Workshop Start-up dokter
Als ANIOS starten op je eerste werkplek is best heel spannend. Je krijgt meer
verantwoordelijkheid dan tijdens je coschappen en je hebt een andere
verhouding tot de artsen met wie je werkt.
* Hoe ga ik om met deze nieuwe
verantwoordelijkheid?
* Hoe ga ik om met bijbehorende stress?
* Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen?
* Hoe ga ik om met hiërarchie?
* Hoe houd ik mijn werkplezier?
* Hoe kies ik daarin?
* Wat zijn eigenlijk mijn talenten?
* Hoe maak ik er de beste leerervaring in?
Zomaar wat vragen die een rol gaan spelen…
Op 29 oktober 2022 organiseert de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke
Artsen (VNVA) in samenwerking met Moniek de Boer een workshop waarin je
aan de slag gaat met deze vragen.
Na deze dag voel je je veel zekerder in je rol en heb je handvatten gekregen
om je als een vis in het water te voelen op je werkplek. Op deze dag gaan
we aan de slag met je talenten en met wat belangrijk voor je is. Je leert wat
voor jou stressfactoren zijn en hoe je hier beter mee om kan gaan.
Praktisch
Wanneer: 29 oktober 2022
Tijd: 9.30-17.30 (1 uur lunchtijd)
Locatie: Kontakt der Kontinenten in Soesterberg
Kosten: 149,50 inclusief VNVA lidmaatschap*
Inschrijven via: vnvamail@vnva.nl
25 euro korting Carrièrebeurs-korting bij voorinschrijving op de VNVA stand

Moniek de Boer coacht al meer dan 10 jaar ANIOS, AIOS en specialisten &
huisartsen in persoonlijk leiderschap. Ook geeft zij veel nascholingen hierin.
Zij is gynaecoloog in een ZBC.
In haar nascholingen gebruikt ze altijd het cognitieve, het creatieve en het
intuïtieve. Zij is ‘lief met een bite’ en creëert altijd een veilige omgeving,
waardoor jij de beste leerervaring hebt. En zij voegt graag humor en plezier
toe aan de dag.

Groei mee met de VNVA!
Het netwerk voor actieve en ambitieuze vrouwelijke artsen.
Door het netwerk van de VNVA ….
-

Werk je aan je persoonlijke groei d.m.v. trainingen en symposia
Leer je meer over gendersensitieve geneeskunde
Krijg je nieuwe inzichten in het vakgebied
Leg je interessante contacten binnen én buiten je eigen vakgebied
Werk je aan een betere toekomst voor jou en die van andere
vrouwelijke artsen

* VNVA lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd

