
De workshop is bedoeld voor managers bedrijfsvoering en behandelzaken, 
die als duo leiding geven in een GGZ organisatie. Dat kan op elk niveau in 
de organisatie zijn: van divisie- tot teamniveau. In deze workshop werk 
je samen met je duale partner, in een groep met ander managementduo’s, 
aan het optimaliseren van “duale synergie”. Dat is als duo doelmatig en 
met plezier opereren in het krachtenveld van de organisatie, waarbij je 
elkaars kwaliteiten en de verschillen in rol, stijl, kennis en vaardighe-
den als krachtbron gebruikt. Dat vraagt inzicht in elkaars persoonlijke en 
professionele missie (wat drijft je in jouw leven en jouw werk?) en visie 
(wat wil je voor elkaar krijgen?), in elkaars sterke en zwakkere kanten, 
in elkaars persoonlijke stijlen en in de dynamiek als duo in relatie tot de 
context waarin je opereert. Om dan doelmatig als duo te functioneren is 
moed nodig om elkaar scherp te houden, elkaar aan te spreken en het beste 
in elkaar naar boven te halen en te gebruiken. Daarvoor moet je regelma-
tig tijd en aandacht besteden aan elkaar. Deze workshop is een prachtige 
gelegenheid om daaraan vorm te geven.  

Deze workshops zijn sinds 2008 met plezier en succes 
gevolgd door ongeveer 300 managementduo’s, 
op alle echelons.

DUAAL MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP 
VOOR DUO’S

Voor opleidingen en workshops met impact

Weten wat je zelf en wat je duale partner drijft 
in je leven en werk en dit inzetten om als duo 
doelmatig en met plezier samen te werken

Gezamenlijke visie op wat je als manager, be-
leidsprofessional en samen als duo wilt berei-
ken, daarvoor gaan staan en daarvoor gaan

Krachtig duaal leiderschap door effectief ge-
bruik te maken van de verschillen in rol, stijl en 
kennis, en van elkaars sterke punten  

Heldere keuzes en resultaten door goede afwe-
ging van strategische, inhoudelijke en bedrijfs-
kundige feiten en belangen

Door synergie meer resultaat

Deze dynamische workshop is speciaal voor managementduo’s die duaal leiderschap 
en duaal management serieus nemen. Een intensieve tweedaagse en een afsluitende 
dag een aantal weken later.

meer informatie >>



Als manager bedrijfsvoering en behandelzaken opereer je samen binnen het spanningsveld 
tussen zorginhoud, organisatie en bedrijfsvoering. Om effectief in dat krachtenveld te kun-
nen functioneren moet je vakinhoudelijke processen en beleidsontwikkelingen weten te 
vertalen naar beleid, organisatie en bedrijfsvoering, en andersom. Ook stelt het eisen aan 
je persoonlijke kunde op het gebied van beleidsontwikkeling, zelfsturing, en leiderschap en 
aan pro-activiteit en creativiteit. Heel belangrijk daarbij, en helaas vaak veronachtzaamd, 
is investeren in synergie in de samenwerking met je duale managementcollega. Beide die-
nen hun specifieke rol met verve te spelen en de uit de onderscheiden rollen voortvloeien-
de verschillen als complementaire en elkaar versterkende krachten optimaal te benutten. 
Het veranderende krachtenveld van de gezondheidszorg (marktwerking, DBC’s) maakt dat 
extra belangrijk. Deze veranderingen stellen nieuwe eisen aan het vermogen van de duale 
partners om als duo processen slim in te richten, te sturen op resultaten en afspraken en 
de tweede en derde orde veranderingen te leiden die noodzakelijk zijn om proactief en snel 
in kunnen spelen op actuele kansen en ontwikkelingen.

(Duaal) leiderschap en management, een gemodificeerd DOR-ESH managementmodel, 
(samen)werken vanuit persoonlijke missie en visie, synergie in doelmatig samenwerken 
als team, teamrollen, conflictstijlen, leiderschap en gender, onderhandelen, rol van de be-
leidsprofessional in de planning en controlecyclus, procesgericht organiseren, duaal lei-
derschapsontwikkelingsplan. 

• Een afwisselend programma met vaart: korte inleidingen, opdrachten in leergroepen
• Actief leren door doen: rollenspelen, eigen casuïstiek, intervisie, groepsopdrachten 
• Werkbesprekingen in een leergroep waarin de materie wordt gerelateerd aan eigen 
 casuïstiek en praktijkopgaven
• Duaal ontwikkelingsplan en actuele eigen praktijkopgave als rode draad

Frank Berends, GZ-psycholoog. Werkt als trainer/coach en organisatieadviseur in 
Nederland en Frankrijk. 

