De COC Elkerliek
nodigt je uit …
Opleidingsdag

Eerste
lustrum!

Dinsdag 9 november 2021
15.00 tot 20.45 uur
Hotel Golden Tulip West-Ende

Opleiden Leren
Ontwikkelen

Samen
Veranderen

Continu verbeteren

Opleidingsziekenhuis

Steenweg 1 Helmond

Een leercultuur
creëren:
Durf het
beste uit
jezelf te falen!

Programma deel 1

Het Generatietheater

Laat je inspir
eren,
informeren, ve
rbazen
en je verlaat
deze
dag met een
lach op je
gezicht, met
nuttige
bagage in de
rugzak.

Programma deel 2

Eerste hulp bij veranderen

Tijd workshop: 15.15 – 17.30 uur, inloop vanaf 15.00 uur.

Een leercultuur creëren: Durf het beste uit jezelf te falen!

Door:

Tijd workshop: 18.30 – 20.45 uur

Voor:

Miriam Boer, manager AVL Academie en eigenaar van De Leerpoli.
Kim van Leijen, IC verpleegkundige, trainer en acteur.
Opleiders en begeleiders van AIOS, semiartsen,
coassistenten, PA en VS in opleiding.

Lui en verwend, zo wordt Generatie Y bestempeld door haar voorgangers. Babyboomers
zijn star en traag. Generatie Z communiceert in minder dan 5 woorden en emoticons en
Generatie X mag nog wel een cursus digitale vaardigheden doen. Verschillende generaties
begrijpen elkaar niet altijd zo goed en dat is zonde! Want als je als organisatie in staat bent
om de kracht van de toekomst te verbinden met de ervaring uit het verleden, dan geeft dat
iedere generatie veel meer energie in het werk.
Tijdens het Generatietheater nemen Miriam en Kim je mee in verschillende scenes hoe
generaties elkaar kunnen frustreren én versterken. Je krijgt deze middag antwoord op
vragen als:
- Hoe ontstaat een generatie?
- Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de verschillende generaties?
- Hoe begeleid je Generatie Y zodat je er zelf (nog) meer plezier in krijgt?

Diner

17.30 – 18.30 uur

Door:

Joris Mencke, keynote-spreker, trainer, comedian.

Voor:		

Alle geïnteresseerden.

We leren allerlei gedragsmodellen, communicatietheorieën en feedbacktechnieken. Maar
dan…. Het toepassen in de praktijk en het realiseren van gedragsverandering is niet zo
makkelijk. In ons hoofd worstelen we vaak met veranderingen. Kan het slimmer, beter,
efficiënter en leuker? De statistieken spreken niet in ons voordeel. Je zou er bijna niet
aan beginnen. Maar waarom zou je toch een poging wagen? Volgens Joris Mencke is de
beloning hemels! Daarom gaat Joris samen met ons aan de slag over hoe wij een
leercultuur kunnen creëren zodat we het beste uit onszelf durven te falen.

Opening!
Door de oprichting va
n het
Wetenschapsbureau
werken
we samen aan een lee
r- én
onderzoekscultuur!
We gaan hier samen
op proosten.
Inschrijving
Schrijf je in via de link: https://forms.gle/RGYWraNYrA3Wqi2K9.
Deze is ook per mail beschikbaar gesteld.
Accreditatiepunten zijn aangevraagd bij het Accreditatie Bureau
Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG, NAPA en V&VN (VS).

