
N Y E N R O D E .  A  R E W A R D  F O R  L I F E

Standaard logo, te gebruiken 
als ‘vaandel’.

Logo zonder achtergrond, te 
gebruiken voor kleding.
(Het teken loopt door)

Huistijl kleuren

Aangepast logo voor liggende 
weergaven.
Alleen gebruiken als vaandel 
niet kan / onleesbaar wordt..

Goede zorg vereist goed leiderschap. Hiervoor heb je inzicht nodig in de laatste ontwikkelingen 
en veranderingen in de zorg. Hoe vertaal je deze het beste naar de situatie voor jouw eigen 
organisatie en afdeling? Hoe koppel je enerzijds professionele zorgverlening aan deskundigheid 
rond bedrijfsprocessen? En hoe zorg je er anderzijds voor dat je op inspirerende wijze leidend 
kunt zijn in de begeleiding van de transitie van GGZ gezondheidszorg naar GGZ gezondheid. Dit 
vraagt om persoonlijk leiderschap met ambitie, ondernemendheid en vaardigheid om te innoveren, 
te inspireren. Met als doel te verbinden met ketenpartijen en stake holders in transitie. Met het 
Foundations of Management GGZ programma (FMA GGZ) kun je jezelf verder ontwikkelen op het 
gebied van bedrijfskunde en persoonlijk leiderschap, specifiek toegesneden op de zorgsector. 

Het FMA GGZ is een intensief programma dat wordt 

ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen 

Nyenrode Business Universiteit, de  Vincent van Gogh 

Academy en de instelling waarbij jij werkzaam bent. Zij 

werken nauw samen om jou essentiële kennis en kunde 

te bieden in een inspirerende, bevlogen onderwijs- en 

ontwikkel context. Daarbij worden lastige vraagstukken 

uit de praktijk van je eigen instelling of afdeling opgepakt. 

De theorie pas je onder begeleiding direct toe in de 

praktijk. De resultaten voegen direct waarde toe aan jouw 

organisatie/instelling en tegelijkertijd zal je stevigheid als 

leidinggevende fors toenemen. We werken daarom ook 

aan jouw (persoonlijke) verandervraagstukken, en aan je 

leiderschap. 

Theorie en praktijk

Het programma combineert de theoretische en praktische 

kennis van hoogleraren, (gast)sprekers, begeleiders van 

praktijkvragen, intervisiebegeleiders en coaches. De 

inhoud van het programma komt vanuit Nyenrode, vanuit 

de GGZ en daar buiten, en ook uit je eigen instelling/

organisatie. 

FOUNDATIONS OF 
MANAGEMENT GGZ
OVERZICHT, FOCUS, REALISATIEKR ACHT 

EXECUTIVE EDUCATION

•  Met een gedegen visie en (bedrijfskundige) 
kennis meepraten over GGZ-specifieke 
problemen op bestuursniveau

•  Omgaan met complexiteit en dynamiek van 
besturen en daarvoor in het eigen gebied 
focus aanbrengen

•  Beter samenwerken binnen- en buiten de 
eigen keten

•  Verschillende, soms tegengestelde, belangen 
overbruggen en (organisatie)gedrag effectief 
beïnvloeden

•  Bedrijfsprocessen en ketens optimaliseren
•  Financiële prestaties en risico’s beheersen
•  Genieten van persoonlijke groei en je 

vermogen tot zelfreflectie en steviger 
leiderschap

BIJ AFRONDING VAN HET PROGR AMMA KUN JE:
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Nyenrode Business Universiteit

Executive Education & Organizational Development

Postbus 130 | 3620 AC Breukelen 

Straatweg 25 | 3621 BG Breukelen

0346 291 467 | LDP@Nyenrode.nl | www.Nyenrode.nl/LDP

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITY

@NYENRODEBU

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT COMMUNITY

VOLG NYENRODE VIA

NEEM CONTACT OP MET TAMARA TER STEEGE: 
ENRODE.NL

WWW.NYENRODE.NL/LDP

WIL JE JE AANMELDEN?

HEB JE VRAGEN?

WIL JE PERSOONLIJK ADVIES?

HEB JE MEER INFORMATIE NODIG?

