Masterclass Eerstelijns Bestuurders blijft populair

PRAKTIJKORGANISATIE
& BEDRIJFSVOERING


Regeren is vooruitzien
In september 2017 start de negende editie van de Masterclass Eerstelijns Bestuurders. De opleiding is nog net zo
relevant als bij de start. Door ontwikkelingen in het zorglandschap, wet- en regelgeving staan eerstelijnsbestuurders
steeds voor nieuwe uitdagingen. De masterclass geeft hen de bagage om daarmee aan de slag te gaan.
Door de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 ontstond een nieuwe
trend: schaalvergroting. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patientenorganisaties, thuiszorg en farmacie. Niemand
ontkwam eraan om bepaalde aspecten
van de bedrijfsvoering op grotere schaal
te organiseren. Ook de eerstelijnszorg
met fysiotherapie, huisartsen, podotherapeuten en psychologen zetten organisaties of netwerken op. Monodisciplinair of multidisciplinair van aard.
Grootschaliger organiseren vraagt visie
en inzicht van bestuurders over why,
how en what. Maar er bestond geen
geschikte opleiding voor eerstelijnsbestuurders. Het TRANZO departement
van de Universiteit van Tilburg en Commonsense sprongen tien jaar geleden in
dat gat en ontwikkelden de Masterclass
Eerstelijns Bestuurders. Zij kleedden de

Reacties van deelnemers
–	Elk blok weer inspirerende
sprekers.
–	Ik weet nu pas wat ik niet wist.
–	Ik heb inzicht in de complexe
wereld van de zorg gekregen.
–	De uitwisseling met collega’s van
een andere discipline, uit een
andere regio, andere zorgverzekeraar, andere gemeente, andere
cultuur is heel waardevol.
–	Je leert niet alleen wat je moet
doen, maar ook hoe.
–	Ik snap hoe het werkt en moet
het nu nog overdragen aan mijn
collega huisartsen.

MBA Health uit: een wetenschappelijk
programma van 24 maanden met een
studiebelasting van 1600 uur en een
investering van enkele tienduizenden
euro’s werd omgevormd tot een gerichte masterclass van negen maanden
met een studiebelasting van maximaal
400 uur en interdisciplinaire uitwisseling voor nog geen € 10.000. Tot op de
dag van vandaag met groot succes: de
masterclass zit ieder jaar vol.

Strategische relevantie
Ontwikkelingen zoals de decentralisaties, de financiële crisis, voortschrijdende techniek, budgettaire krapte en
toename van chronisch zieken leiden
steeds weer tot nieuwe strategische
ontwikkelingen en uitdagingen. De
noodzaak om bestuurders van eerstelijnsorganisaties te scholen is dan ook
onverminderd groot. De Masterclass
Eerstelijns Bestuurders is na acht leergangen en met 180 alumni nog altijd
‘hot’. Het programma is gericht op de

dagelijkse praktijk en er worden geregeld actuele thema’s en nieuwe docenten ingepast. Jan Erik de Wildt is de
continue factor in het programma. Door
zijn ervaring als zorggroepbestuurder
en docent en de combinatie van rollen
die hij op het gebied van strategie en
innovatie in de zorg vervult, is hij als
geen ander in staat om de actualiteit en
samenhang tussen onderwerpen aan te
geven. Dr. Caroline Baan, hoogleraar
bij TRANZO, is met ingang van de masterclass die in september 2017 start zijn
collega programma coördinator. Zij vervangt de in december overleden Dinny
de Bakker. <<
In september 2017 start de 9e Masterclass
Eerstelijns Bestuurders in Wolfheze (Gelderland).
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
Emely Scharbaai, tel. (013) 466 36 28, mail
e.m.scharbaai@tilburguniversity.edu. Zij worden
uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.
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