
De sprekers

Ward van Dijk (ACTA 1994) is tandarts-ondernemer in Amstelveen. 
Naast zijn werkzaamheden in de praktijk is Ward heel actief met 
gerelateerde werkzaamheden. Zo was hij directeur van NMT FenCS. 
Voor ACTA Dental Education leidt Ward de Masterclass 
Ondernemerschap.  

Paul de Kok studeerde tandheelkunde op ACTA en is tandarts op 
de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA), waar hij op 
verwijzing patiënten met restauratieve en esthetische problemen 
behandelt. Daarnaast is Paul als onderzoeker verbonden aan de 
afdeling materiaalkunde van ACTA, doceert hij daar restauratieve, 
esthetische tandheelkunde aan de master studenten en geeft 
regelmatig lezingen op dit vakgebied.

 
Richard Mastwijk, financieel planner, is vanaf 1978 werkzaam als 
adviseur in de gezondheidsmarkt. De laatste jaren heeft hij zich 
gespecialiseerd in de financiële aspecten van de tandheelkundige 
zorg op macro- en op praktijkniveau. Richard publiceert in diverse 
bladen en verzorgt lezingen. Hij is partner in het accountancykantoor 
van helder en heeft een veelgelezen column in het Nederlands 
Tandartsenblad.

George Muller (Groningen 1986) is tandarts-ondernemer met een 
tandartspraktijk met 4 behandelkamers in Zwartsluis. Naast zijn 
passie voor de tandheelkunde heeft George een passie voor de 
kunstenaar en architect Gaùdi. George deelt zijn kennis van het 
leven en werk van Gaùdi graag met collega's tijdens deze cursus in 
Barcelona.

Marlies van der Vooren studeerde arbeids- en organisatie-
psychologie aan de UvA. Na een loopbaan als manager in het 
bedrijfsleven werd zij consultant, onder meer in de zorg. Marlies 
richtte in 2007 Dental Care Professionals op. Met haar team 
ondersteunt zij tandartsen bij het vinden van de juiste medewerker 
en bij praktijkovername. Marlies publiceert regelmatig artikelen in 
vaktijdschriften over teammanagement en praktijkorganisatie.
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Visie & Inspiratie:
de kunst van werkplezier
Barcelona mei 2015 



“We shape our buildings; thereafter they shape us”
Antonio Gaùdi, Catalaanse architect 1852-1926

Heeft u plezier in uw werk en wilt u dit graag zo houden? 
Combineert u graag 'business' met 'pleasure'? Kom dan een 
lang weekend met ons mee naar bruisend Barcelona! In een 
inspirerende cursus leggen we de verbinding tussen de denk- 
en werkwijze van de architect en kunstenaar Gaùdi en de 
tandheelkunde. En natuurlijk is uw partner ook van harte 
welkom!

Inspiratie tijdens het hemelvaartweekend
Barcelona is de plek waar het nuttige en aangename samenkomen. Daarom 
vindt deze cursus plaats in het lange weekend van Hemelvaart. Van 14 mei tot 
17 mei 2015 kunt u volop genieten van al het goede dat Barcelona te bieden 
heeft. Tegelijkertijd inspireren we u om met veel plezier succesvol te zijn in de 
dagelijkse praktijk. Vijf bevlogen sprekers nemen u mee naar hun wereld en 
bieden handvatten voor optimale resultaten. Zij leggen de focus op: 

• Uw persoonlijke missie en visie 
• Een klantgerichte benadering voor meer werkplezier en resultaat 
• De kracht van teamwork in de tandheelkunde
• Financieel gezond werken
• De lach in kunst en wetenschap

Bruisend Barcelona
U verblijft in het vier-sterren hotel Catalonia Ramblas, op 2 minuten loopaf-
stand van de Plaça de Catalunya. In de omgeving vindt u vele cafés, restau-
rants en winkels. Zo weet u zeker dat u naast het programma nog genoeg tijd 
heeft om te genieten van al het bruisends dat Barcelona te bieden heeft. 

Culturele en culinaire ontmoetingen
De link naar het werk van Gaùdi is door de cursus heen verweven. Natuurlijk 
brengt u een bezoek aan belangrijke werken van Gaùdi in Barcelona. Uw 
partner is van harte welkom bij het culturele en culinaire programma. Voor uw 
partner hebben we een verrassend verwenprogramma samengesteld met een 
ruim aanbod aan beauty en wellness. 

Programma 
Donderdag 14 mei
13.30-15.35 : Eindhoven – Barcelona met Transavia vlucht HV6787
16.30-18.00 : Onderweg naar het hotel bezoeken we de Sagrada Familia
18.00 : Inchecken 
19.00 : Welkomstborrel
20.00 : Diner met introductie op de cursus

Vrijdag 15 mei
09.00-12.30 : Cursus (en partnerprogramma)
12.30-13.15 : Lunch bij het zwembad (bij mooi weer)
13.30-15.30 : Excursie naar Casa Mila 
15.30 : Vrije tijd
19.00 : Vertrek naar diner op mooie locatie in Barcelona

Zaterdag 16 mei
09.00-12.30 : Cursus (en partnerprogramma)
13.30 : Lunch bij park Güell 
14.30 : Rondleiding door het park
15.30 : Vrije tijd 

Zondag 17 mei
Vrij programma
16.20-18.35 : Vlucht HV6788 van Barcelona naar Eindhoven

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd met het Q-keurmerk, minimaal 10 KRT-punten. 

Kosten
De kosten van dit inspirerend lange hemelvaartweekend in zonnig Barcelona zijn:

Per cursusdeelnemer: € 1.750,-
Per partner: € 850,-

Bij de prijs is inbegrepen: vluchten, transfers, 3 hotelovernachtingen, 
welkomstborrel, 2 diners, 2 lunches, Gaùdi excursies, partnerprogramma en de 
cursus 'Visie & Inspiratie: de kunst van werkplezier'.

Boekt u voor 1 januari 2015? Dan geldt een vroegboekkorting van € 100,-.

Reserveren
Reserveer nu om zeker te zijn van deelname. Stuur een mail naar 
Annette van Schadewijk, avanschadewijk@dcprofs.nl, bel 035 6959501 of 
schrijf u in op www.dentalcareprofessionals.nl/cursusbarcelona. 
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