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Communicatie, Samenwerking, Energiebalans, 
Professionaliteit & Authentiek leiderschap

3-daagse Masterclass  
Persoonlijke ontwikkeling & 
Leiderschap



 

Inleiding 
Hoe communiceer je effec-ef met je directe collega’s, huisartsen, medisch specialisten en de 
pa-ënt? Ben je in staat om je op-maal af te stemmen met je mul-disciplinaire werkomgeving om 
jouw (farmaceu-sche) boodschap over te brengen? Wat zijn jouw professionele kernwaarden en 
hoe verhouden deze zich ten opzichte van je eigen persoon? En hoe haal je het beste uit jezelf 
zonder dat je jezelf daarbij verliest?
Deze 3-daagse masterclass richt zich op (ziekenhuis-) apothekers die willen werken aan professionele & 
persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de 
inten-e om de pa-ënt op-maal van dienst te kunnen zijn.
Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflec-e en inbreng van eigen vraagstelling en 
knelpunten. 

Algemene leerdoelen 
• Versterken van het professionele netwerk: het met vakgenoten delen en versterken van ervaringen, 

professionele normen & waarden en kennis. 

• Verwerken van handelingstechnieken: vergroten van het spectrum aan opvaPngen en 
oplossingsmogelijkheden voor actuele vraagstukken en/of problemen uit de eigen prak-jk.  

• Inzicht in persoonlijk leiderschap, strategie en organisa-eontwikkeling: versterken van het func-oneren 
als professional en/of leidinggevende op het gebied van samenwerking, communica-e, organisa-e en 
management. 

CanMEDs:  
•Communica-e (communicator)  
•Samenwerking (collaborator)  
•Organisa-e (leader) 





 

Dag 1 Kernwaarden 

De kernwaarden van een apotheker zijn vastgelegd in het 
handvest van de apotheker en zijn als volgt; betrokkenheid 
op het welzi jn van de pa-ënt, farmaceu-sche 
deskundigheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
betrouwbaarheid & zorgvuldigheid en professionele 
autonomie. Deze middag ga je aan de slag met jouw 
professionele en persoonlijke kernwaarden. Hoe 
verhouden deze zich ten opzichte van elkaar? 
Ook onderzoek je deze middag patronen in je gedrag die 
belemmerend werken voor het behalen jouw professionele 
kernwaarden.  

Leerdoelen 
• Aan de hand van de theorie en de oefeningen verkrijg je 

diepgaander inzicht in (de balans in) jouw persoonlijke en 
professionele kernwaarden. 

Na afloop van dag 1 heb je: 
• Inzicht in jouw professionele kernwaarden en hoe deze zich 

verhouden tot jouw persoonlijke kernwaarden. 
• Je persoonlijke en professionele doelen helder. 
• Inzicht in jouw huidige patronen die het behalen van jouw 

professionele kernwaarden belemmeren. 

Dagindeling 
14:30-15:30 Inloop 

15:30-16:00 Introduc-e en voorstellen 

16:00-17:30 Kernwaarden 

17:30-18:30 Oefening: onderzoeken belemmerende patronen bij  
  behalen professionele kernwaarden 

18:30-19:15 Vaststellen professionele, persoonlijke doelen aan  
  de hand van IST-SOLL-analyse 

19:15-21:00 Borrel en diner 

21:00-22:00 hoofd, lijf, hartac-viteit 

CanMEDs: Communica:e (communicator) en samenwerking (collaborator) 

Programma



Dag 2 Communicatie en Kernkwaliteiten 

Deze dag krijg je dieper inzicht in jouw eigen communica-e-
s-jl en die van anderen zodat je adequaat kunt communiceren 
met je directe collega’s, overige zorgprofessionals en de 
pa-ënt. Communica-e kun je pas écht begrijpen als je 
drijfveren, patronen en onderstromen in de communica-e 
leert herkennen en belemmerende overtuigingen leert 
veranderen. Op deze manier kun je als zorgprofessional 
autonoom handelen en ontstaat er meer werkgeluk.  
Ook gaan we dieper in op kernkwaliteiten. Hoe duidelijker je 
een beeld hebt van jouw kernkwaliteiten, des te bewuster je 
deze in kunt zegen in werk en privé-situa-es. Het laten 
doorstralen van jouw kernkwaliteiten in het leiderschap maakt 
je namelijk effec-ef, authen-ek en geloofwaardig.  

Leerdoelen 
• Inzicht in eigen manier van communiceren en hoe deze 

doelgericht en effec-ef te in te zegen. 
• Effec-evere communica-e door communica-es-jlen te herkennen 

en hierop af te stemmen. 
• Het vergroten van de zelhennis door bewustwording van eigen 

sterktes, ontwikkelpunten, valkuilen en allergieën. 

