Training ‘Beter in beeld’
Leerdoel
Artsen en aanverwante beroepsgroepen (zoals apothekers, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers en klinisch fysici)
zijn eindverantwoordelijk voor het primaire proces in de zorg, maar hebben niet altijd een rol bij strategische
beslissingen. Hoe brengt u daar verandering in? Hoe zorgt u dat u wél meebeslist en wordt betrokken bij de koers die
uw instelling vaart? En hoe zorgt u dat u uw collega’s (bijvoorbeeld in uw vakgroep of afdeling) ‘mee’ krijgt met een
voorstel?
Die vragen vormen de rode draad voor de training ‘Beter in beeld’, die de LAD in 2021 voor het achtste jaar op rij
organiseert en gemiddeld wordt gewaardeerd met een 8,5. De training sluit aan op de doelstelling van de LAD om
haar leden te positioneren. Artsen en aanverwante beroepsgroepen weten vanuit hun expertise en ervaring immers
wat goed is voor de patiënt en de organisatie van de zorg, en dus vindt de LAD het belangrijk dat zij invloed hebben
op de koers van hun instelling.
Opzet training
De training beslaat één dag en is interactief van opzet, met veel ‘oefenen’. De nadruk ligt op uw kernkwaliteiten. In
welke communicatieve vaardigheden bent u goed en hoe kunt u die kwaliteiten inzetten om uw invloedssfeer te
vergroten? Tijdens de training, die uit veel praktijkoefeningen bestaat, analyseren de deelnemers hun werkomgeving
en eigen functioneren. De kunst is om te kijken waar u uw eigen invloed kunt vergroten, en dat u aanklopt bij het
juiste loket en de juiste persoon om uw boodschap goed voor het voetlicht te brengen.
Voor wie?
De training ‘Beter in beeld’ is alleen bedoeld voor LAD-leden.
Wanneer?
De training wordt in 2021 gegeven op de volgende vier data:
• Dinsdag 13 april
• Woensdag 23 juni
• Vrijdag 10 september
• Donderdag 2 december
Trainers
Mascha de Ridder en Remco Heukels
Locatie
De training wordt gegeven in het NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein. Op deze locatie kan de training
in alle opzichten volgens de coronamaatregelen plaatsvinden. Het NBC is zowel met het OV als de auto goed
bereikbaar.
Kosten
Omdat u LAD-lid bent, kunnen we deze training voor een aantrekkelijk tarief aanbieden. De deelnamekosten
bedragen € 390,- per LAD-lid.
Accreditatie
Voor het volgen van deze training ontvangt u 6 accreditatiepunten. Accreditatie is geregeld voor de volgende
beroepsgroepen: artsen Beleid & Advies, artsen Maatschappij + Gezondheid, artsen voor verstandelijk
gehandicapten, bedrijfsartsen, huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, SEH-artsen, revalidatieartsen, sociaal
geneeskundigen, sociaal geriaters, sportartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verslavingsartsen,
verzekeringsartsen, ziekenhuisartsen.
Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot 4 weken vóór aanvang van de trainingsdag. Bij annuleren binnen 4 en 2 weken voor
aanvang wordt € 75,- aan u doorberekend (administratie- en cateringkosten). Annuleert u binnen twee weken vóór
aanvang, dan worden de trainingskosten niet geretourneerd. De annulering kan uitsluitend plaatsvinden per e-mail
naar bureau@lad.nl.

