
CLINICAL LEADERSHIP
CURRICULUM VOOR MEDISCH SPECIALISTEN 

KIJK OP DE ACHTERZIJDE VOOR OPZET EN INHOUD  

“Geen speelbal, 
maar leider”

Het Curriculum Clinical Leadership

• is een geaccrediteerd leiderschapsprogramma voor medisch specialisten, vrijgevestigd en in dienstverband
• sluit aan op de nieuwste (2015) CanMeds competenties Medisch Leiderschap
• geeft je zicht op je persoonlijke drijfveren, kwaliteiten en ontwikkelpunten 
• helpt je je doelgericht verder te bekwamen in de genoemde competenties
• gaat zowel over harde als zachte kanten van klinisch leiderschap
• je eigen ervaring en werkelijkheid staan centraal
• is praktisch, actief en afwisselend

Wat drijft mij, als mens én professional ?

Waar wil ik heen, wat wil ik bereiken?

Welke route, wat vraagt die van me? 

Wie heb ik nodig, hoe neem ik ze mee?

Hoe staat het met mijn bagage? Wat heb ik al in 

huis, wat wil ik verder ontwikkelen?

Hoe kan ik sturen? Hoe krijg ik het voor elkaar?

Berends-Que-Performance en de Praktijk bundelen hun krachten.
Wij geloven in leiden vanuit je kern: het vak, de bedoeling, je eigen kompas. Wij geloven in de waarde 
van klinische leiders, professionals die authentiek zijn en die zich richten op resultaat in het roerige 
krachtenveld van de zorg. 

Voor leading professionals helpt mensen in de zorg hun doelen te bereiken.



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

Je kunt je inschrijven voor een afzonderlijke module. Alle modules in één 
jaar in samenhang volgen heeft een groter rendement. Het Curriculum 
is sterk gericht op actief leren, de eigen werkrealiteit en persoonlijke 
ontwikkeling. 

> afwisselend programma met vaart: korte inleidingen, opdrachten  
 in leergroepen
> actief leren door doen: rollenspelen, discussies, groepsopdrachten
> ‘werkbesprekingen’: onder leiding van een docent eigen   
 werkgerelateerde casuïstiek bespreken 
> zelfsturing vanuit een persoonlijk kompas en ontwikkelingsplan
> facultatief kan parallel aan het Curriculum een Action learning  
 programma worden gevolgd waarbij een eigen veranderopgave  
 centraal staat, met begeleiding en maatwerk advies van ervaren  
 consultants

Accreditatie is toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene 
Nascholing (ABAN) van de KNMG. Het gaat per module om 12 punten.   

Locatie: Hotel ‘t Speulderbos Garderen

Docenten: Het programma is opgezet door Berends Que Performance en 
De Praktijk. 

De kerndocenten zijn:
• Liesbeth van Erp, arts, partner van De Praktijk. Gynaecoloog n.p.,  
 adviseur bij veranderprocessen, programmamanager, coach.
•  Anne Jonkman, arts, partner van De Praktijk, ervaren ziekenhuis-
 bestuurder, adviseur, programmamanager, coach.
•  Frank Berends, GZ-psycholoog, trainer/coach en organisatieadviseur 
 (Partner Berends Que Performance).
•  Frans Que T.H., psychiater-psychotherapeut, MBA, psychiater/
 manager/bestuurder a.i., zelfstandig gevestigd psychiater, adviseur en 
 coach (Partner Berends Que Performance).

In de meeste modules treden gastdocenten en/of acteurs op. 
De gastdocenten hebben hun sporen verdiend in de gezondheidszorg, als 
medisch specialist, ondernemer en/of bestuurder.

Kosten: Per module € 1.400,- per persoon (inclusief hotelkosten). 
Voor deelname aan alle modules geldt een gereduceerde totaalprijs van 
€ 6.000,-.  Geen BTW verschuldigd.

Nadere informatie en aanmelden

Je kunt voor inhoudelijke vragen bellen naar:

Liesbeth van Erp (06-50515328 De Praktijk) 
of Frank Berends (06-42157696 Berends Que Performance) 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.berends-que-performance.nl

Praktische informatie

 3 6 + 7 MAART 2019

Waarmaken: inspirerend en resultaatgericht   
realiseren

Project- en programmamanagement, oplossingsge-
richt management, zorglogistiek en procesgericht 
organiseren, vaardig in conflict.

 2 22 + 23 JANUARI 2019
 

Sturen en samenwerken

Leiderschap en management, organisatiekunde, 
SWOT-analyse, sturen vanuit visie & beleidsplan, 
onderhandelkunde, persoonlijk leiderschap, samen-
werking en teameffectiviteit.

 1 19 + 20 NOVEMBER 2018 

(Zelf-)sturing vanuit missie en visie

Je drijfveren, persoonlijke missie en visie,               
zelfsturing en zelfmanagement, het krachtenveld en 
de spelers, presenteren en inspireren. 

 4 9 + 10 MEI 2019

Veranderen: kunst en kunde

Ontwerpen en managen van veranderprocessen,
Van weerstand naar beweging, omgaan met “lastige  
mensen”, ondernemerschap, verbinden en samen-
werken, de kunst van presenteren.

 5 1 + 2 JULI 2019

De cirkel rond: clinical leadership en het 
krachtenveld

Persoonlijk leiderschap vanuit innerlijke kracht, 
healthcare governance, marktwerking en actuele 
ontwikkelingen in de zorg, de rol van de 
stakeholders, kosten en baten.

CLINICAL LEADERSHIP
CURRICULUM VOOR MEDISCH SPECIALISTEN 

Voor leading professionals



❑   Module 1:  19 en 20 november 2018 
❑   Module 2:  22 en 23 januari 2019
❑   Module 3:  6 en 7 maart 2019
❑   Module 4:  9 en 10 mei 2019
❑   Module 5:  1 en 2 juli 2019
❑   Alle 5 de modules

Per module € 1.400,- per persoon (inclusief hotelkosten). Voor deelname aan alle modules
geldt een gereduceerde totaalprijs van € 6.000,-. Er is geen BTW verschuldigd.
Over te maken na ontvangst van de factuur.

Ziekenhuis    /    U zelf  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ziekenhuis    /    Privé  (doorhalen wat niet van toepassing is)

PERSONALIA

SPECIALISATIE

AANMELDINGSFORMULIER    

ADRESGEGEVENS ZIEKENHUIS  

postadres:
postcode / plaats:

telefoon:
fax:

e-mail:

ADRESGEGEVENS PRIVÉ

adres deelnemer:
postcode / plaats:

telefoon:
fax:

e-mail:

U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar:

Secretariaat De Praktijk, Kromme Nieuwegracht 13, 3512 HC Utrecht
of scannen en mailen naar secretariaat@vandepraktijk.nl

De aangemelde persoon is op de hoogte van de inschrijvingsvoorwaarden en de annuleringsregeling 
(zie www.berends-que-performance.nl).

naam:
functie:

basisberoep:
BIG-registratiecode:

geboortejaar
ziekenhuis:

IK WIL ME INSCHRIJVEN VOOR

KOSTEN

WIE VOLDOET DE FACTUUR?

STUKKEN ONTVANGEN OP ADRES

DATUM

HANDTEKENING

M   /   V

graag aankruisen; 
meerdere mogelijk  

CLINICAL LEADERSHIP
CURRICULUM VOOR MEDISCH SPECIALISTEN 

Invullen NIET verplicht

Binnen 14 dagen na ondertekening kan de inschrijving kosteloos geannuleerd worden.


