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Reflectie & Authentiek leiderschap 

Professionaliseringsdagen 



   

Inleiding 
Hoe communiceer je effectief met je directe collega’s, huisartsen, medisch specialisten en de 
patiënt? Ben je in staat om je optimaal af te stemmen met je multidisciplinaire werkomgeving om 
jouw (farmaceutische) boodschap over te brengen?  
Deze verdiepende masterclass richt zich op (ziekenhuis-)apothekers die willen werken aan professionele 
& persoonlijke ontwikkeling; deze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit alles met de 
intentie om de patiënt optimaal van dienst te kunnen zijn. 
Gedurende elke bijeenkomst is er ruimte voor zelfreflectie 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 opvattingen en 
oplossingsmogelijkheden voor actuele vraagstukken en/of problemen uit de eigen praktijk.  

- Inzicht in authentiek leiderschap, strategie en organisatieontwikkeling: versterken van het 
functioneren als professional en/of leidinggevende op het gebied van samenwerking, 
communicatie, organisatie en management. 

 
CanMEDs:  

• Communicatie (communicator)  
• Samenwerking (collaborator)  
• Organisatie (leader)  

  



   

Dag 1 Professionaliseringsslag in jouw communicatie 
 
Tijdens deze dag krijg je aan de hand van theorie en oefeningen een dieper inzicht in jouw eigen communicatie en 
die van anderen. Op ons werk zijn we vaak gefocust op verwachtingen van anderen om maar aardig en vriendelijk 
over te komen. We passen ons aan en verschuiven onze eigen prioriteiten wat uiteindelijk leidt tot frustratie en een 
onbegrepen gevoel. Deze negatieve spiraal doorbreek je door geweldloze communicatie toe te passen. Je leert te 
vertrouwen op je eigen gevoelens en behoeften.  
Communicatie kun je eigenlijk pas écht begrijpen als je jouw drijfveren, patronen en onderstromen in de 
communicatie leert herkennen en belemmerende overtuigingen leert veranderen. Dit doe je aan de hand van 
technieken en oefeningen uit het gedachtegoed van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en het gedragsmodel 
van de Transactionele Analyse (TA). Een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van onze interactie met 
anderen is het leren herkennen van (ons eigen) gedrag en het toepassen van adequate communicatietechnieken. 
 
Leerdoel 

Je leert deze op een geweldloze manier te communiceren naar anderen, gelet op je eigen grenzen en behoeftes. 
Hierdoor houd je de regie over je werk zonder dat jouw grenzen worden overschreden. Daarnaast leer je jouw 
drijfveren herkennen en krijg je inzicht in hoe je patronen en belemmerende overtuigingen aan kunt passen. 

 
Na afloop van deze dag: 
• Kun je in de praktijk effectiever communiceren, prettiger samenwerken en tactvoller feedback geven  
• Heb je handvatten om de methode van de geweldloze communicatie in de praktijk toe te passen 

• Heb je meer inzicht in je eigen behoeftes en grenzen en hoe je die aan kunt geven 

• Kun je vastzittende en zich herhalende disfunctionele patronen herkennen en veranderen 
• Ben je in staat om de groei en autonomie van jezelf, anderen en jouw team en/of organisatie te stimuleren 
 

Dagindeling 

09:00-9:30 Inloop 

09:30-13:00 Geweldloze communicatie (inclusief 15 minuten koffiepauze) volgens theorie Thomas 
D’Ansenbourg.  

13:00-14:00 Lunch en tijd voor reflectie 

14:00-17:30 Herkennen en ontrafelen van drijfveren, patronen en belemmerende overtuigingen vanuit Neuro 
Linguistisch Programmeren (NLP) (inclusief 15 minuten koffiepauze)  

 

CanMEDs:  
• Communicatie (communicator)  
• Samenwerking (collaborator)  

 
  



   

Dag 2 Reflectiemethodieken en vertrouwen 
 
Vertrouwen draagt bij aan je werkplezier en motivatie van jou en je team. Vertrouwen is de basis voor goed 
functioneren, samenwerken en goed resultaat. Het bevordert open communicatie, gezonde (werk)relaties en 
geven/ontvangen van feedback. Vertrouwen is dus de sleutel. Maar vertrouwen is een emotie, een gevoel. Dat 
maakt het lastig. Je kunt je team niet zomaar de instructie ‘heb vertrouwen’ geven en verwachten dat het dan 
wel goed zit. Als je team zich onveilig en ondergewaardeerd voelt, gaat energie verloren aan het opzetten van 
muren en defensief gedrag. Als je team zich gedragen, veilig en gewaardeerd voelt, gaat de energie naar het werk 
en het behalen van bedrijfsdoelstellingen. De natuurlijke reactie is dan vertrouwen en samenwerking, wat tot 
synergie leidt. 
Binnen ieder team loop je ongetwijfeld wel eens tegen problemen aan. Dat is goed te verklaren, omdat ieder 
mens een andere persoonlijkheid en manier van communiceren heeft. Hoe zit dat binnen jouw team? Welke 
manier van reflectie helpt om hier een helder zicht op te krijgen? Welke instrumenten heb je nog meer nodig 
om jezelf en je team (nog meer) te ontwikkelen en de samenwerking te bevorderen?  
 
Leerdoel 
Aan de hand van de theorie en de oefeningen verkrijg je diepgaander inzicht in de effecten van vertrouwen 
binnen je team en het omgaan met conflicten. Je leert hoe je het vertrouwen van de ander of de groep 
kunt krijgen. Ook krijg je inzicht de verschillende reflectiemethodieken zodat je kunt reflecteren op jezelf en 
de groepsdynamiek binnen jouw team. 
 
 
Na afloop van deze dag: 
• Heb je kennis van het Thomas-Kilman instrument voor conflicthantering. 
• Beschik je over tools om je grenzen aan te geven en verwachtingen te stellen. 
• Ben je in staat om op een andere manier naar je collega’s en relaties te kijken en kun je beter inspelen op 

conflictsituaties.  
• Heb je kennis van de piramide van Lencioni  
• Heb je kennis van de reflectiespiraal van Korthage en het schillenmodel van Bateson & Dilts en het 

inzetten van dit model voor reflectie 
• Heb je kennis van het teamrollen model van Belbin 

 
Dagindeling 

09:00-9:30 Inloop 

09:30-13:00 Veiligheid en Vertrouwen (inclusief 15 minuten koffiepauze) 

13:00-14:00 Lunch en tijd voor reflectie 

14:00-17:30 Reflectiemethodieken (inclusief 15 minuten koffiepauze)  

 

CanMEDs:  
• Organisatie (leader)  
• Samenwerking (collaborator) 


