
 
 
 

 

 
Programma 

14:00 Ontvangst met koffie en thee 

14:30  Opening 

14:35 Hoe word ik een Bianca? 

Openingslezing door  

Anne Goossensen 

15:10 Workshops voor zorgverleners 

en managers 

16:15 Boekpresentatie met o.a.  Roelien 

Visscher 

17:00 Uitreiken boek en Netwerkborrel 

17:30 Einde  

 

Locatie 

Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 

33 3014 GC Rotterdam 

 

Aanmelden 

Toegang is gratis. Per workshop kunnen 30 

deelnemers meedoen. Je kunt je ook alleen 

voor de boekpresentatie aanmelden. Geef  

in je aanmelding aan of je aan de workshop 

wilt deelnemen. Aanmelden kan tot 26 

november 2014 via 

info@vankleefinstituut.nl.  

 

Accreditatie wordt aangevraagd. 

Hoe word ik een Bianca? 

Humanistiek) omkleedt Dirks verhalen met 

haar visie op ‘humane zorg’.  

 

Workshops en boekpresentatie 

De middag wordt geopend door Anne 

Goossensen met een toelichting op het boek. 

Vervolgens volg je een workshop, waarin je 

onder leiding van een expert in gesprek gaat 

met collega’s over passende zorg voor je cliënt. 

Aan het eind van de middag vindt de officiële 

boekpresentatie plaats. Het eerste exemplaar 

wordt aangeboden aan Roelien Visscher, de 

weduwe van Dirk. 

Na de presentatie krijg je het boek mee. 

 

 

Ondergedompeld in een verzorgingshuis tegen wil 

en dank! 

Ben jij je ervan bewust hoe je zorg verleent en wat 

dat betekent voor jouw cliënt? Dirk Pool kreeg na 

een ongeluk meer dan acht weken zorg in een 

verzorgingshuis. Zijn ervaringen met de 

zorgverleners schreef hij op.  

 

Wie is Bianca? 

Eén zorgprofessional, Bianca, sprong er voor Dirk 

uit. In het boek "Hoe word ik een Bianca?” lees je 

zijn ervaringen en kijk je door zijn ogen naar de 

manier waarop wij als zorgverleners al dan niet 

aandachtig zijn afgestemd op onze cliënten.  

Anne Goossensen (Universiteit voor 

Van Kleef Instituut  

VKI is er voor de zorgprofessional. We bieden kennis en 

tools die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden,  

verbetertrajecten en inhoudelijke training.  We werken 

samen met innovatieve partners, beleid en onderwijs.  

 

Boek en presentatie zijn mede mogelijk gemaakt door 

Stichting Gerard van Kleef en Stichting HSHB 

 

Anne Goossensen 

Prof.dr. Anne Goossensen werkt als hoogleraar informele 

zorg & zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht 

(www.uvh.nl). Haar projecten gaan over aandacht, 

kwaliteit van de relatie, of zorgzaamheid. Ze evalueert 

zorgpraktijken op kwaliteit vanuit zorgethisch perspectief 

en stuurt aan op verbeterde relationele afstemming. Zie 

ook www.zorgethiek.nu. 

 

Boekpresentatie 

‘Hoe word ik een 

Bianca?’ 

 

10 december 


