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BETER PROFILEREN ALS LEIDER VAN HET GRZ-TEAM?
U bent als specialist ouderengeneeskunde medisch verantwoordelijk voor het revalidatieprogramma. 
Maar bent u ook verantwoordelijk voor de goede afstemming tussen de disciplines, de wijze waarop 
het team functioneert en zich in- en extern presenteert. Bent u de inhoudelijk leider die uw team zo 
ontbeert? Wilt u zich sterker profileren als inhoudelijk leider van het GRZ-team?

DEZE TRAINING IS ECHT IETS VOOR U!
In de training ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ’ worden u lessen in leiderschap aangereikt. U leert 
uw rol als leider van het GRZ-team in te vullen. Wij bieden u leiderschapsthema’s aan, die u gaat 
toepassen in uw eigen werksetting. U leert vanuit uw leiderschapsrol uw GRZ-visie in uw instelling te 
implementeren, waarbij tijdens de training aandacht is voor uw eigen GRZ-casuïstiek. 

DOCENTEN 
De kerndocenten drs. Arnold Jongenburger en dr. 
Roland van Peppen hebben veel ervaring in het domein 
van de geriatrische revalidatie. Zij combineren hun 
jarenlange expertise op het gebied van onderwijskunde, 
GRZ-management, wetenschappelijk onderzoek 
en GRZ-training. Vanuit hun opgebouwde GRZ-
netwerk participeren in deze training vooraanstaande 
gastdocenten, zoals prof. dr. Wilco Achterberg en  
dr. Romke van Balen.

KOSTEN & ACCREDITATIE
Prijs vijfdaagse training €1875,- . Geaccrediteerd bij Verenso.

INSCHRIJVEN
U kunt zich voor de training inschrijven via info@studioGRZ.nl

SPECIALISTEN 
OUDERENGENEESKUNDE 
KLOPPEN BIJ ONS AAN 
MET VRAGEN:

THEMA’S IN DE TRAINING

DUUR VAN DE TRAINING

WWW.STUDIOGRZ.NL

 Uw rol als leider van het team

  Managementrollen en  
uw eigen invulling

  Strategie & visie:  
hoe richt u uw team

 Analyse van uw GRZ-team

  (Inhoudelijk) leiding geven aan 
teams

 Teamcommunicatie

 Leiding geven aan professionals

 Verandermanagement in de praktijk

Het is een vijfdaagse training. 
Gedurende vier maanden één 
trainingsdag per maand. Vijfde dag, als 
evaluatiedag, na een half jaar. De exacte 
data zijn te vinden op onze website. 

• Hoe geef ik sturing?

•  Hoe krijgen teamleden meer inbreng?

• Hoe leid ik het MDO?

•  Hoe kunnen we beter samenwerken?

•  Hoe betrekken we externe  
partners bij ons team?

•  Hoe betrekken we de cliënt  
bij de revalidatie?

•  Hoe bepaal ik de inhoudelijke 
strategie?

•  Hoe analyseer ik mijn 
leiderschapscapaciteit?

•  Hoe stuur ik de professionals  
in het team?
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Heeft u interesse  
in de 5-daagse training:

 ‘Inhoudelijk Leiderschap in de GRZ:  
leiderschapslessen voor Specialisten Ouderengeneeskunde’

?
Meer informatie op 

www.studiogrz.nl/grz-trainingen/

Aanmelden via: 

 info@studioGRZ.nl
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