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Doelgroep
De opleiding richt zich tot actoren uit de gezondheids- en welzijnszorg met interesse voor beleids- en
managementvraagstukken – bijvoorbeeld omdat
ze een (midden)kaderfunctie ambiëren – die zich
verder willen bekwamen in leidinggeven aan zorgorganisaties in een continu wijzigende omgeving.

“Een bijzonder praktijkgerichte, interactieve
en inhoudelijk verdiepende opleiding die
een absolute basis en meerwaarde biedt aan
iedereen die in contact komt met beleids- en
managementvraagstukken. De welgekozen
docentenmix verbindt de academische en de
praktijkwereld op een uitstekende manier. Het
expertlevel van de lesgevers was dermate hoog
dat het opbrengen van aandacht geen enkele
moeite kostte. De twee teamdagen lieten toe
om vaardigheden te verfijnen in een gezellige
groepssfeer.”
Bart Schepers, Klinisch psycholoog UPC
Sint-Kamillus en coördinator vorming
FOD Volksgezondheid

Waarom dit postgraduaat volgen?
De gezondheids- en welzijnszorg wordt gekenmerkt door specifieke wetmatigheden en is de
jongste jaren volop in beweging. Wie dat evoluerende zorgproces binnen zijn instelling mee
wil sturen en beïnvloeden heeft nood aan een brede kennis van de sector en van de diverse
deelgebieden van het management.
Deze opleiding biedt u concrete managementkennis en leiderschapsvaardigheden op
maat van de sector. Ze schetst de interne dynamiek van gezondheids- en welzijnszorg en
biedt u inzicht in de toepasbaarheid van diverse managementconcepten. U werkt tegelijk
aan uw persoonlijke ontwikkeling en leert de begrippen en vaardigheden toepassen op
uw organisatie. De didactische aanpak bestaat uit een afwisseling van lezingen, cases,
groepswerk en getuigenissen.
Deelnemers die de opleiding succesvol afronden bekomen een wettelijk erkend
postgraduaatgetuigschrift van EMS. Het programma wordt georganiseerd i.s.m. het
Vormingscentrum Guislain.

DOCENTEN o.m.
• D. Allemeersch: Administratief-facilitair directeur
OC Sint-Idesbald
• L. Annemans: Gewoon Hoogleraar UGent
• H. Crampe: Verpleegkundig en paramedisch directeur,
AZ Maria Middelares
• G. De Geest: Medewerker Dienst Expertise Onafhankelijke
Ziekenfondsen
• R. De Rycke: Voorzitter organisatie Broeders van Liefde
• E. De Smidt: Financieel adviseur studiecentrum
gezondheidszorg
• L. Dhaene: Adviseur communicatie Zorgnet-Icuro
• W. Depondt: jurist, expert arbeidsrecht in de social profit
• C. Desticker: Divisiemanager ZOL
• E. Glazemakers: Financieel-Administratief Manager
PC Guislain
• S. Goossens en P. Verbauwen: Adviseurs Probis
• E. Impens: Algemeen directeur PC Sint-Jan Baptist
• A. Liégeois: Hoogleraar KU Leuven
• I. Maes: Zaakvoerder IQM Solutions
• N. Van Damme: Beleidsmedewerker - HR ontwikkeling
Multiversum
• C. Van Liedekerke: Stafmedewerker HR PC Sint-Jan-Baptist
• C. Van Liedekerke: Docente KU Leuven
• J. Vande Moortel: Advocaat-vennoot ADVAMO,
lector HoGent

Programma
MODULE 1: STRATEGISCH BELEID EN ORGANISATIE (6 SESSIES)
n Het zorglandschap
n Strategisch -, innovatie- en veranderingsmanagement
MODULE 2: FINANCIËLE INFORMATIE EN FINANCIEEL BELEID (5 SESSIES)
n Algemene gezondheidseconomie
n Financiële informatie, financieel beleid en analyse
n Het financieringsmodel (sectorspecifiek)
MODULE 3: PERSONEELSBELEID (5 SESSIES)
n Sociale wetgeving
n In-, door- en uitstroom
n Werkbaar werk
MODULE 4: KWALITEITSZORG (5 SESSIES)
n Kwaliteitszorgsystemen (sectorspecifiek)
n Beheer van informatiesystemen
MODULE 5: MARKETING EN COMMUNICATIE (SECTORSPECIFIEK)
(3 SESSIES)
MODULE 6: JURIDISCHE EN ETHISCHE VRAAGSTUKKEN (6 SESSIES)
n Juridische thema’s (organisatiegebonden, beroepsbeoefenaar en cliënt)
n Het ethische model en dialoog (sectorspecifiek)

Binnen het programma worden een aantal sessies parallell apart ingevuld voor de
(geestelijke) gezondheidszorg of de welzijnszorg.
Daarnaast zijn er nog twee intensieve trainingsdagen rond leiderschapsvaardigheden
(persoonlijke effectiviteit en teamwerking).

n

START
22 januari 2019

n

OMVANG EN TIJDSTIP
Het programma loopt over één kalenderjaar
en omvat 30 sessies op dinsdag, telkens
van 18u tot 21u30 en twee trainingsdagen
leiderschapsvaardigheden (van 9u tot 17u).

EHSAL Management School
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Tel: 02-210 13 08
emsinfo@emsbrussel.be

www.emsbrussel.be

n

LOCATIE
Deels te Gent: Vormingscentrum Guislain,
J. Guislainstraat 43, 9000 Gent
(ruime parking - tram 1 - valt buiten circulatieplan),
deels te Brussel: Odisee/KU Leuven
Campus Brussel, Stormstraat 2 , 1000 Brussel
(op wandelafstand van het station BrusselCentraal)

n

SUBSIDIE
De opleidingen van EMS zijn erkend voor
betaling met de kmo-portefeuille. Daardoor
kunt u tot 40% subsidie bekomen

Meer weten
n

WEBSITE
Informatie over het programma, inschrijvingsmodaliteiten, kostprijs, examens, getuigenissen,
gastdocenten … vindt u op onze website www.emsbrussel.be/management

n

PROGRAMMACOÖRDINATOR
Hebt u nog bijkomende vragen? Neem contact op met de programmacoördinator,
Caroline Deneuter, via caroline.deneuter@emsbrussel.be of op het nummer 02-210 13 59
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