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Legenda
De zorg verandert. Uw organisatie verandert. Q-Academy 
helpt u bij de ontwikkeling van uw organisatie. Dat doen wij 
met de volgende tools.

Management Development

Teamcoaching

Individuele Coaching

Training

Gaming
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The only thing that is constant is change - Heraclitus

De snel veranderende zorg vraagt veel van medewerkers. Naast het op peil houden van 
hun inhoudelijke expertise, moeten zij ook meebewegen in alle organisatieontwikkelingen. 
Zorgvernieuwing, fusies, werken in zelfsturende teams, het gebeurt niet vanzelf. Continu investeren 
in de ontwikkeling van medewerkers is noodzakelijk. Wij helpen hierbij. Met een passende mix 
aan instrumenten als training, gaming en coaching, ontwikkelen wij uw lerende organisatie: van 
medewerker tot team.

Organisatieontwikkeling

Organisatie-
ontwikkeling

Team-
ontwikkeling

Ontwikkel 
uw mede-
werkers
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Een lerende organisatie is in staat zich continu aan te passen aan een veranderende omgeving. 
Dit vereist van medewerkers dat zij voortdurend nieuwe vaardigheden aanleren. Hoe? Het op een 
juiste manier faciliteren en stimuleren van scholing en ontwikkeling is hierbij cruciaal. Welke visie 
op leren heeft uw organisatie? Hoe vertaalt u strategische organisatiedoelen in pragmatische 
leerdoelen? Heeft uw organisatie al een strategisch opleidingsplan opgesteld en vraagt u zich af 
hoe u hiermee aan de slag kan? 

Wij kunnen u begeleiden bij de visievorming van uw lerende organisatie tot het formuleren van 
concrete leerdoelen. 

Workshop Van strategisch opleidingsplan tot concreet 
lesprogramma
Het samenstellen van een lesprogramma blijkt in de praktijk vaak lastiger dan verwacht. Hoe 
creëert u samenhang tussen de thema’s en formuleert u leerdoelen? Hoe richt u bijvoorbeeld een 
Management Development programma in? Kortom, hoe vertaalt u de opleidingsambitie van uw 
organisatie naar een inhoudelijk lesprogramma? In deze training krijgt u antwoord op deze vragen 
en nemen we u stap voor stap mee. 

In korte tijd krijgt u de juiste kennis en praktische tips om een concreet lesprogramma op te stellen, 
gekoppeld aan zowel de strategische doelen van uw organisatie als de individuele leerbehoeften 
van uw medewerkers.

De lerende organisatie 
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Het gedrag van medewerkers is bepalend voor het succes van uw organisatie. Wordt er goed 
samengewerkt? Hebben medewerkers voldoende grip op het (primaire) proces? Kan het efficiënter? 
Leren door te ervaren, dat is het uitgangspunt bij serious gaming. Met een (offline) spelsimulatie 
worden de deelnemers zich bewust van elkaars gedrag, krijgen meer begrip voor elkaar en voor de 
organisatie. Het levert direct (nieuw) inzicht in complexiteit, onderlinge relaties en processen. Een 
serious game biedt de mogelijkheid om consequenties van beslissingen te ervaren in een veilige 
omgeving. Met een andere rol loopt u stage in uw eigen organisatie. 

Serious game Hartslag 
Het Hartslag Medisch Centrum: een ziekenhuis dat kampt met alle uitdagingen die voor 
ziekenhuizen aan de orde van de dag zijn. Drie uitdagingen staan hierbij centraal:

 - Optimaliseren van het primaire proces
 - Grip krijgen op administratieve processen
 - Proactief omgaan met stakeholders

Hartslag creëert bewustwording over de werking van een ziekenhuis. In het spel worden 
verschillende processen gesimuleerd. Denk aan een patiënt die op de poli belandt, wordt 
onderzocht, geopereerd en uiteindelijk een paar dagen in het ziekenhuis blijft. Parallel daaraan 
loopt het secundaire proces dat bestaat uit financiën, onderhandelingen met zorgverzekeraars 
en administratie. Onderhandelen, concurreren, samenwerken en communiceren komen aan bod. 

Bewustwording van gedrag met 
serious gaming
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In Hartslag ervaren deelnemers:

 - De huidige ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg
 - Het belang van een goede samenwerking
 - Onderlinge afhankelijkheid tussen primaire en secundaire processen
 - Het gevoel bij de samenhang tussen de verschillende externe ontwikkelingen 

       en interne mogelijkheden
 - Een andere rol binnen het ziekenhuis

In deze offline live game spelen 16-20 deelnemers met ieder hun eigen rol (o.a. huisarts, longarts, 
zorginkoper, financieel directeur) in een dag een aantal fictieve ziekenhuisjaren. Gedurende de dag 
hebben de deelnemers één gezamenlijk doel: het Hartslag MC laten uitgroeien tot een succesvol 
ziekenhuis.

