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Managementdevelopmentprogramma
voor eindverantwoordelijke bestuurders
in de gezondheidszorg
‘Besturen in de zorg vraagt om een goed moreel kompas,
dat scherp gehouden wordt door zelfreflectie, kritisch
onderzoek en het voortdurend opdoen van nieuwe kennis.
De Master Class biedt dit allemaal. Een enerverende
zoektocht met collega’s, waarin u ook elkaars coach en
criticaster bent’
Wilma van der Scheer
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De Master Class: vrijplaats voor reflectie en dialoog
In de gezondheidszorg voltrekt zich een ingrijpend
veranderingsproces. Onder de vlag van de
participatiesamenleving worden nieuwe verbanden
gesmeed tussen maatschappelijke sectoren en
organisaties, met de cliënt als beoogde spil. Scheidslijnen
tussen instellingen en beroepsgroepen vervagen. Een
zoektocht is gaande naar nieuwe paradigma’s. Hoe
ver kan de overheid zich terugtrekken? Wat kunnen
patiënten en burgers zelf doen? Waar begint en eindigt de
verantwoordelijkheid van zorgorganisaties?
Naast een veranderende visie op de maatschappij en
de zorg is er de impact van de corona pandemie. Welke
veranderingen als gevolg van deze crisis zijn van tijdelijke
aard en welke zijn blijvend?

Koers houden

Als zorgbestuurder staat u voor de taak uw organisatie
op koers te houden, ongeacht de omstandigheden.
Dat vraagt om weerbaarheid en wendbaarheid. De
Master Class biedt zorgbestuurders een vrijplaats in
alle hectiek: een plek waar u even afstand kunt nemen
van de waan van de dag. Juist in tijden van crisis is dat
essentieel. In het programma staan we uitgebreid stil
bij de veranderende omstandigheden en de bijzondere
eisen die worden gesteld aan de moderne bestuurder. We
blikken terug (wat kunnen we leren van het verleden?) en

Accreditatie
In de Master Class komen de expertisegebieden uit
het accreditatietraject van de NVZD aan bod. Er is
met name aandacht voor de gebieden Leiderschap,
Verbindend samenwerken, Maatschappelijk
bijdragen en Continu ontwikkelen.
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kijken vooruit (hoe gaan we de toekomst tegemoet?). Dat
doen we aan de hand van filosofische beschouwingen,
wetenschappelijke inzichten, verkenning van ervaringen in
andere sectoren, intervisie, dialoog en feedback.

Doet u mee?

In de top van de organisatie vindt u als bestuurder
niet zo gemakkelijk een klankbord. De Master Class
met haar exclusieve focus op bestuurders kan dat wel
bieden. Omdat alle deelnemers afkomstig zijn uit de
gezondheidszorg, is de onderlinge uitwisseling van
ervaringen steevast verrijkend.
Bent u bereid uw eigen rol kritisch te onderzoeken? Dan
nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de
Master Class.
Wilma van der Scheer

‘De mooie combinatie van filosofische colleges, discussies,
persoonlijke verhalen en intervisie zette aan tot denken. Een
perfecte mix voor reflectie in een warm gezelschap van medezorgbestuurders.’
Marian de Vries, bestuurder Tergooi

Besturen in de zorg: positie kiezen
Omgaan met ambiguïteit

De veranderingen in de gezondheidszorg zijn ambigu.
Terwijl technische mogelijkheden onuitputtelijk lijken, zijn
de financiële mogelijkheden beperkt. Terwijl de wens is
zorg zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in de eerste
lijn, stijgen de klachten over gemiste diagnoses door de
huisarts. Terwijl er gesnakt wordt naar vereenvoudiging
van processen en werkwijzen, stranden ogenschijnlijk
eenvoudige verbeteringen niet zelden op een wirwar van
systemen, regels en belangen. De voorbeelden illustreren
dat in de zorg uiteenlopende belangen strijden om
voorrang. De inspanningen en het doorzettingsvermogen
die nodig zijn om verbeterambities te realiseren te
midden van deze complexiteit, voeden de behoefte aan
organisaties die op een andere leest geschoeid zijn. We
zien de opkomst van organisaties waarin medewerkers
mede-eigenaar zijn, van netwerken en van nieuwe sociale
verbanden waarin mensen zelf de zorg voor elkaar ter
hand nemen.
Niet langer staan de macht en het aanzien van de
organisatie centraal, maar de invloed die medewerkers
en cliënten kunnen uitoefenen op de organisatie en
uitvoering van de zorg.
Deze veranderingen stellen bijzondere eisen aan
bestuurders. De opgave is om radicaal nieuwe wegen te
verkennen, te ont-zorgen en tegelijkertijd de zorg voor de
meest kwetsbare groepen te borgen. Goed leiderschap
is gevraagd, maar ook ondernemerschap en strategisch
management. In de Master Class onderzoeken we hoe u
hier invulling aan geeft. Wat zijn handelingsopties en wat
betekenen die voor uw eigen gedragsrepertoire?

