofhaar ook met s€deuze arsu-
menten voodÉgen. En dan is d€
kans op een goeie match h€t

AM Zorymanagemeni voelt ook
onderzoeksopdrachten uit. Bijvoor-
beeld als e€n afd€ling mn €en zie
kenhnis niet goed draait en er ftic'
ties zijn tussen medici en assisten-
tes. ,,Dan obsefferên e, praten
met alle partij€n, naken e€n ana-
llse en doen verbetewoorstellenl'

Voor dit soolt werk z€t Maagden'
berg ad hoc deskundigen in die dat
speciflek€ seSment van d€ zorg

Ook voor n€diation in deze
branch€ wodt zij rcg€Imatig inge-
schakeld. ,,Partijen pËten e€n aar-
tat keren met etkaar onder mijn lei-
djns of een \a.Il mijn consultants en
dan merk je e,rht w€l of het pro-
bleem\s op te lossen of dat er niks
t€ bereiken \'ralt:' Het t€am van AM
Zorgmanagement begeleidt ook
veel m€nsen in outplacemelttrJjec-
t€n of zoats zij zegr coaching naar
een nieuwe baan. ,,H€t verlies van

'Bextekers

een baan ii ingdjpend en de ver-
w€rking daarvan is belangrijk.
Maar dàarna moet de b€trokkene
zich weer aaan richten op de to€-
komst en de nieuwe baan. Wij be-
geleiden dat."

Naast haax eig€n b€abijf is Maag-
denberg ook al lid van de Raad van
Toezicht \an lntemos Thuiszorg. En
v€€l tijd en enersie steel'1 z€ in haar
bestuurslidmaátschap van de
Dordtse Ondememenve{€niging
(DOV). Namens die DOV dmait ze
m€e in het Platfom Binnenstads-
manasement dat de aatuel]{elijk-
heid van het stadscentum wil ver-

BINNENSTAD

deze stad mogen best wat trctser
zijn op d€ze prachtige stad. W€
do€n net alsof dat de gewoonste
zaak ter w€r€ld is, maar dat is na^
tuuriijk onzinl'

Ook in de orgarisatie \'ran de net-
werkbijeenkomsten mr de DOV is
Maáadenberg actiet ,,Dat zijn sele-
genheden die een meerwaarde voor
ondeÍnemeN noeien opleveren.

Dus ik kijk soed naar wie ik als
spreker'lraasenhoev€elspreektijd
ik geefl' En op dat laatste punt is
Anneke Maagdenberg streng. Ge-
wapend m€t een tuidruchtig€ wek-
ker he€ft zij m€nis sprek€r die de
àfgêsprokeÍ limi€t overschreed, het
zwijAen opg€legd. Tot groot genoe-

. gen \?n de aanwezigen die ook (of
voorat) met elkar willen praten.
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