KALENDER Q-ACADEMY
TRAININGEN VOORJAAR 2019
TRAININGSWIJZER

>

Bedrijfsvoering

Doelmatigheid

Kwaliteit & veiligheid

Vaardigheidstrainingen

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

JANUARI
28
29

sta rt Post bachelor opleiding Consulent Wmo,
Wlz en Jeugdwet

Stoomcursus DBC’s

APRIL
1

5

DBC’s: verdieping en verbreding

12 sta rt Zorglogistiek in de eerstelijn

MAART

Auditen volgens de tracermethodiek

2
2

FEBRUARI

sta rt Zorglogistiek op de poli

sta rt Procesbegeleider

4

MEI
16

sta rt Integraal capaciteitsmanagement

16

sta rt Slimmer roosteren in de zorg

kwaliteitsbijeenkomsten

20

Accountmanagement en relatiebeheer

Verkoopvaardigheden voor de zorg

20

Effectieve persoonlijke communicatie
in de zorg

4

sta rt Planning & Control van de toekomst

21

Stoomcursus DBC’s GGZ

4

sta rt Basistraining interne audits

21

Stoomcursus DBC’s

9

AO/IC-audits

21

Basistraining calamiteitenonderzoek

9

Flitsaudits

23

Dashboards in Excel

Zorgadministratie nieuwe stijl
11 sta rt
(langdurige zorg)

9

11 sta rt Continu verbeteren

15

Kwaliteitsdenken voor gevorderden

28

Stoomcursus Horizontaal Toezicht
in de GGZ

28

Samenwerken met vrijwilligersorganisaties

sta rt Kostprijsberekening in de GRZ

14

Teamontwikkeling: uw team naar meer
zelfstandigheid

15

Vaardigheden voor de zorgadministratie

14

Werken als AO- of IC-medewerker

16

Leiderschap: wat is uw persoonlijke
stijl?

16

Workshop Medische Terminologie

18

Risicoanalyse zorgadministratie
voor de langdurige zorg

Vaardigheden voor de intervisie19 sta rt
begeleider
21

Juiste zorg op de juiste plek

26 sta rt Financieel management voor nietfinanciële managers
26 sta rt De veranderende rol van de manager
Zorgadministratie

MEI

27 sta rt Lean Six Sigma Yellow Belt

JUNI
4

Excel voor de zorgadministratie
(ziekenhuizen)

4

Excel voor de zorgadministratie
(langdurige zorg)

4

PRI expert

26

Praktisch vormgeven aan het
kwaliteitsdenken

13

Value-Based Health Care

6

DBC’s: verdieping en verbreding

28

(Ont)regel de zorg

14

Risicoanalyse zorgregistratie

6

Het nieuwe kwaliteitsdenken voor de
huisartsenzorg

28

Stoomcursus DBC’s voor de GRZ

14

Stoomcursus DBBC’s Forensische zorg

11

Excel voor de eerstelijn

28

Verdiepingstraining
calamiteitenonderzoek

14

Incidentanalyse

13

Systeembeoordeling 2.0

16

Doeltreffend rapporteren voor
auditoren

20

Stoomcursus Horizontaal Toezicht

Q-ACADEMY

INCOMPANY

CONTACT

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

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

U kunt zich inschrijven via www.qacademy.nl.

Daarnaast biedt Q-Academy specifieke vaardigheidstrainingen: leiderschap, communicatie, samenwerken,
sturen & begeleiden en relatiemanagement. 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

www.qacademy.nl
Onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid

