
 

  

LEERPLATFORM HRM ZIEKENHUIZEN:  

WERKEN MET MENSEN IN ZIEKENHUIZEN 
 
In de huidige samenleving en arbeidscontext wordt uw opdracht als leidinggevende en beleidsmaker steeds complexer. 
‘Werken met mensen’ krijgt hierbij een veelzijdige en soms verrassende inkleuring. Via dit leerplatform spelen we in op 
de uitdagingen op vlak van personeels- en organisat iebeleid  waarmee u te maken krijgt in uw dagelijkse 
professionele werking. We bieden u, via ontmoeting en dialoog , actuele en praktische informatie  of inzichten aan. 
Dit aan de hand van interactieve werkvormen  met een mix van innovatieve leertechnieken . 

 
WERKVORM  

• Iedere sessie vertrekken we vanuit een actueel thema in het brede domein van HRM. Volgens de principes 
van ‘blended learning’, gaan we met verschillende werkvormen aan de slag. Interactie, kennisoverdracht en 
ervaringsuitwisseling staan hierbij centraal.  

• Daarnaast zorgt ook de mix van deelnemers, zowel HR managers als nursing directors, voor een verrijkende 
complementariteit. 

• We ronden af met “wij lezen voor u”: een samenvatting van een relevant boek of een toelichting bij relevant 
verschenen vakliteratuur m.b.v. overzichtelijke en voorgeselecteerde referentielijsten. 

 
DOELGROEP 
Nursing- en personeelsverantwoordelijken van algemene en psychiatrische ziekenhuizen.  

 
PROGRAMMA 

Sessie 1: Update HRM – inspelen op nieuwe tendensen ? 

Maandag 6 oktober 2014 van 18 tot 21 uur 

We bespreken drie maatschappelijke tendensen – gelinkt aan elkaar -  die op termijn een grote invloed kunnen hebben 
op het HR-beleid in onze organisaties.  

• De recent verhoogde aandacht voor het psychosociaal welzijn en de veiligheid van medewerkers. Is onze 
organisatie hiervoor klaar? In hoeverre moeten we mee en in hoeverre willen we mee? Welke implicaties heeft 
dit voor ons personeelsbeleid?  

• De opkomende ‘happy-cultuur’, waarbij positief denken en talentmanagement aan terrein winnen. Hoe werkbaar 
en realistisch is deze evolutie? Heeft dit een impact op het benaderen van jonge werknemers? Moeten we en 
willen we ons personeelsbeleid hieraan aanpassen?  

• En ten derde: de tsunami van social media. Welk beleid willen we hierrond voeren? Hoe tekenen we ons 
generatiemanagement in deze uit?  

 
Werkvorm:  Korte introductie van elke tendens. Interactief overleg gefaciliteerd via leidvragen. Samenvoegen van eigen 
gedachtegoed.  
 
Wij lezen voor u:  Aanbod van voorgeselecteerde relevante vakliteratuur, bronnen en trainingen of cursussen 
aangaande deze materie.  



 

  

Sessie 2: Innovatieve samenwerkingsverbanden in de zorgsector 

Maandag 8 december 2014 van 18 tot 21 uur 

Samenwerking over sectoren heen kan leiden tot het optimaliseren van de eigen bedrijfsprocessen en levert soms 
verrassende inzichten. In deze sessie verlaten we de geijkte paden en proberen we samen te creëren: we gaan ‘out of 
the box’! Via creatieve technieken – die u voor diverse teamaangelegenheden in uw eigen setting kunt gebruiken – 
verkennen we de mogelijkheden tot samenwerking in het zorglandschap. Deze sessie kan misschien leiden tot grote 
inzichten, maar doorgaans zit het hem veeleer in de details … 

 
Werkvorm:  Opwarming via creatieve techniek. Discussie en brainstorm. Samenvatting van onze conclusies.  
 
Wij lezen voor u:  Salto Humano (R. Vermeylen, 2000).   
 
 

Sessie 3: Crisiscommunicatie voor mensen die werken  met mensen 

Maandag 9 februari 2015 van 18 tot 21 uur 

De scheidingslijn tussen ‘leider-zijn’ en ‘mens-zijn‘ is soms dun of onbestaande. Als leidinggevende komen we deze 
grens vaak tegen op het moment dat problemen ook een ethische of morele dimensie krijgen. Deze gebeurtenissen 
laten zich niet dicteren: ze komen wanneer ze komen en dat kan zowel op professioneel vlak als privévlak, zowel 
individueel als in groep. 

