Persoon & Professie in balans
Jaargroep Begeleide intervisie voor artsen

Of je nu net gestart bent als arts, jarenlang ervaring hebt of bijna
uitgedokterd bent: werken aan je persoonlijke professionaliteit is
van waarde. Immers: de arts die jij morgen kunt zijn, ontwikkelt
zich vandaag. In deze Jaargroep Begeleide Intervisie vormen
jouw persoonlijke ervaringen het startpunt voor je verdere groei
als dokter en als mens. We leggen een stevige basis met een
programma van een dag, gevolgd door vier kortere
bijeenkomsten. We werken in een vaste groep van maximaal 8
deelnemers op een bijzondere plek aan de rand van het bos.

programma in het kort
Startdag:
Leren van bekrachtigende strategieën |
Werkplezier centraal | Leren van (bijna) missers
Vervolgbijeenkomsten:
Individuele thema's & patroonherkenning | Kernkwaliteiten |
Verdiepingsthema naar keuze | Incidentmethode | Leertransfer

Data bijeenkomsten
Startdag van 10-16.00 uur
Vervolg: vier bijeenkomsten van 3 uur
De data plannen we samen, in overleg met
alle deelnemers.

Accreditering
18 IT-punten (Intercollegiale Toetsing)

Deelnamekosten
€ 950 (vrijgesteld van btw)
Dit is inclusief lunch op de startdag.
Kosten die je maakt voor beroepsmatige
nascholing zijn fiscaal aftrekbaar.

Organisatie
Het programma voor de
Jaargroep Begeleide
intervisie wordt begeleid
door Angèle van de Ven.
Zij is opleidingskundige en heeft als
trainer / teamcoach ruim 20 jaar
ervaring in het begeleiden van artsen bij
professionele ontwikkeling rondom
communicatie, samenwerking en
organisatie in de praktijk.
Ze schreef het loopbaanboek ‘HEEL de
dokter – leven en werken met zin’.

Locatie
Weg in het Bos - Nijmegen
Inschrijven kan direct via de
website www.vandeven.com.
Of scan de QR code.

Meer weten? Neem contact op:
Van de Ven Training & Advies
Bosweg 38
6523 NM Nijmegen
+31 6 21 20 67 80

Verfrissend en inspirerend om deel te nemen.
De positieve oefeningen (succesverhalen delen en kwaliteiten van elkaar benoemen),
maar ook de incidentmethode, vond ik heel waardevol.

