
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Verpleegkundige invloed
Van persoonlijk leiderschap tot invloed aan de bestuurstafel

 Dinsdag 24 mei 2016

Programma
9.15 

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

 

9.45 

Opening door de dagvoorzitter 

Quirine Anderegg, docent, trainer leiderschap en communicatie en adviseur Hogeschool van 

Amsterdam 

 

10.00 

De verpleegkundige als succesvolle (informele) leider 

Pieterbas Lalleman, verpleegkundige, organisatiesocioloog en onderzoeker Hogeschool Utrecht

Wat zijn succesfactoren voor (verpleegkundig) leiderschap?

Hoe zorgt u voor een juiste balans tussen de belangen van patiënt, medewerkers en organisatie?

Wat is het belang van verpleegkundig leiderschap bij kwaliteitsverbetering en

patiëntveiligheid?

11.00 

Koffie- en theepauze 

 

11.15 

Gelukkig(er) werken als verpleegkundige 

Erwin Klappe, arbeids- en organisatiepsycholoog Amphia Ziekenhuis 

Positieve psychologie - hoe haalt u meer plezier, voldoening en betekenis uit uw werk?

Handvatten om actief met eigen geluk en persoonlijk leiderschap in het werk aan de slag te gaan

Hoe wordt u bewust van uw kwaliteiten en hoe zet u uw kwaliteiten in?

12.00 

Verpleegkundige invloed aan de bestuurstafel 

Panel onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van twee verpleegkundigen en een

verpleegkundig specialist. Tijdens het vraaggesprek worden ervaringen gedeeld over de



Verpleegkundige Adviesraad, het Verpleegkundig Stafconvent en het Verpleegkundig Stafbestuur.

Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen. 

 

12.45 

Lunchpauze 

 

13.45 

Aan de slag - communiceren met lef  

Mirjam Nagel, provocatief coach en trainer, mediator en re-integratie adviseur

Een actieve sessie waarin u weerstand leert ombuigen

Ervaar hoe u met uitdagende humor anderen in beweging krijgt

Verruim uw blikveld met lef, lol en creativiteit

14.45 

Koffie- en theepauze 

 

15.00 

Effectief beïnvloeden 

Anna Prat, arbeids- en organisatiepsycholoog, trainer beïnvloeden en coach Sprankel & Co

De psychologie achter overtuigen en beïnvloeden

De kunst van het afstemmen bij effectief beïnvloeden

Welke beïnvloedingsstijlen zijn er en hoe kunt u deze optimaal inzetten?

16.00 

Afsluiting van de dag door de dagvoorzitter

 

 