Vragen stellen en waarden wegen

De vraag is wat de toekomst ons nog meer gaat brengen.
Als de corona pandemie ons een ding geleerd heeft, is het
wel dat we niet alles kunnen voorzien - alle scenario’s ten
spijt - en dat flexibiliteit gewenst is.
Er zijn ontwikkelingen op vele terreinen die effecten
hebben op de zorg. Welke veranderingen zijn blijvend?
Wie neemt de regie? De inzet (voor de coronacrisis) was
gericht op versterking van de rol van burgers, meer ruimte
aan het professioneel handelen, regie op regio niveau met
behoud van gezonde marktverhoudingen en zekerstelling
van publieke belangen. Blijft dit de insteek of stevenen we
af op een koerswijziging?
De Master Class draait niet om de keuze voor het een of
voor het ander, maar biedt ruimte voor een enerverende
zoektocht samen met collega’s naar mogelijke antwoorden
op de grote vraagstukken van dit moment. De Master

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Class biedt een methode die de blik en het handelen van
de deelnemer duurzaam aanscherpt. We onderzoeken
welke morele overwegingen de boventoon voeren in het
maatschappelijke debat, welke ‘kleine waarden’ ons
dagelijks handelen sturen en staan stil bij eigen drijfveren.

Besturen met kunst en kunde

Naast de duiding van en het onderzoek naar
maatschappelijke veranderingen heeft het programma
ook een andere lijn, die mogelijk nog dichter op de
huid komt van deelnemers. Naast aandacht voor
bestuurskunde is er ook aandacht voor bestuurskunst.
Kunst speelt op verschillende manieren een rol in de
zorg. Van kunst kan een helende werking uitgaan. In veel
zorgorganisaties zijn prachtige kunstwerken te vinden.
Kunst maken kan helpen bij de verwerking van trauma,
kan mensen de mogelijkheid bieden te uiten wat niet uit
te spreken is. Kunst kan ontroeren, een glimp laten zien
van een andere wereld, het goede en het schone. Dat
gaat niet vanzelf. Er moet eerst ruimte gemaakt worden.
Bestuurskunst gaat over ruimte maken en over zoeken
naar het goede en het schone in het werk en over hoe
daar te komen. Kunstenaars beschikken over allerlei
technieken, maar hun aanpak is zelden analytisch of
planmatig. Ruimte voor aanklooien is belangrijk. Zonder
vooropgezet plan iets aangaan en ontdekken wat blijkbaar
ontdekt moet worden.
De reden dat bestuurskunst onderwerp is in de Master
Class is ingegeven door de complexe opgaven waar
de zorgsector voor staat: schaarste van mensen en
middelen, zorgen om de zorgvraag van ouderen, om
de mentale ontwikkeling van jeugdigen, vragen over
wat wel en niet meer tot de verantwoordelijkheid van
zorgorganisaties behoort. Daarvoor is inspiratie nodig
en andere aanpakken. Misschien ook een andere omgang
met elkaar. In de Master Class verkennen we welke
andere kennisbronnen dan de analytische tot onze
beschikking staan. Hoe u die kunt benutten en hoe u van
besturen een scheppend proces kunt maken.
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De Master Class in vogelvlucht
Programmaleiding

De leiding van de Master Class is in handen van dr. Wilma
van der Scheer. Wilma van der Scheer is directeur van het
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij is gepromoveerd
op governance van zorg. Wilma richtte samen met Pauline
Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg, in
2003 Erasmus Centrum voor Zorgbestuur op.

