
 

 

Leerplatform HRM Ziekenhuizen 

Connecting the dots: verbindend werken in ziekenhuizen 

Oktober 2016 – juni 2017  

 

Deelname aan het leerplatform HRM 

 Verruimt uw inzichten in uw dagelijkse professionele werking. 

 Laat u inspelen op de uitdagingen in personeels- en organisatiebeleid waarmee u 

geconfronteerd wordt.  

 Biedt een ideale mix tussen theorie en praktijk gebracht door deskundigen en 

aangevuld met casuïstiek van andere deelnemers.  

 Geeft u toegang tot het digitale documentenarchief HRM en discussieforum HRM 

onder HRM-collega’s. 

Dit leerplatform richt zich tot  

 Nursing- en personeelsverantwoordelijken van algemene en psychiatrische 

ziekenhuizen.  

Werkvorm 

 Inspirerend kader door de coördinator of gastdocent met expertise in het vakgebied.  

 Iedere sessie vertrekt vanuit een actueel thema in het brede domein van HRM.  

 Intervisie tussen de deelnemers via casuïstiek en best practices.  

 Het uitwisselen van informatie en documentatie via rondvraag en digitaal 

discussieforum.  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Locatie 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk, tenzij anders 

aangegeven.  

Inschrijving  

Inschrijven kan via onze website (http://puc.kuleuven-kulak.be) vóór 26 september 

2016. De deelnameprijs bedraagt 410 EUR, elke bijkomende en gelijktijdige 

inschrijving uit hetzelfde bestuur kan deelnemen aan 360 EUR.  

Bent u zelf belet voor een sessie, dan mag u zich laten vervangen door een collega. 

Daarnaast kan een collega aansluiten voor één van de eerste vier sessie als hij/zij deze 

relevant vindt. Hij/zij betaalt dan 100 EUR voor één sessie.  

Inhoudelijke coördinator 

Claude Vandevoorde (docent studiegebied Sociaal Agogisch Werk Hogeschool 

VIVES, Expertisecentrum Sociale Innovatie, Hogeschool VIVES) 

http://puc.kuleuven-kulak.be/


 

 

Adviserende stuurgroep  

Eveline Depreter (AZ Sint-Jan), Marc Verpoort (AZ Groeninge)  

 

SESSIE 1 

MA 3 OKT 2016 

18.00 – 21.00 UUR 

 

 

 

Stakeholder management in ziekenhuizen 

In ziekenhuizen werken zeer diverse belangengroepen, die elk hun 

specifieke noden hebben en een aangepaste aanpak vereisen. Lang 

niet alle belanghebbenden voelen zich even “gelijk” en “fair” behandeld. 

Bij problemen dienen HR professionals soms in allerijl tussen te komen, 

terwijl ze bij de daaraan voorafgaande beslissingen te weinig of zelfs 

niet werden betrokken. Dit leidt tot de nodige frustraties en 

ineffectiviteit. Deze sessie geeft aandacht aan de verschillende 

belangengroepen, maar ook aan tactieken voor het verhogen van de 

impact van de HR professional bij die belangengroepen.   

 

Marc Devisch (Change coach Changefocus) 

SESSIE 2 

MA 21 NOV 2016 

18.00 – 21.00 UUR 

 

 

 

Superdiversiteit als groeiende realiteit, ook binnen ziekenhuizen 

Divers-sensitief werken is de sleutel voor kwalitatieve gezondheidszorg 

op maat van een superdiverse samenleving. In deze sessie bekijken 

we waarom dit zo is, wat dit betekent, en hoe we stappen in die richting 

kunnen zetten binnen het ziekenhuis.  

 

Dirk Geldof (Docent UA, Lector Odisee Hogeschool en KDG Hogeschool 

Antwerpen, auteur van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving 

verandert’)  

SESSIE 3 

DO 9 FEB 2017 

18.00 – 21.00 UUR 

 

 

 

De kunst van het vreedzaam vechten 

Nooit eerder in de geschiedenis zaten de levens van mensen zo vol 

met conflicten. We moeten voortdurend ons mannetje of vrouwtje 

staan; op straat, op het werk, in winkels en zelfs thuis. Een wereld 

zonder conflicten is niet alleen ondenkbaar, maar ook onwenselijk. 

Botsingen van tegengestelde meningen en belangen zijn een groot 

goed in een open samenleving. De vraag is alleen: hoe gaan we 

hiermee om en welke middelen zetten we in? Of anders gezegd: hoe 

gaan we krachtig het conflict aan en zorgen we er tegelijkertijd voor dat 

het niet uit de hand loopt? Voor een complexe organisatie als een 

ziekenhuis is dit zonder meer een uitdaging.  

 

Prof. dr. Hans Achterhuis (theoloog en filosoof, Emeritus hoogleraar universiteit 

Twente) en Nico Koning (andragoloog, doceert filosofie en ethiek aan de 

hogeschool van Amsterdam en economie en filosofie in het 

volwassenenonderwijs). Beiden zijn auteur van ‘De kunst van het vreedzaam 

vechten’ 



 

 

SESSIE 4 

MA 24 APR 2017 

18.00 – 21.00 UUR 

 

 

 

Verbindend werken  

In deze sessie reiken we leidinggevenden een integraal kader aan rond 

het opbouwen, onderhouden en herstellen van relaties binnen een 

team. Vertrekkend vanuit de visie van herstelgericht werken brengen 

we een aantal methodieken die helpen om een open en verbindende 

communicatiecultuur te creëren. Aan de hand van concrete casussen 

koppelen we theorie aan praktijk.  

. 

Stijn Deprez en Michael Michiels (trainers en procesbegeleiders bij vzw Ligand)  

SESSIE 5 

MA 12 JUN 2017  

14.30 – 17.00 UUR 

 

 

 

Een blik over het muurtje: de gevangenis  

We leren van een andere organisatie: de gevangenis. Wat kunnen we 

leren van hun strategische beleidsvoering en personeelsbeleid?  

 

Het Penitentiair Complex van Brugge is één van de grootste gevangenissen 

van België en biedt plaats aan beklaagden en veroordeelden. Op de afdeling 

voor vrouwelijke gedetineerden kunnen moeders hun kind tot de leeftijd van 

drie jaar bij zich houden. Het complex beschikt over een medisch centrum, een 

drugvrije afdeling en een Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid (AIBV). De 

inrichting heeft ook een psychiatrische annex.  

 

We sluiten deze sessie af met een gezamenlijke diner. 

 


