
09:30-09:45 Opening | Dagvoorzitter Evi Vermeer

09:45-10:45 Plenair 1 | Judith Ludding - De bakens verzetten

PAUZE10:45-11:00

11:00-12:30 Workshop - ronde 1

PAUZE12:30-13:30

13:30-15:00 Workshop - ronde 2

PAUZE15:00-15:15

15:15-16:15 Plenair 2 | Kim Jansen - Generatieverschillen op de werkvloer

Netwerkborrel16:15-18:00

19:30-20:30 Webinar optie 1  online | Maandag 5 sep

19:30-20:30 Webinar optie 2 online | Dinsdag 13 sep

Doelgroep workshops

Startend =

Gevorderd =

Vakmanschap =

Leiderschap =

Academisering =

Samenwerking =

Relatie met 2021

 Webinar optie 3 op locatie16:30-17:30

SOGEON Congres opleiders M+G 
Alle hens aan dek! | Dagprogramma

21 september 2022
ReeHorst, Ede

We moeten allemaal aan de slag om ook in de nabije toekomst in Nederland voldoende
bevlogen en goed opgeleide artsen en professionals in de publieke gezondheid te hebben. En
om dat te bereiken hebben we voldoende opleidingsplekken nodig, voldoende praktijkopleiders
en een excellente begeleiding van de aios in de praktijk en op het instituut. Dat is een uitdaging
en daarom: alle hens aan dek!



Webinar Col Prevoo |        + 
Onderhandelen over opleiden: hoe creëer je een win-win?
Wil je vanuit je rol als opleider graag veranderingen in de organisatie? Denk bijvoorbeeld aan je
eigen positie als opleider, het opleidingsklimaat of het aantal opleidingsplaatsen. Soms zijn
veranderingen gewoon mogelijk als je op de juiste wijze het gesprek aangaat. In dit webinar
bespreken we het perspectief van de manager, krijg je theorie over onderhandelen en krijg je
zelfs even tijd om te oefenen.
     Nieuw

Webinar optie 1 online maandag 5 september 19.30-20.30

Webinar optie 2 online dinsdag 13 september 19.30-20.30

Webinar optie 3 op locatie woensdag 21 september 16.30-17.30

SOGEON Congres opleiders M+G 

Webinar

Het congres bestaat uit een webinar, twee plenaire lezingen en twee workshops. Het is
geaccrediteerd voor 6 punten door de ABSG en is erkend als didactische scholing.

Accreditatie

Keuze vooraf

Wanneer je het webinar volgt: vooraf of tijdens het congres
Welke workshops je volgt tijdens de twee parallelrondes

Heb je je ingeschreven voor het congres? Maak vooraf een keuze:

Geef je keuze door vanaf 15 augustus t/m 15 september. Je ontvangt half augustus een email
met uitleg hoe je dat kunt doen. Voor de workshops geldt vol = vol.



11.00-12.30 uur Workshop - ronde 1

Elsbeth ten Kate |             
Workshop - It takes a team to raise an aios!
Help collega’s je aios goed te begeleiden. In deze workshop bespreken we kort de theorie, laten
we enkele draaiboeken zien voor een korte training, bijv. ‘KPB invullen’, en krijg je adviezen hoe
zo’n draaiboek goed te gebruiken.
    Een praktisch vervolg van de workshop in 2021 ‘Train de begeleiders van je aios’ maar ook los te
volgen en weinig overlap.

Nathalie Leeuwenburgh en Sylvia Verhoog |       +              
Workshop - Aflossing van de wacht
Help je aios met stage-overstijgend leren door een warme overdracht en een betere
stagebegeleiding. We wisselen succeservaringen uit maar ook knelpunten en valkuilen.
    Een praktisch vervolg van de workshop in 2021 ‘Stage-overstijgend opleiden' maar ook los te volgen
en weinig overlap.