Frans Que T.H., psychiater-psychotherapeut, MBA.
Werkt als zelfstandig gevestigd psychiater-psychotherapeut, als interim manager, 
managementcoach en incidenteel als organisatieadviseur, naast de activiteiten die in 
het kader van Berends-Que-Performance worden georganiseerd.

persoonlijke en professionele ontwikkeling

Staat voor leiderschap- en managementontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg middels opleiding, training en 

coaching. Het gaat ons om vakmanschap als combinatie van kunst, kennis en kunde. Naast resultaat hechten wij veel belang 

aan gedrevenheid en plezier hebben in wat je doet.

Wij ontwikkelen onze opleidingsactiviteiten, waaronder de “Leergang Beleidspsychiatrie” in samenwerking met de Afdeling 

Beleidspsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

MEER INFORMATIE: WWW.BERENDS-QUE-PERFORMANCE.NL

WAAROM DEZE WORKSHOP?

AAN DE ORDE KOMEN ONDER MEER

STIJL VAN WERKEN

DOCENTEN



9 en 10 maart 2015, afsluitende dag in overleg met de cursusgroep.

Hotel ’t Speulderbos
Speulderbosweg 54, 3886 AP Garderen
Telefoon: 0577 461546

Wordt aangevraagd, een vergelijkbaar programma was geaccrediteerd voor 20 punten.

Maximaal 20, minimaal 14. In principe maximaal twee duo’s per organisatie.

€ 1275 per persoon (inclusief hotelkosten), over te maken na ontvangst van de 
factuur.

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier te faxen of te zenden 
naar onderstaand adres: 

CongresPartners Nederland
t.a.v. Mariëtte Winter
Klepelhoek 1
3833 GZ  Leusden    

Fax: 033-432 37 39

Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. 
Sluiting inschrijvingstermijn 1 februari 2015.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Circa drie weken 
voor de datum van de tweedaagse ontvangt u een factuur, de uitnodiging mat het programma, een 
voorbereidingsopdracht en overige informatie.

Annulering geschiedt schriftelijk, per fax of per e-mail. Tot twee maanden voorafgaande aan de 
workshop brengen wij u € 75,00 administratiekosten in rekening. Vanaf twee maanden tot twee 
weken voor de aanvangsdatum brengen wij u 50% van de cursuskosten in rekening. Vanaf twee 
weken voor de aanvangsdatum brengen wij u 100% van de cursuskosten in rekening. De reden van 
afzegging speelt geen rol bij het hanteren van de annuleringsregeling. Wanneer de annulerende 
persoon of organisatie zelf zorgt voor opvulling van de opengevallen plaats worden uiteraard 
geen extra kosten in rekening gebracht.

In voorkomende gevallen heeft Berends-Que-Performance het recht de cursusdata, locatie of 
kosten te wijzigen. Een aanmelding kan in dit geval zonder kosten geannuleerd worden. Bij onvol-
doende deelname behoudt Performance zich het recht voor de cursus te annuleren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Frans Que (06 24 24 28 76) of 
Frank Berends (+33 492 74 3198 of 06 42 15 76 96)
info@berends-que-performance.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS          DUAAL MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP VOOR DUO’S 2015

Kosten

DATA

PLAATS

ACCREDITATIE

AANTAL DEELNEMERS

KOSTEN

AANMELDING

PROCEDURE VAN DEELNAME

ANNULERINGSREGELING

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

INLICHTINGEN



❑   volwassenen kortdurend  ❑   forensische psychiatrie
❑   volwassenen langdurend  ❑   verslavingszorg
❑   kinderen/jeugd  
❑   ouderen   ❑   overig, nl:    

         
         
         
         
         

Invullen NIET verplicht
         
         
         
         
         
         

9 en 10 maart 2015 (met overnachting), afsluitende dag in overleg met cursusgroep

€ 1275,- per persoon (inclusief hotelkosten)

Instelling    /    U zelf  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Instelling    /    Privé  (doorhalen wat niet van toepassing is)

NAMEN EN FUNCTIES DUALE PARTNERS

SECTOR

AANMELDINGSFORMULIER     DUAAL MANAGEMENT EN LEIDERSCHAP VOOR DUO’S 2015

graag aankruisen; 
meerdere mogelijk  

ADRESGEGEVENS INSTELLING  

postadres:
postcode / plaats:

telefoon:
fax:

e-mail:

ADRESGEGEVENS PRIVÉ

adres deelnemer 1:
postcode / plaats:

telefoon:
fax:

e-mail:

U kunt het aanmeldingsformulier (voor 1 februari 2015) sturen/faxen naar:

CongresPartners Nederland    
Klepelhoek 1, 3833 GZ  Leusden          Fax: 033 432 37 39

De aangemelde persoon is op de hoogte van de inschrijvingsvoorwaarden en de annuleringsregeling 
(zie formulier Praktsiche informatie).

naam + functie duale partner 1:
BIG-registratiecode:

naam + functie duale partner 2:
BIG-registratiecode:

DATA

WIE VOLDOET DE FACTUUR?

STUKKEN ONTVANGEN OP ADRES

DATUM

HANDTEKENING

M   /   V

adres deelnemer 2:
postcode / plaats:

telefoon:
fax:

e-mail:

KOSTEN

INSTELLING

M   /   V


