
Programma Leiderschap en beleidspsychiatrie; cursus voor jonge psychiaters en 

senior AIOS 

 

Schiermonnikoog 7 t/m 10 maart 2023 

 

Dag 1 Kennismaking & (persoonlijk) leiderschap 

9.15 verzamelen in Lauwersoog 

9.30 Vertrek boot van Lauwersoog 

10.15 aankomst Schiermonnikoog inchecken hotel  (we worden door de bus van Bernstorff 

opgehaald) 

11.00 – 12.00 Welkom + kennismaking + uitleg (Rian Busstra & Jessica Agsteribbe & Marieke 

Schuppert & Robert Schoevers) 

12.00 – 13.30 lunch 

13.30 – 15.00  Waar leidt ’t heen? – over (persoonlijk) leiderschap:  

Hoe blijf je werken vanuit je eigen energie en creëer je de ruimte die je nodig hebt? 

Met aandacht voor dilemma’s uit de praktijk (Rian Busstra).  

 

15.00 – 15.30 Pauze 

15.30 – 17.00 Wat kunnen we leren van topteams? De ins en outs van optimale samenwerking in 

teams en ad-hoc teams (tijdens een dienst, samenwerking rondom 1 patiënt). Als 

psychiater werk je op allerlei manieren voortdurend samen met anderen. Hoe zorg je 

ervoor dat die samenwerking goed loopt en bijdraagt aan goede patiëntenzorg? (Rian 

Busstra) 

17.00 – 17.30 snack  

17.30 – 18.30 Je eigen weg vinden – met elkaar en van elkaar leren. – intervisiebijeenkomsten 

19.00 Diner  

 

 

  



Dag 2 Onderhandelen & Uitdagingen in de Psychiatrie & Organisatie van de GGZ anno nu  

 

9.00 – 10.15 Uitdagingen en dilemma’s voor de psychiatrie van vandaag (Robert Schoevers & 

Jessica Agsteribbe & Marieke Schuppert) 

10.15 – 10.45 pauze 

10.45 – 12.00 Workshop Onderhandelen (Jessica Agsteribbe & Marieke Schuppert & Robert 

Schoevers) 

12.00 – 13.30 lunch  

13.30 – 17.00 De organisatie van de GGZ in Nederland anno 2022: In welke politieke en bestuurlijke 

context bevinden wij ons? (Ruth Peetoom & Rian Busstra) 

Problemen in de GGZ halen regelmatig het nieuws of worden besproken in de Tweede Kamer en niet 

altijd in positieve zin. Je kunt als psychiater zelf wel of niet actief dat speelveld opzoeken als je ergens 

invloed op wilt uitoefenen. Het helpt dan om te weten hoe je vertegenwoordigd wordt, via de NL 

GGZ en NVVP, en welke rol deze organisaties spelen. Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse 

GGZ, neemt ons mee in dit boeiende speelveld en zal ook inzicht bieden in de dilemma’s waar een 

grote brancheorganisatie mee te maken heeft. Rian Busstra zal het thema belichten vanuit de rol van 

een GGZ-bestuurder. Daarbij zal het gaan over nieuwe ontwikkelingen in landelijke samenwerking en 

dilemma’s zoals de krappe arbeidsmarkt en wachtlijsten. 

 

17.00-17.30 snack 

17.30 – 18.30 Je eigen weg vinden – met elkaar en van elkaar leren. – intervisiebijeenkomsten  

19.00 Diner  

  



Dag 3 Het leiden van veranderingen 

 

9.00 – 12 .00 Hoe krijgt hij het voor elkaar? – over leiderschap in het groot (René Paas) 

12.00 – 15.30 lunchopdracht met lunchpakket. Wandelen/fietsen  

15.30 – 15.00 Terugkoppeling van de lunchopdracht 

17.00 - 17.30 Snack  

17.30 – 18.30 Je eigen weg vinden – met elkaar en van elkaar leren. – intervisiebijeenkomsten 

19.00 Diner  

 

Dag 4 Persoonlijke ontwikkeling voor nu en in de toekomst 

8.30 – 10.15 En nu? – vertaling naar je eigen loopbaan - Individuele presentatie (Robert Schoevers & 

Jessica Agsteribbe & Marieke Schuppert) 

10.15 – 10.30 Pauze 

10.30 - 11.30 Evaluatie en afsluiting cursusweek   

11.30 – 12.30 lunch  

12.30 – 13.00 spullen pakken 

13.00 vertrek bus naar de boot 

13.30 vertrek boot naar Lauwersoog, aankomst Lauwersoog rond 14.15 uur 

 