Karim Maarek en Evi Vermeer |         +              
Workshop: Leren van verschillende perspectieven
Ook als praktijkopleider en aios kun je conflicterende perspectieven hebben. Omdat je van
elkaar verschilt, kijk je anders naar dezelfde werkelijkheid. Hoe kun je ervoor zorgen dat die
tegenstellingen en verschillende meningen juist maken dat zowel jij als de aios maximaal leren?
In deze workshop ontdek je hoe Deep Democracy je daarbij gaat helpen.
     Nieuw

Marith Venderbosch |        +              |         +              
Workshop: Wat lichaamstaal doet
Een korte en krachtige stoomcursus toneelspelen. Positie innemen is belangrijk voor een arts
M+G! In deze laagdrempelige, plezierige en dynamische workshop ga je onder leiding van een
theaterdocent aan de slag om te ontdekken wat lichaamstaal doet met de positie die we
innemen. Je hoeft geen enkele toneelervaring te hebben om aan deze workshop deel te nemen.
Want als het gaat om positie en status zijn we allemaal ervaringsdeskundige.
     Nieuw

Jet van der Jagt en Nicole Siers |       +             
Workshop: Het IOP: van snorkelen tot diepzeeduiken
Hoe ondersteun je een aios bij het zich ontwikkelen tot een bevlogen professional? In deze
workshop nemen we daarvoor het IOP als uitgangspunt. We gaan kort in op het doel van een
IOP en zoomen vervolgens in op het leren op verschillende niveaus: het anders doen, het anders
denken en het anders zijn. Aan de hand van theorie en oefeningen onderzoeken we hoe je dit
leren op de verschillende niveaus stimuleert.
      Een verdiepend vervolg op de workshop in 2021 ‘Het IOP van de aios als kompas’ maar ook los te
volgen en weinig overlap.

 



Yvonne Vanneste en Petra Kletter |         +               
Workshop: Waarden-gedreven vakmanschap
Artsen opleiden voor een sterke Public Health: daar is vakmanschap voor nodig! En dat gaat
verder dan goed zijn in je vak. Het gaat ook over passie en motivatie, in verbinding zijn met jezelf
en je beroepsgroep m.a.w. over waarden-gedreven vakmanschap. Tijdens de workshop verken je
wat dit voor jou als opleider betekent en hoe je een aios hierin kunt begeleiden.
      Nieuw

Harm van Kuijk |           +              
Workshop: One Minute Coaching
Stel: je ziet dat het gezicht van je aios op onweer staat en je hebt maar heel even gelegenheid
om je aios te spreken. Je kunt dan alleen invloed uitoefenen via een enkele opmerking. In deze
workshop maak je kennis met One Minute Coaching: een methode om via korte interventies
(complimenten, inspiraties, confrontaties en provocaties) de mindset van je aios te beïnvloeden.
      Nieuw

Cathrien Jacobi |        +
Workshop: De kern van kwalitatief onderzoek
Waar van oudsher bij monitoring en sturing in de publieke gezondheid(szorg) vooral werd
geleund op kwantitatieve onderzoeksdata, wordt de laatste tijd steeds vaker kwalitatief
onderzoek gebruikt. Maar wat is kwalitatief onderzoek eigenlijk? Hoe wordt het opgezet, wat zijn
de kaders en spelregels en hoe kun je het gebruiken? 
Als je weinig kennis hebt van of ervaring met kwalitatief onderzoek in de public health is dit een
geschikte workshop.
      Nieuw



13.30-15.00 uur Workshop - ronde 2 

Col Prevoo |               
 Workshop: Begeleiden naar leiderschap – het vervolg 
Tijdens de opleiding ontwikkelen aios hun competenties op het terrein van leiderschap. Maar...
wat is dat eigenlijk: leiderschap? Wat laat een aios zien als hij leiderschap toont? Oefen met
vaardigheden waarmee jij kunt bevorderen dat je aios leiderschapskwaliteiten ontwikkelt.    
      Een vervolg op de workshop in 2021 ‘Hoe coach ik mijn aios om leiderschap te tonen?’ met meer
oefeningen maar ook los te volgen. 

