Succesvol ondernemerschap in de zorgsector
door ervaringsuitwisseling
Ondersteuning door experten en ondernemers uit de zorg
Als ondernemer in de zorgsector heb je een degelijke opleiding genoten, maar zoek je misschien
ondersteuning en professionalisering van je organisatie? Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg biedt
je het peterschapsproject De ZorgCoach waarbij een team van experten klaar staat om je te begeleiden.
Tijdens bijeenkomsten met andere ondernemers uit de zorg krijg je praktische tips en
praktijkvoorbeelden, opleiding en coaching. De ervaringsuitwisselingen rond de thema’s leiderschap,
beleid en strategie, medewerkers, processen en innovatie helpen je bij het verder uitbouwen van je
onderneming.
De ZorgCoach richt zich tot apothekers, tandartsen, (huis)artsen, kinesisten, ergotherapeuten en
leidinggevenden van rust- en verzorgingstehuizen.

Maandelijkse bijeenkomsten met coaches
Per regio worden de zorgondernemers ingedeeld in kleine interdisciplinaire groepen, telkens begeleid
door ervaren vaste coaches. In overleg met de deelnemers nodigen de coaches ook gastsprekers uit.
Als deelnemer aan De ZorgCoach volg je 1 x maand de groepssessies in de regio Antwerpen, Gent,
Leuven, Hasselt of Roeselare ('s avonds van 19u30 tot 22u30). In elke sessie is er ruimte om vragen te
stellen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Met steun Agentschap Ondernemen aan 50% korting
Het project krijgt de steun van het Agentschap Ondernemen en biedt daardoor
de kans om aan € 355 in te stappen. Bovendien genieten Vlaamse kmo’s en vrije
beroepen een korting van 50% met de kmo-portefeuille.
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Doelstellingen en onderwerpen werkjaar 2014/2015


Meer inzicht krijgen in de werking van je onderneming



Een strategisch kader ontwikkelen en er bewust mee omgaan



Je stakeholders identificeren en bekomen van een optimale relaties



Acties analyseren in functie van hun efficiëntie en effectiviteit



Leren systematisch verbeteren



De balans van je bedrijf lezen en sturen



Inzicht verwerven in de dynamiek van teamwerking



In overleg met je coach(en) kan je als deelnemer ook zelf thema’s aanbrengen

De ervaring van deelnemer Bram Slaets, Tandarts De Tandhoek
Bij De ZorgCoach hoor je enerzijds hoe collega-ondernemers uit andere zorgdisciplines hun zaak leiden.
Anderzijds neem je in elke sessie een ander aspect van het ondernemen onder de loep onder leiding van een
bedreven coach. Voor wie geïnteresseerd is in ondernemerschap, marketing en praktijkvoering in de zorg is
dit zeker een aanrader.

Schrijf in voor het nieuwe werkjaar dat start in september 2014
Meer info, het programma van de coachsessies van september 2014 tot juni 2015 en inschrijvingen op

www.kwinta.be/coaching/de-zorgcoach
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