Na afloop van Dag 2 heb je: 
• Kennis van de basisprincipes van NLP (Neuro Linguïs-sch 

Programmeren); een methodiek voor training, coaching en 
communica-everbetering 

• Handvagen om jouw communica-e posi-ef te beïnvloeden. 
• Kennis rondom de theorie van Daniel Ofman: de kernkwaliteiten en 

het kernkwadrant  
• Inzicht in hoe je kernkwaliteiten en kernkwadrant in kunt zegen in 

het dagelijks leven en bij func-oneringsgesprekken 

Dagindeling 
08:00-09:00 Hoofd, -jd, hartac-viteit 

10:00-13:00 Communica-e 

13:00-15:30 Lunch en -jd voor reflec-e 

15:30-18:30 Communica-e en Kernkwaliteiten  

18:30-20:30 Borrel en diner 

20:30-21:30 hoofd, lijf, hartac-viteit 

CanMEDs: Communica:e (communicator) en  

      samenwerking (collaborator)

Praktische informatieProgramma



 

Dag 3 Authentiek Leiderschap en Energiebalans 

Hoe verbind je jouw persoonlijke talenten met jouw 
leiderschapsvaardigheden? Welke verschillende leiderschaps-
s-jlen zijn er? En wat voor type volgers? Deze dag krijg je 
instrumenten aangereikt waarmee je op een authen-eke 
wijze jouw koers kunt bepalen. Jouw eigen koers; zowel in de 
samenwerking met borgprofessionals als in de verwezenlijking 
van je eigen visie en missie.   
Ook gaan we deze dag in op prak-sche zaken, zoals 
-memanagement. Timemanagement helpt om keuzes te 
maken en prioriteiten te stellen. We bespreken hoe je effec-ef 
kunt plannen en organiseren, hoe je -jdrovende gewoontes 
kunt minimaliseren waardoor je meer rust creëert. 

Leerdoelen 
• Inzicht in leiderschapsvaardigheden om een team te mo-veren en 

s-muleren 
• Inzicht in verschillende leiderschapss-jlen en welke s-jl in welke 

(conflict)situa-e het meest effec-ef is.  
• Inzicht in -jdsindeling versus taken en prioritering.  
• Kennis van communica-eve vaardigheden die helpend zijn bij het 

bewaken van de balans in agenda en werkzaamheden 

Na afloop van Dag 3 kun je: 
• Het gedrag en de communica-es-jl van jouw teamleden relateren 

aan het type volgerschap (model R. Kelley) 
• Beschik je over de kennis om je leiderschapss-jl aan te passen 

amankelijk van de situa-e (model Hersey en Blanchard over 
situa-oneel leiderschap) 

• Jouw werks-jl in kaart brengen, je eigen taken overzichtelijk maken 
en houden 

• Prioriteren zodat je effec-eve keuzes kunt maken in je 
werkzaamheden en privé (model Steven Covey) 

Dagindeling 
08:00-09:00 Hoofd, -jd, hart ac-viteit 

10:00-13:00 Authen-ek leiderschap 

13:00-15:30 Lunch en -jd voor reflec-e 

15:30-18:30 Authen-ek leiderschap en Energiebalans  

18:30-20:30 Borrel en diner 

20:30-21:30 hoofd, lijf, hartac-viteit 

CanMEDs: Samenwerking (collaborater) en 

 organisa:e (leader)

Programma



Dag 4 Professionele Autonomie 

Als zorgprofessional is professionele autonomie essen-eel. 
Het geen je de vrijheid om te beoordelen hoe je, binnen de 
kaders van je professionele standaard, in een bepaalde 
situa-e handelt. Je bent in staat om de kaders zorgvuldig te 
wegen, te reflecteren op je eigen handelen en in overleg te 
gaan met collega’s en experts.  Deze dag gebruik je om alles 
wat je is toegereikt de afgelopen dagen, tot je te nemen. Wat 
hoort bij jou en is dit de werkelijkheid?  

Leerdoelen 
• Zelhennis van de deelnemers vergroten door bewustwording van 

eigen gedachten en werkelijkheid 
• Zelfreflec-e van de deelnemers voor wat betren de eigen 

handelen. 

Na afloop van Dag 4 heb je: 
• Zelhennis van wat autonomie bereiken inhoudt 
• Inzicht in de wijze waarop geluk tot stand komt 
• Oefeningen om de mindset posi-ef te beïnvloeden 
• Concrete handvagen om jouw persoonlijke missie en visie te 

bereiken 

Dagindeling 
09:00-12:00 Professionele autonomie 

12:00-12:15 Check-out 

CanMEDs: Communica:e (communicator)

Programma