 
Cecile Woudenberg en Lineke Dogger |              
 Workshop: Plan van aanpak en IOP bij een Geïntensiveerd BegeleidingsTraject 
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met casuïstiek van een GBT: je vult delen van een plan
van aanpak en geeft een richting aan voor aanpassing van het IOP. Eén leerdoel werk je verder
uit, precies zoals de aios dat zou moeten doen. Aan het eind van de workshop kun je een plan
van aanpak voor een GBT maken en aios ondersteunen bij het aanpassen van het IOP.   
      Een praktisch vervolg op de workshop in 2021 ‘Een GBT: wat zijn de signalen en wanneer zet je het
in?’, ook los te volgen. We gaan ervanuit dat je weet wat een GBT is: download hier KNMG document

Lydia Fievez, Hananja Boonen en Lucy Smit |          +             
Workshop: Opleiden in een aiosgroep – best practices 
De trainers delen hun ervaringen met opleiden in een aios-groep. Daarna ga je met de andere
deelnemers hierover in gesprek. Zo ontstaat er een overzicht van voor- en nadelen,
mogelijkheden en onmogelijkheden. Na afloop van het congres ontvang je de resultaten in een
handzame vorm. 
      Een herhaling en uitbreiding van de workshop in 2021 ‘Opleiden door middel van een aios-groep:
lekker efficiënt of leerzame chaos?’ Heb je die workshop gevolgd? Dan is er overlap maar je komt zeker
ook tot nieuwe inzichten.   

 
Jeroen de Wilde |         +              
Workshop: Een CAT schrijven.. hoe zit het ook al weer? 
Tijdens de opleiding voert je aios een aantal malen een Critical Appraisal of a Topic (CAT) uit.
Misschien heb je hier als opleider weinig ervaring mee. Toch kun je je aios hierin begeleiden!
Hoe? Dat hoor je hier, en je gaat er ook zelf actief mee aan de slag!  
     Een herhaling van de workshop met dezelfde titel in 2021. Als je weinig (recente) ervaring hebt op
het gebied van onderzoek en CAT is dit een geschikte workshop.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.knmg.nl%2Fdownload%2Fflyer-het-geintensiveerde-begeleidingstraject-pdf.htm&data=05%7C01%7Cj.deschipper%40nspoh.nl%7Cd14f545389e24561b05708da4d4463cb%7C8d9b391be0b4484d92384e6e6dadc822%7C1%7C0%7C637907253369816460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DXccEWcekovowcw0SuqUmvsr00qrfcmNT1A0CiagJjU%3D&reserved=0


Jeannine Hautvast |      +               
Workshop: Van onderzoek naar praktijk: hoe bouw je die brug? 
Wetenschappelijk onderzoek vormt een belangrijke pijler van de opleiding. In de 1e fase stelt je
aios enkele malen een CAT op, in de 2e fase verricht je aios zelf onderzoek onder begeleiding
van een UMC. Als praktijkopleider sta je daarbij niet aan zijlijn! Juist jij kunt je aios hierbij helpen
door de brug te slaan tussen onderzoek en praktijk, en andersom. In deze workshop leer je hoe.
      Nieuw    
 
 
Ingeborg Tönis, Evi Vermeer, Aafke Nijhuis |        +              |        +               
Workshop: Ruimte voor aios 
De samenleving heeft artsen M+G nodig die bijdragen aan het versterken van het Public Health
domein, artsen die over de vaardigheden beschikken om impact te hebben binnen en buiten de
organisatie. In deze door aios ontworpen workshop werken we samen aan een set van
aanbevelingen a. hoe de aios zo te begeleiden dat zij het verschil kunnen maken en b. hoe er
voor te zorgen dat de inzichten uit deze workshop verder komen dan dit congres.   
      Nieuw 
 
 
Karim Maarek |        +              
Workshop: Leren van verschillende perspectieven 
Ook als praktijkopleider en aios kun je conflicterende perspectieven hebben. Omdat je van
elkaar verschilt, kijk je anders naar dezelfde werkelijkheid. Hoe kun je ervoor zorgen dat die
tegenstellingen en verschillende meningen juist maken dat zowel jij als de aios maximaal leert?
In deze workshop ontdek je hoe Deep Democracy je daarbij gaat helpen.
      Nieuw   
 
