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Het boek Bouwstenen van management en

orglanisatie geeft de (toekomstig) manager

handvatten om een succesvolle organisatie op

te zetten. In het boek is het verhaal van Gelre

ziekenhuizen beschreven als praktijkvoorbeeld.

Jan Eppink, toezichthouder van Gelre ziekenhuizen,

is een van de auteurs.

Bij een stevig en mooi ontworpen gebouw zijn alle

onderdelen op elkaar afgestemd: de afmetingen

kloppen, de verhoudingen zijn goed en de

materiaalkeuze is doordacht. Voor organisaties

bouwstenen: wat moet onze stategie zljn,hoe

zetten we die om in concrete activiteiten en welke

organisatiestructuur past daar het beste bij ?"

Eppink schreefhet boek op verzoekvan Concept

uitgeefgroep, samen met Gert-Jan Melker en

Peter Tack. "Het boek is vooral geschikt voor hbo-

studenten met een praktijkachtergrorid. Denk aan

opleidingen op bedrijfskundig gebied, maar ook

voor de zoÍgsector en accountants." Melker schreef

ook een case over Gelre Ziekenhuizen. Hij beschrijft

hierin de geschiedenis, de nieuwbouw in Apeldoorn

en Zutphen, de omgeving, de strategie, het

organisatieontwerp en de operationele en financiële

zaken. "Het proces van het ontstaan van Gelre

Ziekenhuizen in de context van de ontwikkeling van

de gezondheidszorg in afgelopen twintigja ar", zovat

lid van de Raad van Bestuur Gerjan Heuver de case

samen.

Volgens Heuver zijn praktijkvoorbeelden die

enige complexiteit hebben interessant voor het

de ontwikkeling van een organisatie.zich niet altijd
voltrekt volgens de ideaaltypische modellen uit de

boeken." Hij vindt het hartstikke leuk dat Gelre als

case in het boek staat. "Het is een mooi voorbeeld van

een mooi ziekenhuis. Ikben trots op het ziekenhuis

en wil graag vertellen hoe de ontwikkelingzich
heeft voltrokken. Dat sluit aan bij de ambitie die we

hebben als opleidingsziekenhuis." r
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geldthetzelfde. boek omdatje er

JanEppink:"Een GELRE CASE IN verschillendekanten
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belangrijkebouwstenen: ZIEI(ENH UIZEN IN DE C0NTEXT succesverhaal,maareen

strategie,operatieen VAN DE0NTWII(l(ELINGVAN DE reëelverhaalmetups

organisatie.Hetboek GEZONDHEIDSZ0RG IN AFGELOPEN endowns.studenten

behandeltdetheorie TWINTIG JAAR' lerenhierdoorhoehet

aan de handvan die in de praktijk gaat. Dat
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