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A. Trainingsmodules over thema’s rondom coördineren en sturen.  

Deze modules worden verzorgd door mw. drs. G.J. (Ina) Ahuis van Ahuis 

Organisatieontwikkeling. 

 

 B.   Bijeenkomsten met thema’s uit de UMCG-praktijk 

Tijdens deze bijeenkomsten gaan directeuren, afdelingshoofden en beleidsadviseurs van het 

UMCG met u in gesprek over verschillende onderwerpen. 
 
 

1. Module 1: Sturen van professionals 

Tijdens de eerste dag van de tweedaagse training maakt u kennis met de andere deelnemers, 

verkent u het thema leiderschap en worden leervragen verkend. De tweede dag staat persoonlijke 

leiderschap centraal. Er wordt aandacht besteed aan het werken met professionals, productief 

omgaan met meningsverschillen en het aansturen van uzelf en anderen in (lastige) situaties. 

 

Woensdag 16 oktober 2019 van 09.00 – 17.30 uur | aansluitend diner 

Donderdag 17 oktober 2019 van 09.00 – 17.30 uur 

Locatie: Het Kasteel in Groningen 

 

2. UMCG praktijk: Taakstelling UMCG 

Dit onderdeel geeft u zicht op actuele veranderingen in de gezondheidszorg en de betekenis 

ervan voor de ontwikkelingen binnen het UMCG.  

 

Donderdag 28 november 2019 van 09.00 – 14.00 uur 

Locatie: Hampshire hotel in Groningen 

 

3. UMCG praktijk: Financiering 

Dit onderdeel geeft inzicht in de (externe) financiering van het UMCG, de interne 

budgetteringssystematiek en de wijze waarop stuurinformatie wordt gehanteerd. 

 

Donderdag 23 januari 2020 van 09.00 – 14.00 uur 

Locatie: Hampshire hotel in Groningen 

 

4. Module 2: Sturen van verandering  

In deze module staan principes van verandertrajecten en groepsprocessen centraal. Hoe zet u een 

verandering in gang. Hoe creëert u draagvlak voor een verandering. Hoe kunt u spanning de-

escaleren en onderlinge verhoudingen verbeteren.  

 

Woensdag 12 februari 2020 van 09.00 – 17.30 uur 

Donderdag 13 februari 2020 van 09.00 – 17.30 uur 

Locatie: Het Kasteel in Groningen 
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5. UMCG praktijk: Organiseren 

Dit onderdeel gaat over organiseren als ontwikkelproces, waarbij uitgebreid aandacht besteed 

wordt aan de methodiek ‘outputsturing’.   

 

Donderdag 12 maart 2020 van 09.00 – 14.00 uur 

Locatie: Hampshire hotel in Groningen 

 

6. UMCG praktijk: Personeelsbeleid 

Dit onderdeel besteedt aandacht aan het actuele personeelsbeleid in het UMCG. Onderwerpen 

die afhankelijk van de actualiteit aan bod komen: leidinggeven aan professionals, 

talentmanagement, diversiteit en in- en doorstroom. 

 

Donderdag 16 april 2020 van 09.00 – 14.00 uur 

Locatie: Hampshire hotel in Groningen 

 

7. Slotseminar 

Tijdens deze bijeenkomst vindt er reflectie plaats op het eigen leerproces en gaan deelnemers in 

gesprek over coördineren en sturen in het UMCG. 

 

Donderdag 18 juni 2020 van 09.00 – 17.30 uur 

Locatie: Het Kasteel in Groningen 

 