Docenten

Topdocenten uit verschillende sectoren leveren hun
bijdrage aan het programma. Hoogleraren bijvoorbeeld,
die goed in staat zijn wetenschap en bestuurlijke praktijk
met elkaar te verbinden. Daarnaast mensen met leidende
functies in de samenleving, die mede vorm geven aan de
inrichting van ons zorgstelsel. Zij zijn allen in staat op een
inspirerende manier hun ervaringen te delen en hun visie
te presenteren, en ook het gesprek aan te gaan met de
deelnemers.

Opbouw en tijdsinvestering

Het programma bestaat uit 6 plenaire modules en een
studiereis van een week, verspreid over een jaar. De
eerste module bestaat uit 3 dagen, de overige modules
uit 2. De studiereis vindt plaats in het voorjaar. Per
module moet u rekenen op ongeveer 4 tot 8 uur leestijd
ter voorbereiding. Daarnaast krijgt u door het jaar heen
enkele opdrachten.

Deelnemers

De Master Class staat open voor eindverantwoordelijke
bestuurders van zorginstellingen. Er is plaats voor
maximaal 21 deelnemers. We streven naar een even
wichtige verdeling van bestuurders uit de verschillende
sectoren van de zorg: ziekenhuizen, GGZ, verslavingszorg,
verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, thuiszorg
en jeugdzorg. Ook bestuurders van zorgverzekeraars of
andere zorggerelateerde organisaties kunnen meedoen.
We streven naar gelijkwaardigheid in de reikwijdte van
de bestuurlijke verantwoordelijkheid, en naar variëteit in
achtergrond van deelnemers en ervaring.
Bestuurders van kleine zorginstellingen wordt geadviseerd
eerst te overleggen met de programmadirecteur over
de mogelijkheid van deelname. Dat zelfde geldt voor
bestuurders die in hun eerste bestuursjaar zitten. De
ervaring leert dat vraagstukken die in dit eerste jaar
spelen, anders zijn dan die in de navolgende jaren.
Deelname in het eerste bestuursjaar is hierdoor minder
lonend.

NVZD en Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

De Master Class is het resultaat van een jarenlange
succesvolle samenwerking tussen de vereniging van
bestuurders in de gezondheidszorg NVZD en Erasmus
Centrum voor Zorgbestuur van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. De Master Class besteedt aandacht aan de
expertisegebieden uit het accreditatiesysteem van de
NVZD.
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‘Elke bijeenkomst leverde mij wel nieuwe kennis op en
inzichten in leiderschapsvaardigheden. Het bevestigt dat je
je hele leven kunt blijven leren.’
Irma Harmelink, bestuurder bij Elver

Het programma: 6 modules en
een studiereis
1. Waarden
9, 10 en 11 februari

Een goed bestuurder doet de dingen goed,
maar doet ook de goede dingen. In deze
module bespreken we wat dat betekent. We
hebben het over uw opvatting over zorg en de
omgang met zorg in de samenleving. En over
de waarden die u probeert te belichamen in
uw werk als bestuurder, van het ontwikkelen
van een strategie tot de dagelijkse omgang met
medewerkers. De centrale vraag is: wanneer
heb ik het werkelijk goed gedaan en hoe
bepaal ik dat? Om die vraag te beantwoorden,
putten we uit een lange traditie in het denken
over ethiek en goed bestuur. In deze eerste
module agenderen en problematiseren we
de verwevenheid van maatschappelijke
ontwikkelingen en eigen opvattingen over goed
bestuur. We staan stil bij de omgang met macht
en analyseren met behulp van systeemtheorie
de relationele interacties in en tussen teams en
organisaties.

2. G
 renzen aan de zorg
24 en 25 maart

Vergeleken met andere westerse landen heeft
Nederland een brede definitie van zorg. Nog
wel, de vraag ligt op tafel: wat kan wel en wat
niet (meer)? Demografische ontwikkelingen,
technische mogelijkheden, financiële grenzen
en persoonlijke preferenties van burgers; het
speelt allemaal een rol. Relevante vragen
zijn: waar begint en waar eindigt de ‘eigen
verantwoordelijkheid’ van patiënten en burgers?
Hoe lang gaan we door met behandelen en wie
bepaalt dat? Heeft de overheid het recht om
invloed uit te oefenen op onze leefstijl of is dit
een te grote inbreuk op de autonomie van de
persoon? Zijn onze inzichten en preferenties
veranderd door de corona pandemie? Wat
beoordelen we als gewenste en wat als
ongewenste effecten van deze crisis?
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3. L eiderschap en bestuur
12 en 13 mei

Leidinggeven is ‘een bewerkelijk werkje’. Het
vraagt gevoeligheid voor maatschappelijke
ontwikkelingen en het vermogen vorm te
geven aan relaties. Of het nu de raad van
toezicht is of de cliënt bij wie iets fout is
gegaan: u moet het juiste gesprek kunnen
voeren op het juiste moment. Leiderschap is
altijd persoonlijk. Persoonlijke vaardigheden,
opvattingen en overtuigingen spelen een
grote rol. Tegelijkertijd bent u niet de enige
leider. Dat kan verlichten, maar is soms ook
complicerend. Bijvoorbeeld als stijlen te zeer
uiteenlopen. We besteden aandacht aan wat u
heeft gevormd en waar u voor staat als mens
en als bestuurder én aan het teamwork dat
leidinggeven ook vereist. Wanneer heeft een
bestuurder te leiden en wanneer juist de leiding
aan een ander te laten? Is kunnen volgen ook
een element van goed bestuur?

4. Leidinggeven aan vernieuwing
1 en 2 september

De verzorgingsstaat maakt een transformatie
door. Beproefde uitgangspunten en werkwijzen
zijn niet per se geschikt voor de zorg van
vandaag of morgen. De hervorming van
aanspraken en voorzieningen vraagt om nieuwe
vormen van dienstverlening en een andere
omgang met burgers/cliënten. Er is behoefte
aan flexibele structuren, de-institutionalisering
en soms de-professionalisering. Kunnen
omgaan met nieuwe ideeën en veranderende
omstandigheden is van belang om daarin
staande te blijven. Leervermogen is cruciaal.
Niet kennis, maar kenniscirculatie. Weet u waar
de broeihaarden van vernieuwing gesitueerd
zijn in uw organisatie? Heeft u scherp wat een
innovatie bijdraagt en wat de kosten zijn? Ook
hier gaat het om een afweging van waarden.
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‘Na elke module had ik actuele informatie in handen, waar ik
de week erop meteen al mee aan de slag kon.’
Monique Hertogs, bestuurder Savant Zorg

5. Omgaan met complexiteit
6 en 7 oktober

Veel zorg wordt tegenwoordig geleverd in
regionale netwerken, waarin allerlei partijen
participeren en er in de regel niet een duidelijke
regisseur van het geheel is. De noodzaak
van andere samenwerkingsverbanden en
andere vormen van dienstverlening wordt
mede ingegeven door een steeds complexere
wereld en een veranderende maatschappij.
We besteden aandacht aan de verwevenheid
van maatschappelijke ontwikkelingen,
organisatorische vraagstukken en imperfecties
in de governance van zorg. We onderzoeken
hoe de meest complexe en precaire
vraagstukken het hoofd te bieden. Welke
ordening en welke houding is helpend als
onzekerheden én afhankelijkheden groeien?

6. G
 oed bestuur in een glazen huis
10 en 11 november

Bestuurders in de (semi)publieke sector werken
in een glazen huis. Goede bestuurders stellen
zich toetsbaar op door hun beslissingen en
overwegingen te tonen. Maar het ziet er nu
naar uit dat verantwoording een doel op zich
is geworden. In de media winnen oneliners
en incidenten het vaak van het hoor-en
wederhoorprincipe.
En met de nieuwe media vervagen de grenzen
tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ de organisatie. We
analyseren de consequenties voor bestuurders.
Zijn er mogelijkheden om het tij te keren?
Valt vertrouwen te herwinnen door nieuwe
vormen van verantwoording en een grotere
nadruk op het leervermogen van organisaties?
Balanceerkunst is hierin het toverwoord.
Tussen vertrouwen en controle. Tussen binnen
en buiten. Tussen transparantie en de privacy
van patiënten en medewerkers.

Studiereis – In search of the best
health care
11 t/m 18 juni

Doel van de studiereis is de eigen comfortzone
te verlaten. Door je te verdiepen in andere
landen, andere culturen en systemen wordt het
gemakkelijker eigen vanzelfsprekendheden te
onderkennen, zo nodig ter discussie te stellen
en met meer vrijheid en afstand naar eigen
vraagstukken te kijken. Dit jaar vliegen we in
een week tijd (figuurlijk) de wereld over op zoek
naar interessante voorbeelden van systemen,
culturen, leiders, praktijken, …
Dit doen we vanuit standplaats Nederland.
We ontvangen bezoek uit binnen- en buiten
land, leggen – als dat kan vanwege de corona
maatregelen – werkbezoeken af (in binnen- en
buitenland) en maken contact met leiders in
de zorg vanuit verschillende werelddelen. Dit
alles wordt afgewisseld met momenten van
ontspanning.

We streven na het programma uit te voeren zoals beschreven in de brochure. De inhoud van het programma is
gewaarborgd, de uitvoering van het programma kan - indien omstandigheden daartoe nopen - op onderdelen
afwijken van de beschrijving in de brochure.
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
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Werkvormen
De Master Class is een coproductie
van docenten, coaches, programma
leiders en de deelnemers. De
actieve inbreng van deelnemers
is van groot belang, zowel in de
plenaire sessies als de activiteiten
daaromheen. Verschillende
interactieve werkvormen zorgen
voor afwisseling en een hoge
opbrengst van het leerproces.

Interactieve colleges

Een belangrijk deel van het
programma bestaat uit interactieve
colleges van topdocenten uit weten
schap, beleid, praktijk, bedrijfsleven
en politiek. Zij delen hun inzichten
en gaan daarover met u in gesprek.
De centrale vraag is steeds hoe u
ontwikkelingen kunt duiden, welke
waarden hier in het geding zijn en
wat dit betekent voor uw eigen
praktijk.

Analyseren en experimenteren

Verschillende methoden komen aan
bod waarmee u uw eigen
functioneren kunt analyseren. Ze
vergroten uw inzicht in uw
persoonlijkheid, de cultuur van uw
organisatie, uw verhouding met de
raad van toezicht en belangrijke
dilemma’s. De uitkomsten vormen
een basis voor zelfreflectie en
plenaire gedachtewisseling.
Geregeld staan we ook op een
andere, meer intuïtieve, manier stil
bij het vak van besturen en wat u
daarin bezighoudt en aan het hart
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gaat. U wordt uitgedaagd om de
bekende comfortabele, analytische
houding los te laten en te experimen
teren met andere kennisbronnen.
Om naast de bestuurskunde ook de
bestuurskunst te bedrijven.

Casuïstiek

Geregeld bespreken we bijzondere
bestuurlijke casussen van binnen of
buiten de zorg. Collega-bestuurders
of andere betrokkenen vertellen
wat hen is overkomen. Zij geven
een inkijkje van binnenuit in het
vraagstuk waar zij zich voor gesteld
zagen en delen met ons hoe zij dit
hebben aangepakt en wat dat met
hen heeft gedaan. We leren met en
van elkaar over het bijzondere vak
van besturen in de zorg.

Intervisie

In elke module besteden we een
dagdeel aan intervisie. Onder
begeleiding van executive coaches
bespreekt u in een vaste groep van
5 tot 7 deelnemers casuïstiek uit uw
bestuurlijke praktijk. U analyseert
het krachtenveld waarin u moet
werken en uw optreden daarin. U
reflecteert op uw handelingswijze en
onderzoekt op welke manieren het
vraagstuk (nog meer) te duiden is.

Persoonlijke presentaties

Alle deelnemers verzorgen een
presentatie over een ‘moment van
de waarheid’ in hun bestuurlijke
loopbaan. Het gaat om een vormend

moment waarbij uw eigen morele
kompas onder druk kwam te staan
of werd herijkt. De presentatie
heeft de vorm van een persoonlijke
reflectie. De luisteraars reflecteren
op wat het bij hen teweeg brengt
en oproept aan bestuurlijke en
persoonlijke vragen.

