Pré-conference
Professional Performance
2010-2020

16 november 2016, Egmond aan Zee
11.00

Opening door dagvoorzitter prof. dr. Maas Jan Heineman (AMC)

11.10

Lezing door prof. dr. Kiki Lombarts (AMC): ‘Persoonlijk leiderschap in professional
performance’

11.50

Workshops 1e ronde
Welzijn van artsen & professional performance (Renee Scheepers, Joost v/d Berg & Lenny Lases)
Artsen die zich goed voelen leveren betere kwaliteit van zorg. Een verminderd welzijn leidt tot meer fouten en
minder tevreden patiënten. In deze workshop verkennen we het belang van welzijn voor kwaliteit van zorg en
hoe welzijn van artsen te bevorderen.

Leiderschap van de formele opleider (Irene Slootweg & Maas Jan Heineman)
Leiderschapsontwikkeling kan niet zonder reflectie. Wat is eigenlijk leiderschap? In deze workshop krijgt u de
kans gezamenlijk te reflecteren op uw leiderschapsrol met behulp van casuïstiek en het perspectief van
Situational Leadership.

13.15

Lunch

14.15

Waarden op de voorgrond
. Reflecties op waarden m.m.v. dr. Menno de Bree (UMCG), dr. Bart Post (RadboudMC), Prof. Kiki Lombarts,
Prof. Maas Jan Heineman én delen van ervaringen en dilemma’s uit de praktijk
. Dialoog met deelnemers over het revitaliseren van professionele waarden o.l.v. dr. Irene Slootweg

15.15

Workshops 2e ronde
Opleidingsklimaat: van meten naar verbeteren (Alina Smirnova, Milou Silkens & Guusje Bressers)
Een optimale opleidingsklimaat is essentieel voor de professionele ontwikkeling en welzijn van de aio's." Maar
hoe kan een optimaal opleidingsklimaat voor de aio’s in de praktijk worden gecreëerd? In deze workshop
exploreren wij deze vraag aan de hand van een praktische voorbeeld en nieuwe onderzoeksinzichten.

Van feedback naar performance verbetering (Elisa Bindels, Mirja van der Meulen)
Wie wil verbeteren kan niet zonder feedback en reflectie hierop. Hoe gaat u om met feedback? In deze
workshop gaan we interactief verkennen wat ‘best practices’ zijn in het omgaan met feedback om te komen tot
performance verbetering.

16.45

Blik vooruit: Professional Performance over 5 jaar?!
. Inspirerende pitches van high-performers zoals dr. Robert Pierik, chirurg (Isala klinieken Zwolle, pastpresident NVvH) , Tjitske van Engelen, arts (Flevoziekenhuis, anios interne geneeskunde/PhD student) en
Anna Verhulst, arts('oud-voorzitter werkgroep Studenten van het Platform Medisch Leiderschap’) . Studenten
reageren n.a.v. hun parallelle workshop op PP

17.30

Professional Performance Community
. Raakt, puzzelt of inspireert professional performance u? Smaakt het naar meer? Wat kunnen we doen om in
de toekomst gezamenlijk uw eigen professional performance en dat van uw collega’s te versterken.?

17.45

Afronding van de dag

18.00

Einde

