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Leiderschap
ProcesPersoonlijk

management
Door Theo van de Schepop MBA-HDoor dr. Jo Vincken Door Jan Vink MBA

Dhr. Theo van de Schepop
Is een specialistisch strateeg met expertise 
in het verbinden van persoonlijke ambities en 
organisatiedoelstellingen. Hij is zorgondernemer 
Habitat en Lekker Leven Buitenplaats de Poel. Ooit 
begon hij zelf als verpleegkundige en belandde via de 
operatiekamers bij de raden van bestuur. Zijn statement 
is: ‘Het onderkennen en versterken van kwetsbaarheid 
geeft kracht’.   
 

Top teams
Ontstaan niet door de inzet van het bestuur en haar 
ondersteuners. Een krachtig team in een complexe 
omgeving vraagt om persoonlijk leiderschap en 
teamleiderschap. Persoonlijk leiderschap is anders 
kijken, anders zien en doen,  zelf de regie in handen 

Dr. Jo Vincken
Is veranderkundige en programmadirecteur Publiek 
Domein en Zorg aan de Nyenrode Business Universiteit. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van 
mensen en organisaties in veranderprocessen. Zijn 
missie is het helpen van veranderaars om een betere en 
professionelere veranderaar te worden.

Dhr. Jan Vink MBA
Sinds 2009 actief binnen de zorgsector op kritische 
afdelingen van ziekenhuizen. Hij heeft zich gespecialiseerd 
in het verbeteren van de interne logistieke- en 
patiëntenstromen / processen. Door het inzichtelijk maken 
van de huidige processen kunnen snel aantoonbare 
verbeteringen gerealiseerd worden. Daarbij maakt hij 
praktisch gebruik van methoden die binnen andere 
sectoren al jaren voordelen hebben opgeleverd. 

Tijdens zijn Masterclass Verandermanagement
Staat het weer overzicht krijgen centraal: hoe kan ik 
de regenbui aan veranderingen ordenen en een plaats 
geven? Hoe ga ik in mijn eigen rol, in de sandwich tussen 
topmanagement en werkvloer, om met veranderingen?  
Tijdens de Masterclass worden handzame kaders 
aangereikt om meer greep te krijgen op de eigen situatie.

“Meet wat u eigenlijk al weet!”
Een kreet die nog onderbelicht is en onvoldoende aandacht 
krijgt binnen zorginstellingen. Daarom is het moeilijk om 
aantoonbaar resultaat te behalen. In deze masterclass 
behandelen wij het belang van goed procesmanagement 
om zichtbaar voordeel te behalen en tegelijkertijd de focus 
op de kernactiviteiten te verhogen. 

Maandag 5 februari 2018
Hotel - Restaurant De Wageningsche Berg
09.00 uur tot 16.30 uur

Maandag 12 maart 2018
Hotel - Restaurant De Wageningsche Berg
09.00 uur tot 16.30 uur

Maandag 8 januari 2018
Hotel - Restaurant De Wageningsche Berg
09.00 uur tot 16.30 uur

Maandag 9 april 2018
Hotel - Restaurant De Wageningsche Berg
09.00 uur tot 16.30 uur

Verander

12 MAART 2018
MAANDAG

Communicatie
Persoonlijke

management
Door drs. Marc-Jan Kraaijenzank

Drs Marc-Jan Kraaijenzank
Heeft meer dan 20 jaar ervaring in het (bege)leiden van 
veranderprocessen binnen teams en organisaties en is part 
time docent veranderkunde en verandercommunicatie. 
Vanuit zijn nieuwsgierigheid naar waarom de mensen 
handelen zoals ze handelen en de rol van (persoonlijke) 
communicatie daarbij, krijgt hij vastgeroeste processen 
weer in beweging.

Jouw rol en invloed op het geheel
Na afl oop van deze masterclass ben je bekend met 
de belangrijkste basisprincipes in interpersoonlijke 
communicatie. Je hebt meer zicht op hoe jij overkomt op 
anderen en wat het eff ect daarvan is op je gesprekspartner. 
Je begrijpt waarom sommige situaties escaleren of 
juist  soepel verlopen. Je hebt geleerd nog eff ectiever 
te communiceren en beter in je kracht te blijven staan in 
‘moeilijke’ situaties.