Werkbezoeken

Onderdeel van de Master Class
is een werkbezoek aan een van
de andere deelnemers. Aan de
hand van een zelf gekozen thema
gaat u op verkenning bij elkaar. U
onderzoekt hoe uw duo-partner
invulling geeft aan haar/zijn
opdracht, bespreekt wat u opvalt,
en geeft en ontvangt persoonlijke
feedback.

Studiereis

We gaan op reis om te leren van de
inzichten en praktijken elders in de
wereld. We ontmoeten topmensen
in de zorg uit andere landen.
Daarnaast biedt de reis veel ruimte
om elkaar beter te leren kennen en
intensief met elkaar van gedachten
te wisselen.

Literatuur

Ter ondersteuning van iedere
module ontvangt u literatuur
(boeken en artikelen). Deze
selecteren we op basis van
relevantie voor uw dagelijkse
praktijk en leesbaarheid.
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Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een onderdeel
van de Erasmus School of Health Policy & Management
(ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is in 2003 opgericht
met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van het
management en het bestuur in de gezondheidszorg.
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is ingericht als een
vormingsplaats: een plek voor leiders in de gezondheids
zorg om, soms in de beslotenheid van een groep collega’s
en soms juist in uitwisseling met andere partijen, te
praten over kwesties uit de dagelijkse praktijk en de
eigen werkstijl. De opleidingsprogramma’s zijn gedegen
gefundeerd, actueel en uitdagend. Elk programma
kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis,
praktijkervaringen en reflectie. De programma’s worden
mede ingekleurd door de doelgroep, doelstelling en
persoonlijke leervragen van deelnemers. Zo wordt eigen
casuïstiek een leermiddel en wordt de aanwezige kennis,
uit diverse sectoren van de gezondheidszorg, optimaal
benut.
Het programma-aanbod bestaat onder andere uit:
Master Class, een management development programma
over strategie en leiderschap, voor (eindverantwoordelijke)
zorgbestuurders.
Master of Health Business Administration, de
enige internationaal geaccrediteerde MBA-opleiding
in Nederland specifiek voor de zorg. Voor leiders op
strategische posities bij aanbieders van zorg en welzijn,
verzekeraars, toeleveranciers en overheden die zich
verder willen bekwamen in hun vak c.q. voorbereiden op
een volgende carrièrestap.
Top Class, een management development programma
voor managers en directeuren in de zorg die een stap
naar een bestuurlijke functie overwegen.
Financieel Bestuur in de Zorg, een kort programma voor
managers en bestuurders over actuele en aankomende
financieel-economische vraagstukken in de zorg.

Imagine2, een programma voor medisch specialisten
én ziekenhuizen. Doel van het programma is medisch
specialisten toe te rusten om een leidende rol te nemen
in de continue verbetering van zorg. Ook bestuurders van
hun ziekenhuizen worden betrokken bij het programma.
Academische Leergang Zorg Management, een
compacte leergang gericht op uitbreiding van kennis
en versterking van het vakmanschap van directeuren,
managers en professionals in de zorg.
Nieuw Verpleegkundig Leiderschap, een programma
waarin verpleegkundigen de strategische visie en
vaardigheden verwerven om hun vak, de organisatie en
de zorg verder te brengen.
Governance Class, een programma voor toezichthouders
en voorzitters van raden van toezicht in de gezondheids
zorg.
Strategisch Vastgoedbeleid, een korte leergang over
de strategie en praktijk van vastgoedbeleid in de zorg
voor bestuurders en toezichthouders die actuele ontwik
kelingen en strategie willen toepassen op hun eigen
dagelijkse praktijk.
Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap, een leider
schapsprogramma voor professionals in de ouderenzorg
en hun bestuurders. Vanuit gedeeld leiderschap leren zij
het voortouw te nemen in het ontwikkelen van kwalitatief
goede ouderenzorg.
Digitale transformatie, een nieuw programma voor
bestuurders in de zorg dat inzicht geeft in en actuele
kennis biedt over digitalisering in de zorg én het in
praktijk brengen daarvan in de eigen zorgorganisatie.
Maatwerk, op verzoek is het ook mogelijk om maatwerk
programma’s te laten ontwikkelen. Bijvoorbeeld om de
bestaande structuur en cultuur van de organisatie tegen
het licht te houden of te onderzoeken hoe verschillende
zorginstellingen de samenwerking op regioniveau kunnen
vormgeven.

