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Agenda 2018

Februari
1 Motiverende gespreksvoering I
 Locatie: Spier

8 Motiverende gespreksvoering I
 Locatie: Beekbergen

Maart
15 Positieve Gezondheid 

 Locatie: Zutphen

22  Positieve Gezondheid 

 Locatie: Beekbergen

28  Positieve Gezondheid 
 Locatie: Zwolle

April
5  Motiverende gespreksvoering II 
 Locatie: Spier

5  Financiën op orde 
 Locatie: Beekbergen

12  Motiverende gespreksvoering II 
 Locatie: Beekbergen

17  Financiën op orde 
 Locatie: Spier

24  Positieve Gezondheid 
 Locatie: Emmeloord

Mei
16  Lean
 Locatie: Zwolle

24  Lean
 Locatie: Beekbergen

Juni
6  Dynamisch leidinggeven 
 Locatie: Spier 

14  Time Management 
 Locatie: Spier

19  Time Management 

 Locatie: Zutphen

September
18  Time Management 
 Locatie: Zwolle

19  Motiverende gespreksvoering I 
 Locatie: Zwolle

27  Time Management 
 Locatie: Beekbergen

Oktober
2   Spiegelbijeenkomst  

Praktijkhuishoudboekje I
 Locatie: Beekbergen

3 Lean
 Locatie: Flevoland 

11  Lean
 Locatie: Deventer

16  Motiverende gespreksvoering I 
 Locatie: Deventer

31  Motiverende gespreksvoering II 
 Locatie: Zwolle

November
7  Financiën op orde 

 Locatie: Zwolle

8  Dynamisch leidinggeven 

 Locatie: Beekbergen

13  Financiën op orde 
 Locatie: Zutphen

14  Dynamisch leidinggeven 
 Locatie: Zutphen

December
11  Spiegelbijeenkomst  

Praktijkhuishoudboekje II 
 Locatie: Beekbergen

11  Motiverende gespreksvoering I 
 Locatie: Deventer

Voor meer informatie kijkt u op www.proscoop.nl



De Zorgondernemersscan

Welk type zorgondernemer bent u? Bent u een 

organisator, analysator, verbinder of pionier? Waar 

liggen uw kwaliteiten als ondernemer? Hoe doet u het 

als zorgondernemer? De Zorgondernemersscan is een 

handige tool die u dat snel laat zien.

U vult de scan online in en op basis van wetenschappelijk 

onderzoek krijgt u inzicht in uw ondernemerskwaliteiten 

als zorgverlener. De scan zegt iets over uw 

eigenschappen, kwaliteiten en denkstijlen. Ook bestaat 

de mogelijkheid om via de scan feedback te vragen aan 

uw collega’s of naaste betrokkenen: hoe zien zij uw 

ondernemerskwaliteiten. 

U ontvangt een rapportage en deze wordt met 

u nabesproken door een van onze adviseurs. Dit 

geeft u de mogelijkheid uw leerpunten goed uit De 

Zorgondernemersscan te halen.

Voor wie?

De Zorgondernemersscan is voor alle ondernemende 

eerstelijnszorgverleners. U kunt de scan ook maken met 

uw team of maatschap, zodat u samen inzicht krijgt in de 

ondernemerskwaliteiten van uw team.

Coaching en intervisie

(Team)coaching

Samenwerken in een goed functionerend team is niet 

altijd vanzelfsprekend. Daarom kan investeren in de 

onderlinge samenwerking een waardevol resultaat 

opleveren. Een begeleidings- of coachingstraject 

‘op maat’ is zo’n investering. U krijgt meer inzicht 

op de samenwerkingsprocessen binnen uw praktijk 

en voorkomt daarmee conflicten. Voor het team is 

het verhelderend om zicht te krijgen op ieders rol en 

mogelijkheden in het team. Onze adviseurs kennen de 

dynamiek van de eerstelijnspraktijken. Met een traject 

bieden we u teamcoaching op maat met de focus op 

onderwerpen die u en uw team aangeven. U kunt ook 

individuele coaching aanvragen.

Intervisie

Van elkaar leren en elkaar inspireren is een belangrijk 

doel van intervisie. Met behulp van intervisie met 

zorgondernemers uit de regio, reflecteert u op uzelf en 

uw collega’s. Proscoop faciliteert intervisiesessies met 

collega’s uit de buurt voor professionele uitwisseling; 

gericht op deskundigheid en het verbeteren van  

kwaliteit van het werk. Collega’s denken met u mee  

door het stellen van vragen om zo, met behulp van eigen 

analytisch en probleemoplossend vermogen, zicht te 

krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te 

handelen. Intervisie is bij uitstek een manier om uw eigen 

grenzen op te zoeken en te verleggen.