Coördineren
Masterclass

rond het
operatieve
proces

Een zesdaagse masterclass die u 
ondersteunt in uw leidinggevende rol

Persoonlijk Leiderschap
Dhr. Theo van de Schepop MBA-H

Verandermanagement
Dr. Jo Vincken

Procesmanagement
Dhr. Jan Vink MBA

Financieel Management
Dr. Justin Bitter

Outsourcen in de Zorg
Dhr. Jacques Henkelman

Persoonlijke Communicatie
Drs. Marc-Jan Kraaijenzank

Kosten
Prijs per Masterclass:
Prijs gehele reeks inclusief korting:

Leslocatie:
Hotel - Restaurant de Wageningsche Berg
www.hoteldewageningscheberg.nl

€ 399,00 excl. btw
€ 2200,00 excl. btw

Doelgroep
Leidinggevende coördinatoren OK, CSA, Logistiek, 
Recovery/Holding die verdieping en tools willen toevoegen 
aan hun gereedschapskist nodig voor hun taak of functie.

De trainingen kunnen ook exclusief aangeboden worden op 
locatie voor u en uw collega’s. Prijs op aanvraag.
Voor meer informatie en inschrijven: www.moncherry.nl

15 MEI 2018 4 JUNI 2018
MAANDAG MAANDAG

Outsourcen
management in de Zorg
Financieel

Door dr. Justin Bitter Door dhr. Jacques Henkelman

Dr. Justin Bitter
Is gepromoveerd op het onderwerp ‘Improving 
Multidisciplinary Teamwork in Preoperatieve Scheduling’ 
en is bedrijfskundige en bedrijfsleider Zorgmodel 
Interventie Zorgstraten. Hij kent uw positie en uw 
uitdagingen als geen ander.

Dhr. Jacques Henkelman
Manager Operatiekamers, CSA en Behandelpoliklinieken 
onderzocht de afgelopen jaren outsourcing in de zorg.  
Hij kan heden ten dagen beschouwd worden als de 
ervaringsdeskundige op het gebied van interne en 
externe outsourcing in de zorg. 

In zijn Masterclass
Leert u het beter begrijpen van en (bij)sturen op de 
planning & control cyclus, de opbouw van een begroting 
van een complexe zorgafdeling en de onderdelen die 
hiermee gemoeid zijn. Ook wordt de link gelegd tussen 
de bedrijfsvoering van een afdeling en het grotere geheel 
en belang voor de hele zorginstelling (onderdelen van de 
jaarrekening).
U herkent de werkwijze in zorginstellingen en begrijpt op 
micro-meso-en macro niveau hoe de begroting werkt.

Hij presenteert u
Zijn ervaringen uit zijn onderzoek en laat de beide kanten 
van de medaille zien. Is het voor uw afdeling een optie 
om te outsourcen? Aan welke zaken moet u denken en 
welke overwegingen maakt u? Outsourcen hoeft niet 
altijd buiten de deur te betekenen. U gaat goed beslagen 
ten ijs een verandertraject in om onderdelen of taken van 
uw afdeling te outsourcen.

Dinsdag 15 mei 2018
Hotel - Restaurant De Wageningsche Berg
09.00 uur tot 16.30 uur

Maandag 4 juni 2018
Hotel - Restaurant De Wageningsche Berg
09.00 uur tot 16.30 uur 

De zesdaagse Masterclass ‘Coördineren rond het operatieve 
proces’ richt zich op operationeel coördinerenden die 
hun werkterrein hebben rond het operatieve proces. De 
focus van deze leergang ligt op inzicht, communicatie en 
leiderschap.

Verschillende trainers, onder andere verbonden aan de 
Nyenrode Business Universiteit, geven u inzichten en tools 
voor uw gereedschapkist zodat u vanuit kennis, kunde en 
kracht dagelijks het operatieve proces kunt coördineren. 

De masterclasses zijn afzonderlijk te volgen. Wij adviseren 
u de gehele reeks te volgen omdat de thema’s van de zes 
bijeenkomsten op elkaar aansluiten. De thema’s zijn:

maandag 8 januari 2018
maandag 5 februari 2018
maandag 12 maart 2018

maandag 9 april 2018
dinsdag 15 mei 2018
maandag 4 juni 2018

Tijdens deze Masterclasses gaat u intensief in gesprek met 
collega’s uit het land en behandelt u uw eigen casus en 
situatie.

Hotel De Wageningsche Berg

Masterclass Coördineren 
rond het operatieve proces

Verandermanagement
Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijke Communicatie
Procesmanagement
Financieel Management
Outsourcen in de Zorg




