Zevende Jaarcongres

voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen

Leiderschap

UITNODIGING
vrijdag 10 april 2015
Jaarbeurs Utrecht

Accreditatie wordt
aangevraagd bij de FGzPt

Voorwoord
Meer dan ooit lijkt het voor organisaties nodig
om zich aan te passen aan veranderende
omstandigheden die de buitenwereld de
gezondheidszorg oplegt. Ook in de wereld van
de (geestelijke) gezondheidszorg reorganiseren instellingen continu. Leiderschap is
daarbij essentieel, maar tegelijkertijd zitten
leidinggevenden verandering vaak in de weg.
Hoe gaan organisaties daarmee om?
Samen met onder andere prof. dr. Jelle
Jolles, prof. dr. André Wierdsma, Jaap van
Zweden
en
Femke
Halsema
zullen
verschillende aspecten van de empowerment
van de leiderschaps-capaciteiten van klinisch
psychologen en klinisch neuropsychologen,
mede op basis van wetenschappelijke kennis,
worden belicht.
Dit zevende congres voor specialisten biedt
ook weer gelegenheid om te ‘netwerken’ met
collegae en oude bekenden.

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 10 april
2015 in de Jaarbeurs in Utrecht.
De Congrescommissie van de Stichting WKK
(Stichting Wetenschapsbevordering Klinisch
psycholoog & Klinisch neuropsycholoog):
Floor Boekholt
Tony Bloemendaal
Jeanette Dijkstra
Lidwien Geertjens
Jos de Keijser

Informatie
Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor klinisch
psychologen, klinisch neuropsychologen en
gezondheidspsychologen in opleiding tot
specialist (GIOS).

Inschrijving
Aanmelden voor het congres kan via de
website van het organisatiebureau
ZonderZorg: www.zonderzorg.nl/jaarcongres.

Datum & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 10
april 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. Deze
locatie is goed bereikbaar met zowel de auto
als met het openbaar vervoer.

Accreditatie aangevraagd
- FGzPt herregistratie klinisch psychologen
- FGzPt herregistratie klinisch
neuropsychologen

RINO Groep Posterprijs
Klinisch psychologen, klinisch
neuropsychologen en GZ-psychologen in
opleiding tot specialist worden uitgenodigd
een poster te maken over lopend of

afgerond wetenschappelijk onderzoek, bij
voorkeur met (voorlopige) onderzoeksresultaten erin verwerkt.
Belangstellenden kunnen informatie over het
maken van een poster opvragen bij het
organisatiebureau. Tot 1 maart 2015 kunnen
voorstellen worden ingestuurd. De posters
worden door een vakjury beoordeeld. Aan de
winnaar wordt door de RINO Groep een
posterprijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit
een geldbedrag van € 1.000,-, een
wisseltrofee naar origineel ontwerp en een
oorkonde.

Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen € 250,per deelnemer. GZ-psychologen in opleiding
tot specialist (GIOS) betalen € 125,-. NVGzP
leden ontvangen € 50,- korting. Deze
kortingen zijn niet te combineren. Het
deelnamebedrag is inclusief lunch en
consumpties. Betaling vindt plaats via
vooruitbetaling op factuur of via iDEAL of
creditcard.

Annuleren
Tot 10 maart 2015 kunt u, uitsluitend
schriftelijk, annuleren. Wij berekenen dan
€ 50,- administratiekosten. Bij annulering ná
10 maart bent u het volledige
inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie over of om u aan te
melden voor dit congres kunt u contact
opnemen met het organisatiebureau
ZonderZorg via onderstaande gegevens:

Maarten Stouten
Joshua Geelen
020 - 623 97 44
maarten@zonderzorg.nl
www.zonderzorg.nl/jaarcongres

Personalia
Drs. Ellen Aptroot, psychotherapeut, opleider
systeemtherapie, geeft trainingen, consult en
coaching in de profit en de non-profit sector.

Femke Halsema, Voormalig fractievoorzitter en
politiek leider van GroenLinks. In 2011 verliet ze
het politiek toneel en bouwde ze een nieuwe,
onafhankelijke carriere op. Ze schrijft, maakt
programma's voor televisie, geeft lezingen en
advies in de private en publiek sector.

Drs. Resie Bessems, klinisch psycholoog,
psychotherapeut, systeemtherapeut. Werkt als
directeur hulpverlening in de jeugdzorg en als
hoofddocent management binnen de landelijke
opleiding tot klinisch psycholoog K&J.

Prof. dr. Jelle Jolles, universiteitshoogleraar
Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Hij leidt het Centrum voor Brein &
Leren.

