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Landelijk symposium voor 
Logistiek Medewerkers OK
Vrijdag 29 mei 2020

Logistiek is OK
Back to school
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In de middag kiest u bij inschrijving welke 3 van de 6 onderstaande 
workshops u wilt volgen

Workshop 1: Feedback geven en ontvangen
Marloes van Sloten, Coördinator opleiding Logistiek Medewerker 
OKC, HAN_ University of Applied Sciences

Workshop 2: Intercollegiaal advies
Cherry Ponsen, Moncherry conferences & events

Workshop 3: Assisteren van een operatieassistent in de opdekruimte
Docent aan de HAN_University of Applied Sciences

Workshop 4: Door jou, de spin in het web, is veilige zorg binnen handbereik
Mirthe Doppenberg, Operatieassistent en gastdocent bij de opleiding Logistiek 
Medewerker OKC, HAN_ University of Applied Sciences

Workshop 5: De fysieke en mentale gezondheid van de Logistiek Medewerker
Hanke Laurijsen, Adviseur fysieke en psychische gezondheid 

Workshop 6: Verwerken van een traumatische gebeurtenis
Linda Gijsbers, Opleidingscoördinator OKC SKB Winterswijk en docent bij de opleiding Logistiek 
Medewerker OKC, HAN_ University of Applied Sciences

Voor een uitgebreidere omschrijving van workshops verwijzen we u naar www.moncherry.nl

Dames en Heren,

Logistiek OK gaat terug in de schoolbanken!
Voor sommigen is het nog maar kort geleden, voor anderen al weer een tijd geleden. 
Regelmatig bijscholen is ontzettend belangrijk, daarom keren wij deze editie terug 
in de schoolbanken. We frissen onze kennis op, oefenen onze skills en horen wat er 
allemaal nieuw is op het gebied van Logistiek OK.

In het ochtendprogramma komen we terug op een onderwerp van onze vorige editie, 
de taakfunctieomschrijving. Wij hebben het door u gemaakte taakfunctieprofiel 
meegenomen naar een Spitsbijeenkomst voor Managers Logistiek OK op dinsdag 7 
april 2020. Graag delen wij met u de uitkomst van deze bijeenkomst.
Bart Meij zal zijn visie vertellen over wanneer je als Logistiek Medewerker het verschil 
maakt. En wij geven u informatie over de toekomst van de opleiding tot Logistiek 
Medewerker OK. We sluiten de ochtend af met een kennisquiz.

In de middag volgt u drie workshops naar keuze. De workshops bevatten onderwerpen 
die met het uitbreiden van het takenpakket van de Logistiek Medewerker steeds 
belangrijker worden, zoals ‘Hoe geef ik feedback?’, ‘Intercollegiaal advies geven’, ‘Veilige 
zorg’, ‘Verwerken van een traumatisch gebeurtenis’ en een workshop ‘De fysieke en 
mentale gezondheid van de Logistiek Medewerker’. De workshops zijn soms luister-
workshops, andere doe-workshops. In ieder geval zal het een interactieve middag 
worden in het schoolgebouw van de opleiding Logistiek Medewerker OKC.
Gaat u met ons mee terug de schoolbanken in? We zien u graag op 29 mei! 

Team Moncherry
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Registratie en ontvangst

Opening door dagvoorzitter Rachel Souren

Medewerker OK Logistiek, wanneer maak je het verschil?
De functie van medeweker OK Logistiek behelst veel meer dan alleen het uitvoeren 
van logistieke handelingen. Er wordt dagelijks een beroep gedaan op verschillende 
competenties van de medewerkers OK Logistiek die heel vanzelfsprekend lijken,  
maar dat absoluut niet zijn!
Bart Meij, Operationeel Manager OK Logistiek, Radboud UMC Nijmegen

De Taakfunctieomschrijving van de Logistiek medewerker in de toekomst
Terugkoppeling uitkomsten interactieve Spitsbijeenkomst Managers Logistiek OK
Henk Wind, Operationeel Leidinggevende Logistiek OK, Isala Kliniek, Zwolle

Koffiepauze 

De toekomst van de opleiding Logistiek Medewerker OKC
Marloes van Sloten, Opleidingscoördinator Logistiek Medewerker OKC, 
HAN_ University of Applied Sciences. 

Kennisquiz over logistieke processen Operatiekamers
Rachel Souren, Docent aan de HAN_ University of Applied Sciences

Lunch

Workshopronde 1 en 2 (ieder 50 minuten)

Theepauze

Workshopronde 3

Einde programma en afsluitende borrel



Doelgroep
Logistiek Medewerkers Operatiecentrum en 
Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen

Accreditatie
Sterilisatie Vereniging 
Nederland (SVN)

Vrijdag 29 mei 2020

Inschrijfprijs € 189,-

09.15 uur tot 16.15 uur

HAN_University of Applied Sciences, 
Groenewoudseweg 1, 6524 TM Nijmegen
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