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Curriculum Clinical Leadership

Professional in the lead
Het Curriculum Clinical Leadership is dé opleidingsroute voor
medisch specialisten op het gebied van klinisch leiderschap:
inspirerend en resultaatgericht sturen vanuit visie en inhoud,
binnen het roerige krachtenveld van de gezondheidszorg.
Dit begint bij persoonlijk leiderschap: weten wat je drijft en
energie geeft en wat je belangrijk vindt in je leven en werk
en wat je van daaruit wilt bereiken. Dat vereist een stevig
persoonlijk en professioneel kompas en leiderschapsen managementvaardigheden.

Hoe bepaal je jouw koers?
Experts geven je een vijftal beproefde en inspirerende cursussen
om je leiderschapskwaliteiten te vergroten en je vaardigheden
te trainen. Persoons- en ervaringsgericht en concreet en direct
toepasbaar in de praktijk. Hierna vaar je op jouw kompas:
persoonlijk, professioneel, doelgericht en met plezier!

Kijk op de achterzijde voor onderwerpen
en cursusdata.
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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP VANUIT MISSIE EN VISIE

Verkenning klinisch en persoonlijk leiderschap, (zelf)sturing vanuit missie en
visie, persoonlijk ontwikkelplan, presenteren en motiveren, timemanagement,
mentale fitheid.

STUREN EN SAMENWERKEN

Klinisch leiderschap en organisatiekunde, leiderschap en teameffectiviteit,
(duaal) leiderschap en management, sturen vanuit visie en beleidsplan,
SWOT-analyse, krachtenveldanalyse, onderhandelkunde.

12, 13 & 14
OKTOBER 2022
Start om 15.00 uur

29 & 30
NOVEMBER 2022
Start om 9.00 uur
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INSPIREREND EN RESULTAATGERICHT REALISEREN

Leiderschapsstijlen, strategische planning, projectmanagement,
vergadertechnieken, conflictvaardigheid, zorglogistieke bedrijfsvoering en
procesgericht organiseren.

31 JANUARI &
1 FEBRUARI 2023

VERANDEREN: KUNST EN KUNDE

Leiding geven aan organisatieverandering, HRM en organisatieverandering,
ondernemerschap, samenwerking tussen bedrijfsonderdelen.

Start om 9.00 uur

20 & 21
MAART 2023
Start om 9.00 uur
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PERSOONLIJK LEIDERSCHAP, DE KNIKKERS EN HET SPEL

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.

24 & 25
MEI 2023
Start om 9.00 uur

Docenten
Anne Jonkman (arts, ex-ziekenhuisbestuurder, organisatieadviseur en coach)
Dr. Bianca van Maldegem (kinderarts, organisatieadviseur, prediator en teamcoach)
Dr. Gert van Enk (arts, ziekenhuisbestuurder, mediator)

Meer weten over het Curriculum Clinical Leadership? Scan de QR-code 
Ook mogelijk als incompany programma of variant gericht op samenwerkende ziekenhuizen.

Naast dit curriculum bieden wij je graag aanvullende opties om jouw leiderschapscompetenties
verder te ontwikkelen:

CURSUS DUAAL LEIDERSCHAP

Meer dan 300 duo’s hebben hiermee met succes en plezier hun duale effectiviteit vergroot.

DIVERSE VERDIEPINGSCURSUSSEN

Voor een verdiepende stap in jouw ontwikkeling.

Ons complete aanbod vind je op www.clinical-leadership.nl