• Hoe gaat u om met medewerkers die (tijdelijk) disfunctioneren omwille van precaire (privé)problemen?  

• Hoe reageert u als deze medewerker u in vertrouwen neemt?  

• Hoe staat u tegenover debriefings na ernstige of zwaarwichtige voorvallen op afdelingen?  

• Welke voorzieningen zijn er om uw mensen op te vangen? En is dat allemaal wel nodig, is dat onze rol op zo’n 
moment? 

 
Werkvorm:  Gastspreker Tim Rypens, crisistherapeut en docent crisiscommunicatie. Deels zelfstandig psycholoog en 

werkzaam in het Psychiatrisch ziekenhuis te Duffel alwaar hij op acute opname psychiatrie voor de crisisopvang 

instaat. Ook bij de geïntegreerde politie staat hij in voor opleidingen communicatie bij conflicten, agressieve en 

levensbedreigende situaties. Relevante werkervaring in het gevangeniswezen in het kader van begeleiding, 

diagnostiek en crisisinterventie.  

 
 
Wij lezen voor u: Organisatiecultuur. Fictie of werkelijkheid (W. Koot & I. Hogema, 1992) in combinatie met: Het 
nieuwe organiseren. Alternatieven voor de bureaucratie (H. Kuipers, P. van Amelsvoort & E. Kramer, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Sessie 4: Hoe ondersteun ik sterke middenkaders? Wa t na Clinical Leadership? 

Maandag 30 maart 2015 van 18 tot 21 uur 

Clinical Leadership deed ongeveer 10 jaar geleden zijn intrede in de Belgische ziekenhuizen. Hoe ver staan we nu? 
Hoe evalueren we het versterkt leiderschap van onze hoofdverpleegkundigen? Op welke wijze ondersteunen en 
stimuleren we deze competenties en inzichten 10 jaar later? Vanuit de KU Leuven en het Centrum voor Ziekenhuis- en 
Verplegingswetenschap werkte men verder aan dit onderzoek. Dr. Marc Verschueren komt zijn doctoraatsproefschrift 
voorstellen: Leadership styles of head nurses and quality of care (juni, 2014). 

 
Werkvorm:  Voorstelling van het onderzoek en de bevindingen. Mogelijkheid tot discussie en vraagstelling. 
 
Wij lezen voor u: Cocreatief Leiderschap (Y. Larock & S. De Weerdt, 2012)  
 

Sessie 5: Mijn ziekenhuis … een hotel? 

Maandag 1 juni 2015 van 16 tot 19 uur met aansluitend diner 

Deze laatste sessie gaat door op een externe locatie: we gaan op hotel! Als ziekenhuis proberen we zeer klantgericht 
te werken en voeren we regelmatig tevredenheidsstudies uit. Anderzijds worden onze patiënten steeds mondiger en 
veeleisender, soms in die mate dat we denken ‘eerder een hotel te zijn’ …  Wel dan! In deze sessie kijken we over het 
muurtje: kunnen we iets leren van de organisatie van een hotel? Wat betekent klantvriendelijkheid voor hen en hoe 
pakken zij dat aan? In hoeverre gaan zij in op de eisen van klanten en hoe bepalen zij hun grens? Welke ervaringen 
hebben zij met moeilijke klanten?  

 
Werkvorm:  Interactieve geleide discussie en presentatie met de hotelmanager. We bouwen samen onze eigen 
praktijktheorie op.  
 
Wij lezen voor u: Leerzinwekkend (F. Corthouts, 2003)  
 
 

PRAKTISCH 

 
Data en plaats 

Maandag 6 oktober, 8 december, 9 februari en 30 maart van 18 tot 21 uur en 1 juni van 16 tot 19 uur.  
De laatste sessie op 1 juni wordt afgesloten met een diner.  
 
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk  
 
Inschrijving 
 
Schrijf in vóór 30 september 2014 via  http://puc.kuleuven-kulak.be. De deelnameprijs is 260 euro. 
 
Elke inschrijving gebeurt op naam. Hierbij wordt 1 persoonlijke login gemaakt voor het gebruik van het digitaal platform. 
 

 

 

 
 


