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“Geen speelbal,
maar leider”

Let op: dit is in principe
de laatste jaargang
gericht op alleen
psychiaters!

Kracht door presence

Het Curriculum Clinical Leadership is dé opleidingsroute voor psychiaters. Het leveren van goede en
gepaste zorg vraagt om gedreven professionals die daadwerkelijk in the lead zijn: de klinisch leiders.
Zij zijn degenen die vanuit clinical leadership aan de knoppen van de team- en organisatieperformance
(dienen te) draaien, die positie moeten nemen in hun team en ten opzichte van de stakeholders. En dat
met plezier, vanuit eigenaarschap, in lijn met hun eigen ‘bedoeling’. Het gaat om samen willen, durven,
mogen en kunnen.

Hoe maak je
het waar?
Experts geven je in het Curriculum Clinical Leadership de kennis en inzichten,
concreet en direct toepasbaar in de praktijk!
Na afronding van het Curriculum Clinical Leadership:
 Weet je wat je wilt, wat je missie en visie zijn, waardoor je in staat bent je eigen leider te zijn
 Kun je anderen inspireren, engageren en motiveren
 Heb je inzicht in beleids- en organisatieprocessen
 Kun je inhoud vertalen naar organisatie en bedrijfsvoering
 Ben je effectiever in leiderschap, management en beleid
 Beschik je over praktische tools voor onder meer onderhandelen en conflictvaardigheid
 Heb je een professioneel kompas en ontwikkelplan
 Heb je een waardevol netwerk
 Heb je 80 accreditatiepunten behaald (16 per cursusblok)
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ZIE DE ACHTERZIJDE VOOR
INHOUDELIJKE INFORMATIE

80

ACCREDITATIE PUNTEN
(16 PUNTEN PER CURSUS)

Het Curriculum Clinical Leadership omvat vijf cursussen van 2,5 aaneengesloten dagen, waarin steeds één of meer
kerncompetenties centraal staan. Elke cursus kan afzonderlijk gevolgd worden. Samen bieden de vijf cursussen
onderwijs in de voor clinical leadership noodzakelijke competenties.

5 CURSUSBLOKKEN VAN 2,5 DAG
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3-5 FEBRUARI 2021

CURSUS 1: (ZELF)STURING VANUIT MISSIE EN VISIE

Onderwerpen: verkenning clinical leadership, (zelf)sturing vanuit missie en visie,
persoonlijk ontwikkelplan, presenteren en motiveren, time management.

CURSUS 2: LEIDERSCHAP, TEAMMANAGEMENT, BELEIDSONTWIKKELING

14-16 APRIL 2021

Onderwerpen: clinical leadership en organisatiekunde, leiderschap en teameffectiviteit,
(duaal) leiderschap en management, sturen vanuit visie en beleidsplan, SWOT-analyse,
het krachtenveld van belangen en machten (stakeholdersanalyse), onderhandelkunde.

19-21 MEI 2021

CURSUS 3: INSPIREREND EN RESULTAATGERICHT REALISEREN

Onderwerpen: leiderschapsstijlen, projectmanagement en strategische planning,
vaardig in conflict, zorglogistieke bedrijfsvoering en procesgericht organiseren.

CURSUS 4: VERANDERKUNDE (LEIDEN EN MANAGEN VAN VERANDERINGSPROCESSEN)
Onderwerpen: leiding geven aan organisatieverandering, HRM en organisatieverandering,
persoonlijk leiderschap (varen op eigen kompas), ondernemerschap, samenwerking tussen
bedrijfsonderdelen.

CURSUS 5: PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN CAPITA SELECTA

Onderwerpen: persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht, kosten en baten van
de zorg, marktwerking en ontwikkelingen in de zorg, toekomstscenario’s,
healthcare governance, de rol en visie van de zorgverzekeraar.

30 JUNI
1 EN 2 JULI 2021

13-15 OKTOBER 2021

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN OP WWW.CLINICAL-LEADERSHIP.NL
INCOMPANY OP MAAT
Het is ook mogelijk om het CCL als een incompany programma op maat samen te stellen. Dit incompany 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
- 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
We hebben dit programma inmiddels toegepast binnen o.a. GGZ ingeest, GGZ Breburg en de Noordwest Ziekenhuisgroep.

OVERIG AANBOD:
 Workshop duaal management en leiderschap (ook incompany)
 Team- en individuele coaching
 Open en incompany workshops
 Management development en organisatieontwikkeling
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WWW.BERENDS-QUE-PERFORMANCE.NL