 
Marith Venderbosch |          +             |        +
Workshop: Wat lichaamstaal doet  
Een korte en krachtige stoomcursus toneelspelen. Positie innemen is belangrijk voor een arts
M+G! In deze laagdrempelige, plezierige en dynamische workshop ga je onder leiding van een
theaterdocent aan de slag om te ontdekken wat lichaamstaal doet met de positie die we
innemen. Je hoeft geen enkele toneelervaring te hebben om aan deze workshop deel te nemen.
Want als het gaat om positie en status zijn we allemaal ervaringsdeskundige.  
      Nieuw 



Sprekers 

Hananja Boonen, aios M+G 2e fase/jeugdgezondheidszorg, jeugdarts KNMG, stafarts GGD
Zuid-Limburg 
Lineke Dogger, arts M+G, instituutsopleider NSPOH 
Lydia Fievez, Arts M+G, Team infectieziekten GGD Amsterdam 
Dr. Jeannine Hautvast: arts M+G GGD Gelderland-Zuid, senior onderzoeker Radboudumc,
coördinator Academische werkplaats AMPHI, praktijkopleider M+G 
Dr. Cathrien Jacobi, opleidingsmanager onderzoek en EBM, NSPOH 
Jet van der Jagt, arts M+G, instituutsopleider NSPOH 
Drs. Kim Jansen, sociaal psycholoog, trainer, expert op gebied van Generaties, Millennials en
Generatiemanagement 
Drs. Elsbeth ten Kate, onderwijskundige NSPOH 
Drs. Petra Kletter, Gezondheidswetenschapper, adviseur NCJ, o.a. preventie, armoede,
waarden-gedreven vakmanschap 
Harm van Kuijk, One Minute Coaching trainer en – acteur, eigenaar Convera: communicatie
en coaching 
Nathalie Leeuwenburg, arts M+G/jeugdarts, instituutsopleider TNO, opleidingscoördinator
GGD HM 
Drs. Judith Ludding, psycholoog, onderzoeker/trainer, manager, tot begin 2022 directeur
GGD regio Utrecht 
Drs. Karim Maarek, facilitator en trainer, onder andere bij THNK School of Creative
Leadership en Deep Democracy facilitator bij Human Dimensions.  
Drs. Col Prevoo, psycholoog, trainer 
Drs. Nicole Siers, opleider/adviseur NSPOH 
Lucy Smit, arts M+G, projectmanager JGZ Kennemerland 
Drs. Ingeborg Tönis, onderwijskundige opleiding jeugdgezondheidszorg TNO 
Yvonne Vanneste, arts M+G, adviseur NCJ, o.a. academisering, onderzoek en waarden-
gedreven vakmanschap 
Marith Venderbosch, theaterdocent, improvisatie actrice, trainingsacteur 
Sylvia Verhoog, vertrouwensarts en opleider, Veilig Thuis Hollands Midden 
Drs. Evi Vermeer, senior opleider/adviseur NSPOH, trainer 
Dr. Jeroen de Wilde, arts M+G, jeugdarts KNMG, LUMC (universitair hoofddocent) 
Cécile Woudenberg-van den Broek, arts M+G, instituutsopleider forensische geneeskunde
NSPOH 

Ingeborg Tönis, onderwijskundige opleiding jeugdgezondheidszorg TNO 
Karien Wielaart, arts M+G, hoofd opleiding jeugdgezondheidszorg TNO 
Drs. Evi Vermeer, senior opleider/adviseur NSPOH, trainer 
Drs. Aafke Nijhuis, opleider/adviseur NSPOH 
Gerre Vermeulen, arts M+G, instituutsopleider NSPOH 
Nicole Selier, coördinator evenementen NSPOH  
Jelle Jan de Schipper, onderwijskundige NSPOH 

 
 
Leden projectgroep 

 


