KALENDER TRAININGEN
NAJAAR 2021
Online en op locatie helpen we je graag met training, opleiding en coaching!
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Q-Academie opleidingspartner voor de zorg
Hoe zorg je dat kennis en vaardigheden in een organisatie het tempo
van de ontwikkelingen bijhouden? En dan juist in de zorg, waar dat
tempo bovengemiddeld hoog ligt. Q-Academie specialiseert zich in
training, opleiding en coaching van mensen in zorgorganisaties. Met
name op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, bedrijfsvoering,
slim gebruik van data, e-health, doelmatigheid en kwaliteit &
veiligheid. Daarnaast hebben wij expertise op het gebied van
coaching, zowel op project- als teamniveau. De meeste trainers van
Q-Academie zijn ook consultant van Q-Consult Zorg. En allemaal
zijn het ervaren praktijkmensen die hun bevlogenheid vertalen in

Passende leervormen

effectieve expertiseoverdracht.

informatie@qacademie.nl

Ons opleidingsaanbod bestaat uit verschillende leervormen, van
klassikale training en e-learning tot spelvormen als serious gaming.
Er is veel ruimte voor interactie, samenwerking en oefening. Samen
kiezen we de leervorm(en) die bij jouw leerdoelen passen. Je kunt je
inschrijven via www.qacademie.nl.
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postbus 9696, 3506 GR Utrecht
088 1020 950

www.qacademie.nl