Drs. Marc Daemen, klinisch psycholoog,
groepstherapeut en opleider NVGP. Hij vervulde
diverse leidinggevende functies in de geestelijke
gezondheidszorg. Momenteel is hij werkzaam als Popleider bij GGZ Westelijk Noord-Brabant.
Dr. Quin van Dam, werkzaam in eigen praktijk in
Leiden, is klinisch psycholoog, psychoanalyticus en
supervisor NVP, NVPA en NVPP (Affectfobie). Hij
doceert bij RINO Noord-Holland en RINO groep over
Affectfobietherapie, het Ontwikkelingsprofiel en
Angst voor de dood.
Dr. Cecile Exterkate, MHA, Klinisch Psycholoog en
Psychotherapeut. Gepromoveerd op eetstoornissen en dagbehandeling. Nadat ze p-opleider en
directeur was momenteel lid van de Raad van
Bestuur van Pro Persona.

Frénk van der Linden, freelance journalist,
interviewer en publicist van reportages,
documentaires en een roman.
Drs. Bas de Mol, directeur RINO Groep,
psychotherapeut, geeft trainingen, intervisie en
coaching aan leidinggevenden in zorgsector en
bedrijfsleven.
Drs. Annette van Schagen, klinisch psycholoog,
werkzaam bij Stichting Centrum ’45 te Oegstgeest.

Drs. Hans de Veen, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Mondriaan en docent management en
beroepidentiteit bij opleidingen tot klinisch
psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Oudvoorzitter Kamer GZ-psycholoog, van het College
Specialismen GZ-psycholoog en secretaris en
voorzitter van het CONO.
Prof. dr. André Wierdsma, emeritus hoogleraar
'Organiseren en Co-creëren' aan Nyenrode Business
Universiteit. Sinds 1986 visiting professor
'Management and Organization' aan het China
Europe International Business School (CEIBS,
Shanghai/Beijing).
Jaap van Zweden, Was als violist de jongste
concertmeester van het Concertgebouworkest ooit.
Momenteel chef-dirigent van het Dallas Symphony
Orchestra en het Hong Kong Philharmonic
Orchestra.

Programma
9.00 - 9.30 uur

ONTVANGST MET KOFFIE & THEE

9.30 - 9.45 uur

Welkom en opening door de dagvoorzitter
Drs. Annette van Schagen

9.45 - 10.30 uur

Politiek leiderschap
Femke Halsema

10.30 - 11.15 uur

14.50 - 15.10 uur

KOFFIEPAUZE

15.10 - 16.00 uur

PARALLELSESSIE RONDE 2
Wie is de baas? Persoonlijkheidskenmerken van sterke en zwakke
leidinggevenden
Dr. Quin van Dam
Ronde tafel sessie Nieuw leiderschap, met hoofddocenten
management als experts, onder leiding van klinisch psychologen en
managers zorg drs. T. Bloemendaal en drs. F. Boekholt

De leider tussen vaardigheden, beleving en gedrag. Een
neuropsychologisch perspectief
Prof. dr. Jelle Jolles

11.15 - 11.45 uur

KOFFIEPAUZE

11.45 - 12.30 uur

Moreel leiderschap in professionele organisaties
Prof. dr. André Wierdsma

12.30 - 13.30 uur

LUNCHPAUZE

13.30 - 14.00 uur

Intermezzo & uitreiking RINO Groep Posterprijs door Jury:
- Prof. dr. Rudolf Ponds, voorzitter
- Wendy Pots MSc. (GIOS), winnares posterprijs 2014
- Prof. dr. Bram Orobio de Castro

Supervisie, coach, vrouw en management, ambities afgrenzen,
authenticiteit, trouw blijven aan je zelf
Drs. Ellen Aptroot en drs. Bas de Mol
Leiderschap in een sterk veranderende GGZ: benauwend of een
uitdaging?
Dr. Cecile Exterkate, MHA
16.00 - 16.45 uur

Frénk van der Linden interviewt
Jaap van Zweden

16.45 uur

AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTER
BORREL tot 18.00 uur

14.00 - 14.50 uur

PARALLELSESSIE RONDE 1
Follow the money. Is de leider goed voor z’n geld?
Drs. Hans de Veen
Ronde tafel sessie Transitie jeugdzorg: leiderschap in verandering,
onder leiding van drs. Resie Bessems m.m.v. een bestuurder uit de
JeugdGGZ en een klinisch psycholoog K&J uit de ziekenhuiswereld.
Professionele eigenheid als redmiddel
Drs. Ellen Aptroot en drs. Bas de Mol
‘Bij mij zijt ge veilig’: over leiderschap in woelige tijden
Drs. Marc Daemen

Meer informatie over de sprekers en de lezingen is te vinden op
www.zonderzorg.nl/jaarcongres

