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BERICHT VAN HET BESTUUR
Op de geslaagde ALV (zie elders in deze nieuwsbrief) werd door 
Luisa Mearin Manrique voorgesteld om de activiteiten van Vitaal 
meer onder de aandacht van de leden te brengen door middel van 
een Nieuwsbrief. Het bestuur vond dit een goede suggestie en zal
een aantal keer per jaar via deze nieuwsbrief de activiteiten van de 
afgelopen maanden alsmede de plannen voor de komende 
maanden te bespreken. 
Het LUMC Academisch Vrouwennetwerk (Vitaal) streeft naar een 
gelijkwaardige participatie van vrouwen in hogere academische en
bestuurlijke posities. Vitaal is er voor alle academisch opgeleide 
vrouwen die werkzaan zijn in het LUMC en die hun opleiding 
hebben afgerond. Dat zijn vooral medisch specialisten en (postdoc) 
wetenschappers, maar ook andere klinisch werkzame specialisten 
zoals apothekers,klinisch psychologen/fysiologie . Ook vrouwen die 
werkzaam zijn op een niet-wetenschappelijke of een niet-medische 
stafpositie behoren tot de doelgroep van Vitaal.
Willeke van Roon-Mom

•Simone Buitendijk werd per 1 september vice-
rector magnificus en lid van het College van 
Bestuur van de Universiteit Leiden. Simone 
volgt prof. dr. Rietje van Dam-Mieras op.

•Op vrijdag 30 september was het 
afscheidscollege van Annemieke Richters 
emeritus hoogleraar Cultuur, Gezondheid en 
Ziekte van de afdeling Public Health en 
Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG).

NIEUWS IN HET KORT

ZET IN JE AGENDA

15 november Godin&Training met Petra van 
Hartsveld en Elvira Out. Opgeven kan nog bij 
w.vanroon@lumc.nl

Op 12 september organiseerde Vitaal voor 50 van haar leden een 2 uur durende workshop over 
Onderhandelen. Willem Mastenbroek, hoogleraar Organisatie, Cultuur, Communicatie en Leiderschap aan 
de VU, vertelde ons zijn visie op vaardig onderhandelen. Daarbij was er aandacht voor theorie en praktijk, 
en werden onze skills getest met een paar oefeningen. Zo vertelde hij dat het niet gek is om “hardop te 
denken” tijdens het onderhandelingsproces, om te exploreren waar de mogelijkheden liggen. Verder toont 
een goed onderhandelaar zich flexibel, zodat een “duurzaam”resultaat kan worden bereikt en werd het 
ons duidelijk dat een impasse, mits vlotgetrokken, erbij hoort: het geeft aan dat de partners het 
maximale uit de onderhandeling willen halen. Hoewel het vrouwenaspect niet erg nadrukkelijk naar voren 
kwam kregen wij als tip mee om het onderhandelingsproces los te zien van de persoon. Dat laatste 
schijnen vrouwen nogal eens moeilijk te vinden waardoor een flexibele houding naar de partner lastig te 
realiseren is. Het geheel werd afgesloten met een aangename borrel om ook het Netwerken aan bod te 
laten komen. Uit de hoeveelheid aanmeldingen vooraf blijkt dat de workshop in een behoefte voorziet. 
Blijkbaar is Onderhandelen een vaardigheid waarop onze doelgroep zich graag laat bijscholen. Het 
directoraat HRM heeft dit signaal opgepikt en gaat mogelijk in de toekomst deze workshop nogmaals 
aanbieden.   Mariet Feltkamp        Voor €15 zijn er nog enkele boeken “Vaardiger Onderhandelen” te koop 
bij Willeke van Roon-Mom (S4-34 onderzoeksgebouw of email w.vanroon@lumc.nl)

CURSUS VAARDIGER ONDERHANDELEN

Donderdag 22 september vond het jaarlijkse Vitaal-diner met Algemene Ledenvergadering 
plaats. Het was een geanimeerde vergadering. Anne Stiggelbout vertelde kort 
over het verloop van haar carrière en het ontstaan en de ontwikkeling van 
Vitaal. Hierna was er een gezellig buffet. Tijdens de avond konden mensen 
kennismaken met Jeanine Houwing, die per 1 oktober voorzitter wordt, met 
Eldrid Bringmann, die al in het bestuur zit maar per 1 oktober vice-voorzitter
wordt en met Annemieke Aartsma-Rus, die per 1 januari webmaster wordt. 
Helaas was het nieuwe bestuurslid Lilly-Ann van de Velden verhinderd. Foto 
links: scheidend voorzitter Anne Stiggelbout, Foto rechts: links op de foto, 
nieuwe voorzitter Jeanine Houwing en rechts bestuurslid Wilma Bergman.

SUCCESVOLLE ALV

Stuur kopij en reacties naar w.vanroon@lumc.nl of vitaal@lumc.nl
Zie ook onze website http://albinusnet.lumc.nl/home/men/net/9070/

MEDEDELINGEN VAN LEDEN
Lenie Dijkshoorn doet een oproep aan 
gepensioneerde vrouwen van het LUMC om 
gezamenlijke activiteiten te ondernemen zoals 
zoals culturele activiteiten en lezingen etc.

NIEUWE LEDEN
We heten Babs Teng (Humane Genetica) en 
Rosanne Koevoets (Reumatologie) welkom als 
nieuw lid. 