Medisch Specialist en Bestuur, een programma voor
bestuurlijke medici die zich verder willen bekwamen op
bestuurlijk, persoonlijk en inhoudelijk vlak.
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Aanmelding en algemene informatie
Inschrijving

U kunt zich inschrijven door het
aanmeldingsformulier volledig in te vullen
en voorzien van cv en recent jaarverslag
naar ons op te sturen. Op de inschrijving
en eventuele annulering zijn de algemene
voorwaarden van het Erasmus Centrum
voor Zorgbestuur van toepassing. Deze
vindt u op onze website.
Bestuurders die in hun eerste bestuursjaar
zitten wordt ontraden al deel te nemen. De
ervaring leert dat de vraagstukken die in
dit eerste jaar spelen, anders zijn dan die
in de navolgende jaren.
Bestuurders van kleine zorginstellingen
wordt geadviseerd eerst te overleggen
met de programmadirecteur over de
mogelijkheid van deelname.

Intake

Na ontvangst van uw aanmelding
wordt u uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek met Wilma van der
Scheer, programmadirecteur. Zij bespreekt
met u uw leerbehoeften en de wederzijdse
verwachtingen. Uw deelname wordt pas
definitief na dit gesprek.

Locatie: een conferentiecentrum in het
midden van het land.

Data 2022

Module 1: 9, 10 en 11 februari
Module 2: 24 en 25 maart
Module 3: 12 en 13 mei
Studiereis: 11 t/m 18 juni
Module 4: 1 en 2 september
Module 5: 6 en 7 oktober
Module 6: 10 en 11 november

Informatie

Voor meer informatie en inschrijving
kunt u contact opnemen met
programmacoördinator Zita Schwab.
T 010 - 408 8576
E schwab@eshpm.eur.nl

Adres

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
(kamer J6-11) ESHPM, Erasmus Universiteit
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam

Meer informatie

www.erasmuscentrumzorgbestuur.nl

Kosten en locatie

De deelnamekosten bedragen € 17.000.
Dit is inclusief de kosten van de studiereis
en de literatuur, maar exclusief de kosten
van verblijf tijdens de 6 modules. Deze
bedragen ongeveer € 375 per module
(uitgaande van een tweedaagse module).
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Aanmeldingsformulier

Master Class 2022

Ondergetekende meldt zich aan voor deelname aan de
Master Class (definitieve plaatsing na intake gesprek)
Voorletters en naam

...............................................................................................................

Roepnaam

...............................................................................................................................................

Titel

...............................................................................................................................................

Geboortedatum

...............................................................................................................................................

■ dhr ■ mw

Werkadres
Instelling

...............................................................................................................................................

Functie

...............................................................................................................................................

Postadres

...............................................................................................................................................

Postcode en plaats

...........................

Telefoon

...............................................................................................................................................

E-mail

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................

Privéadres

Graag uw curriculum vitae,
jaarverslag en organogram
meezenden bij dit
aanmeldingsformulier.
U kunt uw inschrijving
zenden naar:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmus Centrum voor
Zorgbestuur - ESHPM
(kamer J6-11)
T.a.v. Zita Schwab,
programmacoördinator
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
Voor verdere informatie
of vragen:
T 010-408 8576
E schwab@eshpm.eur.nl

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Straatnaam + huisnr.

...............................................................................................................................................

Postcode en plaats

...........................

Telefoon

...............................................................................................................................................

E-mail

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................

Onderteken dit document door het bestand te openen in Acrobat Reader. Gebruik
de tool Invullen en ondertekenen (Fill & Sign). Plaats de handtekening over deze
tekst. Na ondertekening kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen.

Handtekening

...............................................................................................................................................

Datum

...............................................................................................................................................

De persoonsgegevens die via dit aanmeldingsformulier worden verkregen, worden
uitsluitend gebruikt voor de deelnemersadministratie en -communicatie voor de Master
Class van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur gaat
vertrouwelijk met uw gegevens om, met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).

Versturen
Master Class