?
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CONTACT

Elke deelnemer werkt aan een business case, schrijft een 

scriptie en maakt een eindpresentatie. Er wordt een learning 

journey georganiseerd. Plaats en inhoud wordt met de groep 

overlegd. Het doel van deze learning journey is het leren 

van andere ervaringen in uitdagende omgevingen, om deze 

te integreren in je eigen verhaal. Bij afsluiting krijg je een 

certificaat op basis van een portfolio. 

Deelnemers

Foundations of Management is ontwikkeld voor  leidinggevende 

werkzaam in de keten van GGZ  gezondheid welzijn en 

betrokken over heden. Enkele uitspraken van deelnemers over 

het FMA GGZ-programma: 

 “ Het is heerlijk om te vertragen en stil te staan  

bij je eigen managementopgave.” 

“ Samen met collega’s werken aan een nieuw  perspectief  

GGZ-gezondheidszorg.”

 “ Daagt me uit tot stil staan en even pas op de plaats te  

maken en goed naar ons aanbod te kijken vanuit perspectief 

van de klant.”

Waar en wanneer?

De modules vinden afwisselend plaats op de campus van 

Nyenrode in Breukelen en bij de Vincent van Gogh Academy 

in Venray. Je maakt daarnaast minstens één meerdaagse 

buitenlandse studiereis. Op 2  september 2016 is er een 

kennismakingsbijeenkomst bij de Vincent van Gogh Academy 

in Venray, dit is de start van het programma. Het programma 

loopt tot januari 2018. De modules starten vrijdagochtend 

09.00 uur en eindigen zaterdagmiddag met lunch om 13.30 

uur. Voor psychologisch en medisch specialisten is accreditatie 

aangevraagd. Bij een extra inspanning zijn twee vrijstellingen te 

verkrijgen voor de Modulaire MBA van Nyenrode. Hierover kun 

je contact opnemen met Theo van de Schepop MBA-H.  

“Een ieder die denkt zal zien”

WIL JE JE AANMELDEN?

HEB JE VRAGEN?

WIL JE PERSOONLIJK ADVIES?

HEB JE MEER INFORMATIE NODIG?

CONTACTPERSOON NYENRODE: 
THEO VAN DE SCHEPOP 
06 468 877 54  | T.VDSCHEPOP@NYENRODE.NL

CONTACTPERSOON VINCENT VAN GOGH ACADEMY: 
FIEKE VAN CASTEREN
06 148 720 56  | FVANCASTEREN@VVGI.NL

CONTACT

Aan de informatie uit deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar de website van Nyenrode.

module 1 
strategie en 
verandering

16 & 17 september 2016

•  Scenario’s 
•  Strategie
•  Verandermanage-

ment 1

module 3 
operational  
excellence

13 & 14 januari 2017

•  Procesmanagement
•  Lean
•  Sturen op financiële 

waarden 1

module 5 
finance 

14 & 15 april 2017

•  Financieel  
management 

•  Begrotingstechniek
•  Sturen op financiële 

waarden 2

   

module 7 
organisatieverandering  

& leiderschap

1 & 2 september 2017

•  Organisatieontwikkeling
•  Strategische HR
•  Performance 

measurement

module 9 
innovatie en  

prestatie

17 & 18 november 2017

•  Marketing en 
innovatie

•  Presentatie praktijk-
cases aan RVB 
instellingen

module 2 
ggz strategie

18 & 19 november 2016

•  Scenariostudie GGZ
•  Eigen praktijkcase
•  Persoonlijk  

leiderschap

Werken aan eigen 
praktijkcase

intervisie

module 4 
zorglogistiek

10 & 11 maart 2017

•  Procesmanagement 
•  Ketensamenwerking
•  Financiele sturing 

GGZ

Werken aan eigen 
praktijkcase

intervisie

module 6 
ggz finance

 9 & 10 juni 2017

•  Budgettering GGZ
•  Begrotingen  

instellingen
•  Business Case maken

Werken aan eigen 
praktijkcase

intervisie

module 8 
organisatieontwikkeling

 6 & 7 oktober 2017

•  Teamvorming
•  Organisatie- 

ontwikkeling
•  Persoonlijk  

leiderschap

Werken aan eigen 
praktijkcase

intervisie