Q-Academy, opleidingspartner voor de zorg



Organisatieontwikkeling Q-Academy - pagina 6

Goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het voortbestaan van uw organisatie. Hoe kunnen 
managers de medewerkers in hun kracht zetten? Zorgorganisaties vragen allround managers die 
zowel feeling hebben met de zorg, de medewerkers, als de bedrijfsvoering. Wij ontwikkelen uw 
managers met de door u gewenste kennis en managementvaardigheden.

Management Development
Een Management Development programma zorgt voor continuïteit en kwaliteit van uw management 
in de organisatie. Het programma bevat zowel bedrijfsmatige kennis en vaardigheden, als 
leidinggevende vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan:
 
Bedrijfsmatige kennis en vaardigheden:
 -  Financieel management
 -  Personeelsmanagement
 -  Logistieke bedrijfsvoering
 -  Procesmanagement
 -  Lean management
 -  Kwaliteits- en veiligheidsmanagement

Na afloop hebben de deelnemers de juiste managementkennis en –vaardigheden ontwikkeld 
om hun managementpositie (beter) uit te voeren. Hiermee bereikt u de gewenste continuïteit en 
kwaliteit van uw management om huidige en toekomstige organisatiedoelen te realiseren. 

Ontwikkel uw managers

Leidinggevende vaardigheden:
 -  Inzicht in persoonlijkheidsstijlen en 
voorkeursgedrag

 -  Teamontwikkeling
 - Leiderschap (situationeel leiderschap, 
coachend leidinggeven)

 -  Communicatieve vaardigheden (beïnvloeden, 
elkaar aanspreken, omgaan met weerstand)
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Samen bereik je meer dan alleen, teamleden versterken elkaar. Soms loopt het vanzelf en soms 
is verdere ontwikkeling nodig. Veranderingen als werken in zelfsturende teams, de aftrap van een 
projectteam en verandering in de samenstelling van het team, zorgen voor nieuwe energie en 
ander gedrag van teamleden. Het bereiken van doelen, communicatie en vertrouwen in elkaar zijn 
van invloed op de teamspirit.  

Teamcoaching
Een team bestaat uit een verzameling van professionals, ieder met eigen normen, waarden en 
overtuigingen. Wat is het gezamenlijke doel van een team, hoe werk je het beste samen en hoe 
communiceer je met elkaar? Vragen die in ieder team centraal moeten staan, maar niet altijd 
gesteld worden. Een teamcoach luistert naar de individuele teamleden, kijkt wat op dit moment 
nodig is en helpt uw team op een objectieve en veilige manier te groeien.  De teamcoach ondersteunt 
in hoe het team kan groeien en het vraagstuk kan oplossen.

Training Teamontwikkeling in (zelfsturende) teams
Minder controle van managers en meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Deze nieuwe 
manier van werken in een team is even wennen. De rollen, taken en processen zijn dan wel 
bekend, maar daarmee bent u er vaak nog niet. Herkent u lastige situaties als elkaar aanspreken 
bij onwenselijk gedrag of een beperkt zelfoplossend vermogen bij tegenslagen? Met interactieve 
werk- en spelvormen levert deze training u inzicht in uzelf en uw teamleden: in elkaars 
teamrollen, persoonlijkheids- en communicatiestijlen. Op basis hiervan vergroten we uw concrete 
vaardigheden op het gebied van communicatie, probleemoplossend vermogen en samenwerken. 
Teamontwikkeling leidt tot betere (team)prestaties. Het versterkt namelijk het onderlinge 
vertrouwen en de onderlinge samenwerking. 

Teamontwikkeling
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Teamscan
Hoe (taak)volwassen is uw team? In het begin is het vaak lastig om concreet aan te geven wat er 
niet goed loopt binnen het team. Een teamscan biedt een goede basis om mee aan de slag te gaan. 
Afhankelijk van de situatie wordt een passende methodiek gekozen, variërend van individuele 
gesprekken tot inzicht in taakvolwassenheid of persoonlijkheidsstijlen van de teamleden.
 
