
Voor leading professionals

Leiden vanuit de kern: de inhoud, de bedoeling, je eigen kompas. Ga mee in een beweging waarin professionals in the lead zijn. 
Het Clinical Leadership Programma is het hart van die beweging. Meedoen is samen vormgeven aan een gezonde en 
geïnspireerde toekomst van GGZ inGeest, waarin “de bedoeling” en de inhoud het vertrekpunt zijn, waarin processen en organisatie 
de bedoeling en de inhoud volgen, en waarin alle energie gericht is op empowerment, kwaliteit, herstel en zelforganisatie. 

Clinical Leadership gaat over:

Het programma is gebaseerd op action learning: je draagt tijdens het programma actief bij aan zorgvernieuwing op de werkvloer. Dat vraagt 
eigenaarschap, loslaten van vertrouwde gewoontes en aannames in de organisatie, met een open mind op zoek gaan naar de bedoeling, 
durven daarnaar te handelen en elkaar daarop aan te spreken.

Persoonlijk Leiderschap: weten wat je wilt, 
je eigen leider zijn      
Kompas: inspiratie vanuit missie en visie   
Koers uitzetten, Inspireren en verbinden   
Leiderschap en Management     
Resultaatgericht Realiseren     
Veranderingsprocessen leiden

Het Clinical Leadership Programma 
• rust je toe voor clinical leadership, sluit aan op de 

competenties uit het Raamwerk Medisch Leiderschap en is 
gebaseerd op het Curriculum Clinical Leadership (voorheen 
leergang beleidspsychiatrie)

• is een katalysator in herstelgerichte zorgvernieuwing
• verbindt, horizontaal, verticaal en tussen binnen en buiten
• draagt bij aan inspiratie vanuit de bedoeling, collectief leren 

en aan eigenaarschap, met de professional in the lead
• wordt geaccrediteerd: accreditatie wordt aangevraagd bij 

het ABAN van de KNMG, deFGzPT en bij het CVS.

DE TOEKOMST IS NU! 

Trainers / docenten
Frank Berends, Frans Que, met medewerking van gastdocenten uit eigen inGeest gelederen en o.m. 
Martin de Heer (zorgondernemer, bestuursvoorzitter Mentaal Beter)

CLINICAL LEADERSHIP
PROGRAMMA VOOR HOOFDBEHANDELAREN GGZ INGEEST 

“Geen speelbal, 
maar leider”

Een aanpak 

 die een appèl doet op persoonlijk leiderschap
 waarbij je samen concrete resultaten boekt in opgaven  
 die er toe doen, en die de eigen en de collectieve ambitie  
 weerspiegelen
 waarbij je leert eigen en elkaars kwaliteiten in te zetten en 
 je het geleerde direct in de praktijk brengt
 die impact én energie krijgt door inbedding in een   
 systemisch leerproces: het hele systeem wordt geraakt, en  
 losgekoppelde subsystemen raken verbonden



Het programma omvat 8 elementen die corresponderen met de competenties voor Clinical Leadership en werd op maat gesneden voor 
GGZ ingeest. Dat gebeurde in samenwerking met een groep hoofdbehandelaren, “de Verkenners”. Zij interviewden daartoe rond de dertig stakeholders: 
collega’s, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden. Hoofdbehandelaren spelen een hoofdrol in de organisatieontwikkeling, waarin de ingezette lijnen 
naar Anders Organiseren, eigenaarschap, klinisch leiderschap, teams “in the lead”, gepast gebruik en waarin werken vanuit herstel principes vertaald gaan 
worden naar een nieuwe organisatie-inrichting. Zij zitten als professionals in the lead immers als enige aan de knoppen van de (team-) performance. Het vraagt 
om Clinical Leadership. Deelname is daarom verplicht voor elke hoofdbehandelaar. De kosten worden gedragen door de organisatie. 

Het Clinical Leadership Programma (CLP) Basics en Advanced
Het CLP bestaat uit twee onderdelen: een basistraining “Basics” en twee “Advanced” trainingen. Deelname aan het CLP betekent dat je tussen de 
trainingsdagen in een leerteam een vernieuwende opgave uitvoert en aan intervisie meedoet. De teams worden gecoached door een directeur behandelzaken 
(DBZ), een verandercoach of een trainer/docent.

Er wordt gestart met de basistraining “Basics”. Het CLP BASICS omvat 4 sessies, de eerste 2 aaneengesloten, met een overnachting.
Data zie berends-que-performance.nl/clpingeest). De gemiddelde tijdsinvestering per deelnemer is ongeveer 8 dagen: 4 trainingsdagen en 4 dagen voor de 
opgave in je leerteam en intervisie. Accreditatie-aanvraag rond de 30 punten.

Een aantal hoofdbehandelaren heeft door opleiding of ervaring een kennisvoorsprong. voor hen bestaat de mogelijkheid in overleg een aangepaste verkorte 
tweedaagse cursus te volgen.  

De twee “Advanced” trainingen worden later gepland. Ze beslaan elk 2 dagen, en bieden verdieping voor degenen die na de Basics meer willen. Deze zijn niet 
verplicht, en voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 600 per training. Gemiddelde tijdsinvestering ongeveer 4 dagen per cursus. 
Accreditatie-aanvraag voor rond de 16 punten.

Basics + Advanced zijn samen equivalent aan het Curriculum Clinical Leadership: alle Medisch Leiderschaps Competenties (KNMG proof) zijn dan 
behandeld. 

Onder voorbehoud van de input van de “verkenners” en andere wordt dit de inhoud van het programma:

Voor leading professionals

CLINICAL LEADERSHIP PROGRAMMA 2016/2017

ADVANCED 1  

5.  Empowerment
 Bedoelingsgedreven en Oplossingsgericht management en coaching.

6.  Beweging brengen
  Whole Scale Change: systemisch veranderen met de wind onder de vleugels.

2 LOSSE DAGEN    ACCREDITATIE AANVRAAG 16 PUNTEN     EIGEN BIJDRAGE € 600

BASICS  
1.  (Zelf-)sturing vanuit missie en visie    (Hotel ‘t Speulderbos Garderen)
 Clinical Leadership, (Zelf-)sturing vanuit missie en visie, persoonlijk kompas en ontwikkelplan, Leiderschap en synergie.

2.  Het speelveld beïnvloeden (Hotel ‘t Speulderbos Garderen)
 Krachtenveld GGZ, Actionlearning : vernieuwen en leren in teams.

3.  Van visie naar beleid  (Living Museum Bennebroek)
 Leiderschap en beleid, SWOT, teammanagement, onderhandelen.

4.  Waarmaken en veranderen  (Living Museum Bennebroek)
 Sturen op ambitie en resultaat, innovatie, ondernemerschap, projectmatig werken, Veranderen: Kunst en Kunde.

ADVANCED 2  

7.  Spelen met vuur
 Er voor gaan staan, de kracht van tegenstellingen, conflictvaardigheid.

8.  Impact hebben
  Personal Branding, presenteren en enthousiasmeren.

2 LOSSE DAGEN    ACCREDITATIE AANVRAAG 16 PUNTEN     EIGEN BIJDRAGE € 600

Schrijf je snel in op berends-que-performance.nl/CLPinGeest

Zie voor data www.berends-que-performance.nl/clpingeest

4 DAGEN (1 EN 2 IN EEN START-TWEEDAAGSE)     ACCREDITATIE AANVRAAG 30 PUNTEN