Veranderingen in de zorg vragen veel van u als zorgondernemer. U bent als zorgverlener 

praktisch gezien ook ondernemer. Naast de zorg voor uw patiënten heeft u de zorg 

voor goed ondernemerschap, zodat de praktijk goed functioneert. Uw inzet als 

zorgondernemer in uw praktijk vraagt andere vaardigheden dan uw inzet als zorgverlener.

Kennis over uw eigen ondernemerschap schept mogelijkheden, brengt u verder en helpt 

u uw praktijkvoering te verbeteren. Het creëert ruimte voor netwerken en samenwerken 

aan betaalbare zorg in de buurt. De Gezonde Praktijk van Proscoop biedt advies en 

begeleiding voor het ondernemerschap van iedere zorgverlener in de eerste lijn. Dit doen 

we met workshops, coaching en intervisie en de zorgondernemersscan.

Financiën op orde

Deze workshop is voor ondernemende zorgverleners 

in de eerste lijn die meer grip willen krijgen op het 

financieel gezond zijn van hun praktijk. In deze 

praktische workshop behandelen we alles wat u  

nodig heeft om beter onderbouwde praktijkkeuzes te  

maken. Zodat u vol vertrouwen kunt overleggen met  

bank, zorgverzekeraar, samenwerkingsverband 

of accountant over de financiële aspecten van uw 

praktijkvoering en privézaken.

Duur: 1 middag, kosten: €129

Time Management

Creëer uw ideale werkweek en geef prioriteit aan wat 

belangrijk is voor u. Door anders naar uw werk en 

activiteiten te gaan kijken, bespaart u minimaal 10% 

van uw tijd. In deze workshop leert u op een praktische 

manier uw tijd efficiënter in te delen.

Duur: 1 hele dag, kosten: €279

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering is een effectieve manier 

om patiënten te stimuleren naar de verandering die zij 

zelf willen. Tijdens de workshop maakt u kennis met de 

technieken om uw gesprekspartners zélf de motivatie te 

laten vinden om veranderingen in gang te zetten.

Duur: 2 middagen, kosten: €258

Spiegelbijeenkomst praktijkhuishoudboekje

“Samen met de billen bloot” over de financiën van  uw 

praktijk. Hoe goed doet mijn praktijk het eigenlijk? 

Hoe hangt dat samen met mijn praktijkorganisatie? 

Waar liggen kansen voor verbetering? Deze vragen 

bespreekt u tijdens de twee spiegelbijeenkomsten met 

collega huisartsen. Aan de hand van een benchmark 

onderzoeken we uw praktijkcijfers en die van de andere 

deelnemende praktijken.

Duur: 1 middag, kosten: €190

Lean

Wilt u aan de slag met duurzame verbeteringen in uw 

praktijk? Tijdens deze workshop krijgt u praktische 

tools aangereikt die u eenvoudig en snel met uw team 

kunt toepassen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om een lean-traject op uw specifieke praktijksituatie 

(incompany) af te stemmen. Onze adviseurs hebben 

ervaring met het implementeren van lean-trajecten bij 

diverse eerstelijnspraktijken in de regio.

Duur: 1 middag, kosten: €129

Dynamische leidinggeven

Leidinggeven is zowel een kunst als een kunde. In de 

workshop maken de deelnemers kennis met het model 

van Situationeel Leidinggeven: verschillende vormen 

van leiderschap, de minimale voorwaarden en de stijlen 

en stadia van taakvolwassenheid van medewerkers. Met 

herkenbare praktijksituaties oefent u om uw stijl van 

leidinggeven aan te passen aan de taakvolwassenheid of 

collega professional.

Duur: 1 middag, kosten: €129

Positieve gezondheid

Een inspiratie- en verkenningssessie over veranderen 

met ‘positieve gezondheid’ als vertrekpunt.  Wat houdt 

het begrip ‘positieve gezondheid’ in? Wat kan het voor 

mijn praktijk betekenen? Welke verandering moet ik 

daarvoor inzetten?

Duur: 1 middag, kosten: €129

Ook in 2018  
organiseert De Gezonde 

Praktijk in uw regio work- 
shops voor de ondernemende 

zorgprofessionals.  
Geaccrediteerde scholingen 

waarmee u direct  
in uw praktijk aan  

de slag kunt.
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Voor meer informatie kijkt u op www.proscoop.nl

Voor alle workshops wordt accreditatie aangevraagd 
bij de relevante accreditatie-instantie. Kijk op de 
website voor actuele informatie.


