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DOCENTEN
De kerndocenten drs. Arnold Jongenburger en dr. Roland van Peppen hebben veel 

ervaring in het domein van de geriatrische revalidatie. Zij combineren hun jarenlan-

ge expertise op het gebied van GRZ-management, onderwijskunde, wetenschap-

pelijk onderzoek en GRZ-training. Vanuit hun opgebouwde GRZ-netwerk partici-

peren in deze training enkele vooraanstaande gastdocenten. 

INVULLING
In vier masterclasses (trainingsdagen), plus een managementdag, verspreid over 

ongeveer 5 maanden, bespreekt u met collega-GRZ-managers de diverse GRZ 

vraagstukken, doet u een interne analyse en verkent u de externe GRZ-ontwikke-

lingen. Tijdens de extra managementdag hoort u inspirerende voorbeelden van 

collega’s uit de GRZ. Deze verkenning en informatie voegt u samen en verwerkt u 

vervolgens in uw eigen jaarplan voor het komende jaar.

WAT LEVERT HET OP? 
Na deze reeks Masterclasses heeft u een goed onderbouwd Jaarplan-GRZ waarin 

de meest actuele inzichten en recente ontwikkelingen zijn vertaald naar uw speci-

fieke situatie.

INSCHRIJVEN & KOSTEN 
Op onze website StudioGRZ.nl is meer informatie te lezen over deze 
Masterclasses voor GRZ-managers. 

Vooruitkijken, vernieuwen en
(jaar)plannen maken voor managers
in de geriatrische revalidatie

MASTERCLASSES
MANAGERS GRZ:



HERKENT U ALS GRZ-MANAGER DEZE DILEMMA’S?

In de geriatrische revalidatie (GRZ) volgen de veranderingen elkaar in snel tempo op. 

Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van GRZ-organisaties, professionals en 

het management van de GRZ-instellingen. Studio GRZ probeert nieuwe kennis en 

ontwikkelingen zo snel mogelijk te detecteren en te vertalen naar de dagelijks prak-

tijk van uw revalidatie. Regelmatig organiseert Studio GRZ daarom bijeenkomsten 

waar managers, bestuurders en professionals elkaar kunnen ontmoeten om de 

laatste ontwikkelingen te verkennen en mogelijkheden uit te wisselen. Een uitvloeisel 

hiervan is de reeks masterclasses die Studio GRZ specifiek voor managers in de 

geriatrische revalidatie heeft ontwikkeld.  

GRZ-MANAGERS MOETEN ELK JAAR ZELF
HET WIEL UITVINDEN VOOR HET
REALISEREN VAN HET JAARPLAN-GRZ

Heeft u ook moeite om in de dagelijkse hectiek rustig de tijd te nemen uw GRZ-be-

leid uit te zetten? 

Lukt het u in de waan van de dag voldoende te reflecteren op uw GRZ-koers?

Vindt u het ook inefficiënt dat alle GRZ-instellingen ieder voor zich het (GRZ-) wiel 

uitvinden? 

Voelt u ook de behoefte om met collega-managers-GRZ te sparren over de wijze 

waarop zij nieuwe initiatieven binnen hun organisaties vormgeven?

Bent u ook een GRZ-manager die een specifieke koers voor de GRZ wilt uitzetten?   

Meer weten over deze masterclasses of ons volledig aanbod bekijken? www.studioGRZ.nl 

Toepasbaarheid diverse organisatiemodellen

Sterke en zwakke punten traceren in uw organisatie

Kansen en bedreigingen vertalen naar uw lokale context

Externe ontwikkelingen die invloed hebben op de GRZ

Reflectie en intervisie met collega-GRZ-managers

De kracht van storytelling

Managementdag met externe sprekers

THEMA’S IN DEZE MASTERCLASSES

Dan zijn deze Masterclasses Managers GRZ echt iets voor u!


