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Modules

spreker

organisatie

datum

Kick off

Voorzitter
VMS/gastspreker

MMC

20 januari 2022
18.30 – 20.30 uur

Conceptueel Leiderschap / Persoonlijke Effectiviteit
Voorkeursstijl, competenties en gedrag kunnen herkennen en beïnvloeden

prof. dr. F. Peters

Tilburg University

18 februari 2022
09.00-17.00 uur

Voorafgaand aan deze module wordt jouw persoonlijke Insightsprofiel opgesteld. Aan de hand van dit profiel ontdek je waar jouw kracht ligt en leer je
herkennen wat de kracht van anderen is en hoe dit tot synergie kan leiden.
Projectmanagement (incl. projectopdracht)
Projectvoorstel en -planning op kunnen stellen

dhr. M. van Mierlo

MMC

18 maart 2022
09.00-17.00 uur

In de ochtend worden de basisvaardigheden van projectmatig werken behandeld. Daarna is er gelegenheid om, in overleg met de toegewezen
projectbegeleider, een onderwerp voor het project te kiezen. Aan het einde van de dag heeft iedere groep een projectvoorstel en -planning opgesteld.
Persoonlijke leiderschapsstijl en situationeel leiding geven
Groepsdynamiek kunnen herkennen en beïnvloeden

nader in te vullen

nader in te vullen

15 april 2022
09.00 – 17.00 uur

Deze module sluit aan op de module ‘Persoonlijke Effectiviteit’ en leert je hoe je invloed kunt uitoefenen op de effectiviteit van jouw team.
De projecten dienenals casus tijdens deze module.
Financieel management I – kernbegrippen financieel management in de zorg
Financiële positie van een organisatie/afdeling/project kunnen herkennen

drs. ing. S. Oude Luttikhuis

Nyenrode
20 mei 2022
Business University 09.00 – 17.00 uur

Deze dag krijg je uitleg over de basisbegrippen van Financieel management in de zorg. Aan het einde van de dag ben je in staat om uit een
jaar- en eenresultatenrekening de financieel situatie van een organisatie/project af te lezen.
Zorglogistiek en procesmanagement
Zorgprocessen efficiënter kunnen maken

dhr. M. van Mierlo

MMC

17 juni 2022
09.00-17.00 uur

Bij deze module leer je hoe ieder medisch of zorg proces via een vaste structuur verloopt en hoe je het proces efficiënter kunt maken door
verbetermaatregelentoe te passen.
Financieel Management II – praktische vaardigheden
Businesscase kunnen schrijven

drs. ing. S. Oude Luttikhuis

Nyenrode
16 september 2022
Business University 09.00 – 17.00 uur

Met de kennis die je tijdens dag 4 van het programma hebt opgedaan, ga je vandaag samen met je projectgroep aan de slag om de businesscase voor
je eigenproject te optimaliseren.
Leiderschap en Samenwerken – Transactionele Analyse
Organisatiestructuur ziekenhuis en Medische staf kunnen duiden

drs. R.J.B.M. Hermsen en
drs. P. Bouchoms

HRM Visie

14 oktober 2022
09.00 – 17.00 uur

Bestuur en Organisatie
Organisatiestructuur ziekenhuis en Medische staf kunnen duiden

Dr. P. Wijnsma

nog in te vullen

11 november 2022
09.00-17.00 uur

Deze dag staat in het teken van hoe het besturingsmodel van een ziekenhuis eruit ziet wordt je op de hoogte gebracht van de werkwijze en de
dilemma's vaneen raad van bestuur / stafbestuur en gaan we in op de rollen Manager Zorggroep etc.
Afsluiting – Projectpresentatie

16 december 2022
09.00 – 13.00 uur

Op deze laatste bijeenkomst presenteert iedere projectgroep het resultaat van de projectopdracht. Hierbij krijgt vooral het proces dat naar het
resultaat geleid heeft, bijzondere aandacht.
Coaching
Leerdoelen formuleren en monitoren
Tijdens deze vijf gesprekken werk je aan jouw persoonlijke leerdoelen, die tijdens het eerste gesprek met de coach zijn vastgelegd.

