Netwerk Leiderschapsontwikkeling in Zorg
Een initiatief van het Academisch Centrum voor Verpleeg‐ en Vroedkunde (AccentVV),
KU Leuven o.l.v. dr. Marc Verschueren en dr. Ellen Vlaeyen
Wat

Een netwerk van organisaties die het leiderschap in hun organisatie actief willen
ontwikkelen en zich hierbij wensen te baseren op praktijkgerichte wetenschappelijke
inzichten.

Doel

Het Netwerk Leiderschapsontwikkeling in Zorg beoogt het versterken van leiderschap in
gezondheidszorgorganisaties in Vlaanderen, en dit ‘from bedroom to boardroom’:
organisatiebreed, op alle echelons, in alle beroepsgroepen.

Hoe

We bieden getuigenissen van ervaringsdeskundigen aan, we waarborgen de meest
recente wetenschappelijke inzichten en faciliteren het uitwisselen van kennis en
ervaring tussen de deelnemende organisaties

Het aanbod

We organiseren per jaar 3 seminars, waaraan telkens 3 medewerkers per organisatie
kunnen deelnemen. De input van expert(s) wordt gecombineerd met getuigenissen en
uitwisseling van kennis en ervaring.
4 FEBRUARI 2021
Leiderschap in crisis management: experts ter zake geven concrete
adviezen over hoe beslissen tijdens een crisis, hoe communiceren, hoe de
mensen helpen om te gaan met onduidelijkheid.
Dit seminar zal digitaal gestreamd worden van 14u – 17u. De
ingeschreven deelnemers ontvangen de link naar het digitaal platform.
12 MEI 2021
De ‘stijlen‐dans’: hoe switchen van coachende stijl naar sturende stijl, hoe
zorgende gedragingen combineren met kordate – waarom combineren
van stijlen zo moeilijk maar ook zo nodig is. Dit seminar zal geleid worden
door Marc Verschueren.
Locatie: Park Inn hotel, Leuven
14 OKTOBER 2021
Naar een gedragen missie en visie: waarom zijn missie en visie zo
belangrijk, hoe zorg je ervoor dat een missie geen holle slogan blijft, hoe
betrek je medewerkers in het uitwerken van een visie voor de toekomst.
Nog nader te bepalen experts en ervaringsdeskundigen zorgen voor
praktische handvatten.
Locatie: Park Inn hotel, Leuven




Als deelnemende organisatie ontvang je 2 keer per jaar een nieuwsbrief (20 gedrukte
exemplaren en een digitale versie). De nieuwsbrieven laten leadershipexperts aan
het woord, brengen verslag uit van onze activiteiten, bieden leestips, diepen nieuwe
leiderschapsconcepten uit en rapporteren recente onderzoeksresultaten.
Wij selecteren voor u relevante wetenschappelijke artikels uit de internationale
literatuur.

Praktisch








Het netwerkjaar loopt van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2021.
Per aangesloten organisatie kunnen telkens 3 personen deelnemen aan de
seminars. U bepaalt zelf wie in functie van het onderwerp de meest aangewezen
deelnemers zijn.
Kostprijs bij deelname van minimum 12 organisaties: € 2.100 excl. BTW per jaar
en per organisatie, alle onkosten inbegrepen (deelname van 3 personen per
seminar; inclusief catering waar van toepassing, cursusmateriaal en relevante
wetenschappelijke artikels; 2 nieuwsbrieven).
Na ontvangst van onderstaand inschrijvingsformulier, sturen wij u een contract
ter ondertekening en factuur.
Meer info: marc.verschueren@uzleuven.be
Bezorg het inschrijvingsformulier zo snel mogelijk aan
mevr. Caroline Thys of mevr. Alexandra Pardon
e‐mail:

caroline.thys@kuleuven.be of
alexandra.pardon@kuleuven.be
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