
Inzicht in zorg

(organisaties) en 

jouw rol hierbinnen 

 

Directe toepassing in 

de praktijk 

Leergang 

Leidinggeven in de zorg 

Groei als manager en leider! 

Leidinggeven in de zorg vraagt een diversiteit aan competenties. Je bent onderdeel van het 

dynamische speelveld van de zorg en zoekt hoe hierin succesvol te bewegen, rekening 

houdend met alle partijen. Tegelijkertijd vormt de bedrijfsmatige kant van jouw vak een 

uitdaging en wil je meer inzicht krijgen in processen, wet- en regelgeving, financiën, 

kwaliteitsmanagement en hoe hierop te sturen. Ook wil je jouw leiderschapsstijl verder 

ontwikkelen en zoek je naar de beste manier om in verbinding met je team te blijven en 

eigenaarschap te stimuleren.  

 

In deze 4-daagse leergang komen diverse aspecten van jouw veelzijdige functie aan bod. Van bedrijfsvoering tot leiderschap: jij krijgt 

het complete pakket aan kennis en vaardigheden. Je leert hoe de zorg op het gebied van wet- en regelgeving, bekostiging, toezicht 

en verantwoording in elkaar zit, wie relevante betrokkenen zijn en welke rol jij in het geheel hebt. We behandelen leiderschapsstijlen en 

teamontwikkeling zodat jij weet wat jouw team nodig heeft om goed te kunnen presteren en waarmee jij hen in hun teamontwikkeling 

kunt begeleiden.  

Ontwikkel je als leider  

en vergroot de impact op  

jouw team 



Programma (4 dagen) 

Intake 

Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte van jou en de 
andere deelnemers, vindt er voor de training een (individuele) intake plaats. 
We nemen samen jouw leerdoelen door en je maakt alvast kennis met de 
trainer. 

Dag 1 | Inzicht in zorg(organisaties) 
 
Inleiding 
• Basisprincipes van management en leiderschap 

• Kansen en uitdagingen van leiderschap in de 
zorg 

 
Dynamische speelveld van de zorg 
• Spelers binnen de zorg 

• Interne en externe verantwoording 

• Relevante ontwikkelingen in vogelvlucht (o.a. 
arbeidsmarktkrapte, zelforganisatie 
kwaliteitsborging en externe verantwoording, 
digitalisering, samenwerken in de regio) 

 
Wet- en regelgeving 
• Relevante wet- en regelgeving 

• Bekostiging en financiering van de zorg 

Dag 2 | Jouw rol, 
positie en verantwoordelijkheden 
 
Visie en strategie 
• Visie en doelstellingen van jouw organisatie op 

leiderschap 

• Doelstellingen van jouw afdeling(en)/team(s) 

• Ontwikkelen en implementeren van 
(operationeel/tactisch) beleid 

• Realiseren van een gezonde bedrijfsvoering 
 
Jouw positionering als leidinggevende 
• Wat is jouw positie in het speelveld van de 

organisatie?  

• Met welke belanghebbenden (in- en extern) heb 
jij te maken? 

• Wat betekent dit voor jouw rol, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden? 

 
(Aan)Sturen 
• Jouw rol in sturen op processen en resultaten 

• Overzicht en inzicht in mogelijkheden 
stuurinformatie 

• Aan welke knoppen kun je draaien voor andere 
resultaten? 

• Hoe stuur je aan op basis van stuurinformatie? 

Dag 3 | Leiderschapsvaardigheden 
 
Situationeel leiderschap: jij als leidinggevende 
• Verschillende leiderschapsstijlen 

• Kenmerken, kwaliteiten en valkuilen per stijl 

• Bij welke leiderschapsstijl ligt jouw voorkeur en 
welke stijl laat je nu zien? 

• Welke invloed heeft jouw stijl op het team? 
 
De kracht van communicatie 
• Inzicht in je eigen communicatiestijl  

• Communicatiestijlen toegepast op jouw rol als 
leider 

• Het effect van verschillende communicatiestijlen 
op (team)samenwerking  

Dag 4 | Teamontwikkeling 
 
Teamontwikkeling: hoe ziet jouw team er uit? 
• Waar liggen de behoeften van jouw team op het 

gebied van motivatie en deskundigheid? 

• Wat zegt dit over de ontwikkelfase van jouw 
team? 

• Wat heeft jouw team nodig van jou als 
leidinggevende? 

• Waar wil jij naartoe met je team? 

• Welke leiderschapsstijl past hierbij? 
 
Bouwstenen voor succesvol leiderschap 
We maken de koppeling tussen jouw leiderschapsstijl 
(dag 3) en de behoeften van jouw team 

• Welke leiderschapsstijl past bij jouw team? 

• Welke tools en vaardigheden zet jij in om in deze 
behoeften te voorzien? 

• Persoonlijk leiderschapsplan: jouw bouwstenen 
voor succesvol leiderschap, passend bij jouw team 

Praktijkopdrachten 

Deze leergang bestaat uit vier trainingsdagen. Het geleerde wil je natuurlijk direct in de praktijk kunnen 
brengen, zodat je hier snel meer ervaring mee opdoet en het beter beklijft. Om die reden krijg je na elke 
trainingsdag een praktijkopdracht mee die jou uitdaagt om het geleerde toe te passen binnen jouw eigen 
organisatie. 



Waarom Q-Academie? 
 
Leren volgens de Q-Leerformule 
Je leert pas echt als je de opgedane kennis en vaardigheden 
effectief kan toepassen in de praktijk. Met de Q-Leerformule 
realiseren we dit samen met jou. Deze visie op leren en ontwikkelen 
vormt de basis van elk van onze trainingen.  

 
Trainers met kennis van de zorg 
Onze kundige en energieke trainers bezitten naast didactische 
vaardigheden, jarenlange ervaring als consultant in de zorg. Zij 
kennen de zorg door en door! 

 
Complete dienstverlening 
Niet alleen kun je bij ons terecht voor een uitgebreid aanbod aan 
training, opleiding en coaching. We helpen je ook met coaching-on-
the-job, advies, projectmanagement en detachering vanuit  
Q-Consult Zorg en Q-Talent.  

Locatie, data & tijden 

Bekijk voor de meest actuele 

trainingsmomenten onze 

website www.qacademie.nl 

Incompany 

Volg je deze training liever met jouw 

collega’s binnen je eigen organisatie? 

We verzorgen de training graag op 

maat bij jullie op locatie! Neem gerust 

contact met ons op. 

Investering 

€ 1.895,- per persoon (btw-vrij) 

inclusief trainingsmateriaal en 

dagarrangement. 

https://www.qconsultzorg.nl/
https://www.qtalent.nl/