Met een teamscan krijgt u inzicht in de knelpunten en de kansen om de effectiviteit van het team 
te bevorderen.
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Naast inhoudelijke expertise vragen de continue organisatieveranderingen om nieuwe 
vaardigheden. Plattere organisaties hebben tot gevolg dat steeds meer taken in het primaire 
proces belegd worden. Van medewerkers wordt verwacht projectmatig te werken. Hoe verloopt 
een project gestructureerd en efficiënt? Medewerkers krijgen ook steeds vaker een adviserende 
rol, bijvoorbeeld van HR-medewerker naar HR-adviseur. Hoe gaan zij hiermee om? Goed 
communiceren is in dat geval cruciaal! Met de juiste vaardigheden bereikt u meer.

Training Effectief adviseren in de zorg
Adviseren is een kunde en dus te leren! Tijdens de training behandelen we de verschillende fasen 
in het adviesproces. U leert adviesvaardigheden toe te passen en om te gaan met weerstand. Het 
programma van deze incompany training wordt op maat gemaakt naar uw wensen en het niveau 
van de deelnemers. Na afloop van de training weet u hoe u adviesvaardigheden kunt inzetten en 
hoe u effectieve adviesgesprekken voert.

Training Effectief communiceren in de zorg
Communiceren is meer dan vertellen wat u te zeggen heeft. Met het juiste inzicht in uzelf en anderen, 
en het toepassen van handige gesprekstechnieken, kunt u veel winst behalen. Onderdelen van 
de training kunnen zijn: randvoorwaarden voor effectieve communicatie, Luisteren, Samenvatten 
en Doorvragen (LSD-techniek), inzicht in elkaars voorkeursgedrag, omgaan met lastige situaties 
en weerstand, slechtnieuwsgesprekken voeren, feedback geven en ontvangen, overtuigend 
presenteren en/of effectief vergaderen. Het programma van deze incompany training wordt op 
maat gemaakt naar uw wensen en het niveau van de deelnemers. 

Ontwikkel uw medewerkers
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Training Projectmanagement in de zorg
Projectleiders in de zorg zijn vaak stafmedewerkers of leidinggevenden die dit ‘erbij doen’, maar 
niet vanuit hun praktijk gewend zijn te doen. Deze training richt zich op alle stappen van een project, 
van het opzetten, de voortgang tot en met het afsluiten. Het accent ligt op de methodische aspecten 
van projectmanagement. Onderwerpen als communicatie, draagvlak, risico’s en motivatie komen 
hierbij aan de orde. We maken het programma op maat naar uw wensen en het niveau van de 
deelnemers. Na afloop van de training weet u als (aankomend) projectleider hoe u een project 
professioneel aanpakt.

Coaching on the job
Bovenstaande onderwerpen kunnen ook op een andere manier dan in trainingsvorm worden 
aangeleerd. Bij coaching on the job loopt een trainer/consultant met u mee op de werkvloer en 
begeleidt u in uw eigen dagelijkse praktijk. 

Train de trainer 
Met het zogenaamde train de trainer principe leiden we een aantal eigen medewerkers op tot 
interne trainer, zodat zij op hun beurt de training kunnen geven aan andere medewerkers. 



Organisatieontwikkeling Q-Academy - pagina 11

Medewerkers in de zorg staan dagelijks voor grote en kleine persoonlijke vraagstukken. Soms is 
het wenselijk een externe gesprekspartner te hebben. Iemand met wie u niet dagelijks samenwerkt 
en die geen onderdeel uitmaakt van de cultuur van uw zorginstelling. Een coach laat een frisse 
wind waaien door uw gedachtenproces en houdt u een spiegel voor om te laten zien wat uw eigen 
mogelijkheden zijn. Persoonlijke ontwikkeling is een cadeau aan uzelf!

Individuele coaching
Met coaching wordt u zich bewust van uw eigen sterke en verbeterpunten. Met dit inzicht heeft u 
meer grip op uw persoonlijke groei of uw werk-privé balans. 

Persoonlijke ontwikkeling



Organisatieontwikkeling Q-Academy - pagina 12

Algemene informatie

Locatie en data: alle open trainingen vinden plaats aan de Oudlaan in Utrecht. Kijk voor actuele 
trainingsdata en inschrijven op www.qacademy.nl. Q-Academy is vrijgesteld van btw.

Incompany: al onze trainingen verzorgen wij ook op maat bij u op locatie, volledig afgestemd op de 
specifieke behoeftes van uw organisatie of afdeling.

Meer informatie? U kunt contact opnemen met Q-Academy via 026 383 05 65 of stuur een e-mail 
naar informatie@qacademy.nl.

 © 2015, Q-Academy

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
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opnamen, of enigeandere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
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