
Praktische informatie 

Aanmelding 
Je kunt je tot 4 april 2022 aanmelden voor deze scholingsdag via het 
inschrijfformulier op de website: http://www.nvvod.nl/plenair  
Na inschrijving ontvang je een bevestiging.  
 
Let op: vol = vol 
 
Na afloop is er mogelijkheid nog iets met elkaar te drinken in de foyer. 
 
Kosten 
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis. 
Voor niet-leden zijn de kosten € 50,-. Betaling via bankrekening: 
NL97 RABO 0132 9707 59 t.n.v. NVvOD te Utrecht o.v.v. scholingsdag  
12 april 2022 en naam deelnemer. 
 
Accreditatie 
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD - na invullen 
digitale evaluatie ontvang je het certificaat. Dit wordt alleen toegekend 
indien de volledige dag is bijgewoond (zie ook de website van de NVvOD). 
 
Locatie 
Theater Het Klooster 
Wilhelminaweg 77 
3441 XB  WOERDEN 
www.kloosterwoerden.nl 
 
Parkeren bij Het Klooster in Parkeergarage Castellum of Parkeergarage 
Defensie-eiland deze zijn, evenals het station, op loopafstand (5 
minuten). 

 
Informatie 
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je 
contact opnemen met  

• Patricia Sierink, p.sierink@iknl.nl 
• Marjolijn Duijm-de Carpentier, m.duym_de-carpentier@lumc.nl 
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Inleiding 
 
Namens het bestuur van de NVvOD, nodigen wij jullie uit voor een feestelijk 
en inspirerend 15-jarig lustrumsymposium op dinsdag 12 april 2022 in theater 
Het Klooster in Woerden. 
 
Dit symposium gaat een keer niet over oncologie maar over onszelf!  
De afgelopen twee jaar is er nogal wat veranderd: thuiswerken en digitaal 
overleggen. Wat doet dat met je? Hoe ga je hier mee om? 
 
Kortom dit symposium is een cadeau voor jezelf!  
 
Aangezien het programma feilloos op elkaar aansluit beginnen we voor alle 
geïnteresseerde leden, na ontvangst met koffie en gebak, meteen met de 
ALV.  
 
Om 09.45 uur starten we met het enerverende programma waarbij Gertie 
Verreck ons komt vertellen wat al deze veranderingen voor invloed hebben 
op ons brein. Prima aangevuld door Yvette Vermeulen die ons praktische tips 
en tools gaat geven. 
 
Na de lunch neemt Suzan Vloet ons mee in de wereld van “Getting things 
done” waarna het tijd is om ervaringen van twee jaar thuiswerken met elkaar 
te delen onder leiding van Patricia Sierink.  
 
De dag wordt afgesloten door onze dagvoorzitters Rob Mollien en Emiel 
Lensen. Zij vertellen ons iets over blinde vlekken op de (thuis)werkvloer, hoe 
kun je die voorkomen? Daarna geven ze ons een aantal handvatten om deze 
inspirerende dag om te zetten in concrete verandering.  
 
Met Rob & Emiel als dagvoorzitter is een energieke presentatie gegarandeerd. 
Zij nemen enkele van hun beste acts mee om ons te verbazen en te 
inspireren.  
 
Kortom: een gedenkwaardig symposium dat je niet mag missen! 
 
Zien we elkaar op 12 april in Woerden? 
 
Patricia Sierink & Marjolijn Duijm-de Carpentier  
            

   
 

Programma 
 
 
v.a. 09.00   Ontvangst en registratie 
 
 

09.30  Algemene Leden Vergadering 
   Mariëlle van Smeerdijk, voorzitter NVvOD 
 
 

09.45  Start ochtendprogramma met: 
 

     Van brokkelbrein naar focus 
     Gertie Verreck, Brein Centraal Leren Instituut 
 

   De boel op orde houden 
   Yvette Vermeulen, Simple Organizing 
 
 

12.00 - 13.00 Lunch 
 
 
13.00  Start middagprogramma deel 1 met: 
 

   De kunst van stressvrij werken  
   Suzan Vloet 
 
   Energiemanagement  
   Patricia Sierink 
 
 
14.45 - 15.15 Koffie/thee 
 
 
15.15   Start middagprogramma deel 2 met: 
 
   Blinde Vlekken en Mindset tot verandering 
   Rob & Emiel 
 
 
16.15  Afsluiting 
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