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Poli-puzzel17
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Netwerkzorg en -leiderschap23
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TRAININGSWIJZER > Kwaliteit & veiligheidBedrijfsvoering & stuurinformatie Data intelligence & tooling Doelmatigheid Persoonlijke effectiviteit

www.qacademy.nl

Vanuit onze passie voor de zorg vergroten wij graag je 
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. Je kunt direct met 
het geleerde aan de slag!

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

Daarnaast biedt Q-Academy specifieke vaardigheids-
trainingen: 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  

CONTACT
Je kunt je inschrijven via www.qacademy.nl.

Ook online helpen we je graag met training, opleiding en coaching!
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Basistraining interne auditssta rt10

29

29 Financieel management voor niet-
financiële managers

sta rt

Basistraining calamiteitenonderzoek29 sta rt

Vaardigheden voor de 
intervisiebegeleider

sta rt1

Credit Rating in de zorg5

Capaciteitsmanagement op de 
polikliniek

sta rt6

Capaciteitsmanagement in de klinieksta rt6

Slim roosterensta rt8

Inzet e-health: de juiste technologie 
voor de juiste inzet

sta rt8

Safety-II: leren van de dagelijkse 
praktijk27

Basistraining interne auditssta rt27

Stoomcursus DBC’s29

Risicoanalyse zorgregistratie29
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DBC’s: verdieping en verbreding10

Stoomcursus DBC’s3

Verdiepingstraining 
calamiteitenonderzoek3

Basiscursus NEN 75104

Credit Rating in de zorg8

Auditaanpak inzet e-health7

sta rt Opleiding Integraal 
capaciteitsmanagement28

De veranderende rol van de manager 
Zorgadministratie

sta rt27

NOVEMBER
Optimaliseren van de SEH-registratie2

3

Op weg naar duurzame 
patiëntparticipatie3

Excel voor de zorgadministratie 
(langdurige zorg)5

Excel voor de zorgadministratie 
(ziekenhuizen)5

Excel voor de eerstelijn5

Slim onderweg met de AVG5

Stoomcursus Horizontaal Toezicht 
(ziekenhuizen en GGZ)10

Vaardigheden voor de 
kwaliteitsadviseur

Post bachelor opleiding Consulent 
Wmo, Wlz en Jeugdwet

sta rt29

DBC’s: verdieping en verbreding29

Effectieve werkvormen en 
groepsdynamiek5 sta rt

sta rt

Sturen op kwaliteitsta rt3

10

12

16

sta rt

sta rt

sta rt

sta rt

on li n e

on li n e

on li n e

JULI

Storytelling met data14

Effectieve werkvormen en 
groepsdynamiek7 sta rt

16

Dashboards in Excel28

Workshop Introductie in integraal 
capaciteitsmanagement

Administratieve organisatie en interne 
beheersing (AO/IB)

Planning & control in coronatijd

Meer handigheid met stuurinformatie21

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

on li n e
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