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Vanuit onze passie voor de zorg helpen wij u graag met het 
verbreden van uw kennis, vaardigheden en competenties 
op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit, doelmatigheid, 
leiderschap en organisatieontwikkeling. Dit doen we met 
training & opleiding, Management Development, gaming en 
coaching. Onze trainers zijn adviseurs van Q-Consult Zorg. 
Dit resulteert in een praktijkgericht aanbod dat aansluit op 
de laatste ontwikkelingen. U kunt direct met het geleerde 
aan de slag!

Q-ACADEMY INCOMPANY
De programma’s van de open trainingen en aanverwante 
onderwerpen verzorgen wij ook bij u op locatie. Op maat 
gemaakt naar de situatie in uw organisatie.

Daarnaast biedt Q-Academy specifieke vaardigheids-
trainingen: leiderschapsontwikkeling, adviesvaardigheden, 
onderhandelen, projectmanagement, zorgmarketing en 
verkoop. Kijk voor meer informatie op www.qacademy.nl of 
vraag ons naar een voorstel.

t 088 10 20 950
e informatie@qacademy.nl
i  www.qacademy.nl

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht  

CONTACT
U kunt zich inschrijven via www.qacademy.nl.
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Continu verbeteren in de zorg

Leiderschap: wat is uw persoonlijke stijl?

Scenarioplanning: inspelen op de 
verschuiving van zorg

Zorglogistiek op de poli

Coördinator interne audits

Auditen volgens de tracermethodiek

Stoomcursus DBC’s voor de geriatrische 
revalidatiezorg

Verdiepingstraining calamiteiten-
onderzoek

Value-Based Health Care

Slimmer roosteren in de zorg

Vormgeven aan het nieuwe 
kwaliteitsdenken

Post bachelor opleiding Consulent Wmo, 
Wlz en Jeugdwet

Werken als AO- of IC-medewerker

Workshop Medische Terminologie

Het nieuwe kwaliteitsdenken voor de 
huisartsenzorg 

PRI expert

Verdiepingstraining DBC’s

Dashboards in Excel voor 
zorgorganisaties

Risicoanalyse zorgadministratie 
voor de langdurige zorg

Auditen in zelforganiserende teams

Procesbegeleider kwaliteits-
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Kostprijzen in de integrale 
geboortezorg

Verkoopvaardigheden voor zorg & 
welzijn

sta rt

Financieel management voor niet-
financiële managers in de zorg
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Accountmanagement en relatiebeheer 
voor zorg & welzijn

Vaardigheden voor de zorgadministratie

Basistraining interne audits

Zorgadministratie nieuwe stijl (voor 
langdurige zorg en jeugdzorg)

Lean Six Sigma Yellow Belt

Vaardigheden voor de 
intervisiebegeleider in de zorg

Stoomcursus DBC’s GGZ

Stoomcursus DBC’s

Kennismaking Lean in de zorg

Planning & Control van de toekomst

Basistraining calamiteitenonderzoek 
volgens de PRISMA/SIRE-methodiek

Risicoanalyse zorgregistratie 

Incidentanalyse
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Onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid

TIP Klik op de trainingen in de agenda om naar de website te gaan
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