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Communicatie is dé sleutel
tijdens Corona

Toon leiderschap
vanuit je eigen
kracht
Door Marlies Veldhuijzen
(Hoofdbestuur)  
VVAO, afdeling 's Hertogenbosch-
Tilburg 
 

Voor u ligt alweer het tweede
nummer van ‘The VVAO Post’, met
een vette knipoog naar ‘The
Washington Post’, met nu
aandacht voor leiderschap. Duo-
leiderschap.

Als Hoofdbestuur geven wij u, als
leden van de VVAO, graag de
gelegenheid om uw wijze woorden
met ons te delen. Al uw kennis,
kunde en ervaring mag ons inziens
niet onbenut blijven. Vertrouw
daarom uw gedachten, visie of
kritische geluid toe aan het papier en
deel dat met ons. Niet alleen blijven
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we zo met elkaar in contact, maar
we inspireren elkaar ook met een
brede blik en enige eigenzinnigheid.

Zijn vrouwen betere leiders dan mannen?

 
Antwoord van de Universiteit van Nederland 

 

Vertrouwd reageren
in een onzekere tijd 
 
Door Elise Bettenhaussen-Van Dijk 
VVAO, afdeling Deventer

Hoe bouw je - in deze onzekere
tijd - aan vertrouwen bij de
mensen die op je rekenen? Een
aantal handige tips op een rij. 

deze editie van the VVAO Post een
aantal zeer bruikbare tips op een rij.
Bettenhaussen-Van Dijk en Peeks
werken allebei als crisisadviseurs bij
de Crisiscentrale. Een ‘must read’
voor alle professionals op scholen,
bij gemeentes en zorginstellingen,
alsmede voor MKB-ers die hier nog
zoekende in zijn.
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Samen met Adwin Peeks, zet ik in

Verbinden tijdens
corona 
 
Door Liz Early 
VVAO, afdeling Amsterdam

Robert F. Kennedy zei in zijn
toespraak op 6 juni 1966: "Of we
het nu leuk vinden of niet, we
leven in interessante tijden". Hij
signaleerde gevaren en kansen.  

“Ga op zoek naar kansen en doe

inspiratie op”, zei hij. Voor mij was dit
dan ook dé reden om nu mijn
inspiratie met jullie te delen. 

Aan de slag 
Tijdens de intelligente ‘lockdown’, op
1 april jongstleden, begon ik met een
nieuwe baan bij IRC Wash.org.
Ondanks de bizarre tijd respecteerde
mijn nieuwe werkgever de
arbeidsovereenkomst en dus begon
ik.
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Handen wassen
Door Olga Bánki 
VVAO, afdeling Deventer
 

In het begin van de huidige
pandemie verscheen een portret
op Google bij een tekening van
wassende handen. Het bleek de
Hongaarse arts Ignác Semmelweis
te zijn. 
 

De zondag daarop besteedde het
radioprogramma O(nvoltooid)
V(erleden) T(ijd) aandacht aan hem.
Semmelweis was de held van mijn
vader en grootvader, beiden arts. Hij
was de laatste vrouwenarts en hoofd
van de vroedvrouwenschool in Györ
in Noord-Hongarije en de eerste
patholoog-anatoom en zenuwarts,
geïnteresseerd in de geschiedenis
der geneeskunde. Ik ben opgegroeid
met verhalen over hem. In dit artikel
meer hierover. 
 

Met dank aan onze auteurs
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