
	
 
 
Introductieprogramma ‘De organisatiebewuste bedrijfsarts’ 

 
In uw dagelijks werk merkt u als bedrijfsarts dat naast de individuele begeleiding 
van werknemers de adviesrol naar de organisatie steeds belangrijker wordt. U 
ziet dat er behalve bewuste en bedoelde gebeurtenissen in organisaties onder de 
oppervlakte ook onzichtbare, minder grijpbare processen spelen die van invloed 
zijn op het welzijn en de gezondheid van medewerkers.  
 
Persoonskenmerken, onderlinge relaties, opvattingen over rol en taak, maar ook 
omgevingsfactoren vormen samen de basis voor de dynamiek in de organisatie. 
De bedrijfsarts die de kennis en het inzicht heeft om deze dynamieken te zien, te 
voelen en te duiden kan het vermogen ontwikkelen om zonder direct een 
oplossing aan te reiken, sturend op te treden en daarmee positieve invloed uit te 
oefenen.  
 
TriaScope heeft een programma ontwikkeld dat de bedrijfsarts meer inzicht geeft 
in de onderliggende dynamieken en processen in organisaties. Het leert 
hem/haar zich meer bewust te worden van de irrationele processen en de wijze 
waarop deze het welzijn en de gezondheid van de medewerkers beïnvloeden. Dit 
diepere inzicht stelt de bedrijfsarts in staat om het eigen potentieel beter te 
benutten en de adviesrol krachtig en effectief in te nemen.  
Ook leert de bedrijfsarts herkennen op welke manier hij/zij zelf reageert op de 
organisatiedynamiek en op welke wijze hij/zij wel of niet onderdeel is geworden 
van het systeem van de organisatie.  
 
In dit programma staat de vraag centraal in hoeverre arbeidsongeschiktheid en 
dreigend verzuim veroorzaakt (kunnen) worden door de organisatiedynamiek en 
wat de bedrijfsarts vanuit zijn/haar adviesrol kan doen. 
 
Theoretische achtergrond en werkwijze  
Het volledige nascholingsprogramma De organisatiebewuste bedrijfsarts bestaat 
uit een introductietraining en van één dag èn drie tweedaagse modules die los van 
elkaar kunnen worden gevolgd. 
 
Het introductieprogramma laat de bedrijfsarts kennismaken met theoretische 
concepten en werkmethoden uit de open systeemtheorie, psychodynamische 
theorie en group relations theorie. Deze concepten en werkmethoden bieden een 
kader om onbewuste, veelal irrationele en defensieve processen en blokkades in 
organisaties te onderzoeken. Het programma verbindt theorie aan ervaringen en 
leidt tot een bredere toepassing van de bekende Balint methode. Tevens wordt 
een werkmethode toegelicht en gedemonstreerd aan de hand van casussen die 
door deelnemers worden ingebracht (organisational role analysis).  



Doelstellingen van het eendaagse introductieprogramma: 
De bedrijfsarts: 

- wordt zich bewust van dynamieken die mogelijk een stressverhogende 
rol spelen in organisaties;  

- maakt kennis met kernbegrippen, nodig voor systeem-
psychodynamische rolanalyse; 

- leert de kernbegrippen toepassen op de eigen situatie in organisaties 
en een eerste rol- analyse maken van een eigen casus; 

- is na deze dag in staat te herkennen welk coping mechanisme hij/zij 
zelf heeft en hoe deze in te zetten binnen een organisatie waar hij/zij 
voor werkt; 

- is na deze dag in staat te herkennen wanneer systeemdynamische 
principes een stresserende rol spelen bij een organisatie; 

- kan een aantal systeemdynamische factoren benoemen en de 
mogelijke invloed daarvan op zijn/haar rol onderkennen. 

 
Voor wie? 
Het programma is bedoeld voor de bedrijfsarts die de adviesrol effectiever wil 
invullen en bereid is tot zelfreflectie. Bij voorkeur werkt hij/zij voor organisaties 
met meer dan 10 werknemers en is hij/zij geïnteresseerd in irrationele processen 
in organisaties.  
 
Accreditatie 
Het eendaagse programma is geaccrediteerd. De nascholing is geaccrediteerd 
voor 6 accreditatiepunten (AbSG).  
 
Anderen die deze introductietraining volgden zeiden: 
“ één ochtend gaf genoeg stof tot maanden nadenken” 
“ zo prettig om niet met oplossingen te komen, maar het inzicht te vergroten” 
“ ik vond het best confronterend, maar kan wel echt iets met de inzichten die ik 
hier heb opgedaan”  
“Dit zou onderdeel moeten uitmaken van de opleiding tot bedrijfsarts” 
 
Data en locatie: 
 
Vrijdag 22 november 2019, 09.00 uur – 17.30 uur 
 
Locatie: bij het Naardermeer. 
 
Kosten: Euro 495,00 inclusief lunch en literatuur, exclusief BTW 
 
Inschrijven kan via http://www.triascope/inschrijfformulier 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Claudia Ng-A-Tham : claudiatham@triascope.nl 
Mares Geilenkirchen: maresgeilenkirchen@triascope.nl 
 
 
Het aantal deelnemers is minimaal 6, maximaal 8. 
 
 
 
 



	
 
 
 
 
Consultants 
Claudia-Ng-A-Tham 
Ervaren coach en consultant met managementervaring in het bank- en 
verzekeringsbedrijf. Aandacht, zorg en openheid vindt zij essentieel om bij 
mensen in organisaties de drive tot verandering te mobiliseren en om nodige 
confrontaties veilig te laten plaatsvinden. Zij heeft een academische achtergrond 
(jurist) en heeft onder meer de postdoctorale leergang Coaching en Consulting 
van de USBO/UU (organisatie psychologie) gevolgd  
 
Mares Geilenkirchen 
Werkzaam als (geregistreerd) bedrijfsarts en daarnaast in haar eigen praktijk als 
coach, trainer en docent. Zij volgde onder andere de opleiding Coaching voor 
Professionals bij de School voor Coaching.  
 
 
 
 
 
TriaScope behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren bij 
onvoldoende belangstelling en het programma en/of de locatie te wijzigen als de 
omstandigheden dit vereisen. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u minimaal 
7 dagen voor aanvang van de cursus hierover bericht.  
Annulering en restitutie: bij annulering is restitutie van het inschrijfgeld alleen 
mogelijk als wij uw schriftelijk annulering tenminste 21 dagen voor aanvang van 
de cursus hebben ontvangen. Aan de annulering zijn 25 euro administratiekosten 
verbonden.   
Op onze activiteiten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van TriaScope van 
toepassing. Deze vindt u op onze website.  
 
 
 


