Leergang Praktijkmanagement 2022
Hoe kan je meer rendement halen uit je functie
en de praktijkorganisatie?
Hierbij nodigt Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland (HOOG) in samenwerking met Eerstelijns Servicepunt
jullie van harte uit voor de Leergang Praktijkmanagement Incompany.
Deze leergang biedt je concrete handvatten om de volgende dag al mee aan de slag te gaan en de
praktijkorganisatie te verbeteren! Of je nu net gestart bent als Praktijkmanager of al vele jaren ervaring
hebt: wij garanderen je dat je een leerzame leergang gaat volgen!
In de meeste huisartsenpraktijken is er medisch inhoudelijke scholing voor de artsen, praktijkondersteuners
en doktersassistenten. Maar niet voor praktijkmanagers of op het gebied van Praktijkmanagement!
Praktijkmanager in de huisartsenpraktijk, voor de meeste een functie waar ze ‘ingerold’ zijn zonder een
specifieke opleiding. Je begint aan een uitdagende baan, en springt in het diepe. Van de huisarts krijg je
wellicht wel goede begeleiding maar ook hij/zij heeft vaak geen bedrijfskundige achtergrond.
De leergang bestaat uit 7 lesdagen die allen gehouden worden op een maandag. Zij zullen op onderstaande
data plaatsvinden:
 12 september
 26 september
 10 oktober
 24 oktober
 7 november
 21 november
 12 december
Programma lesdag:
Van 9:30 – 16:30 uur.
Incl. koffie/thee/water + lunch.
Onderwerpen zijn onder andere:
o Personeel
o Leidinggeven
o ICT
o Financieel
o Declareren
o Project Management
o Bekostiging & Financiering
o Analyses & Rapportages
Doelgroep en instroomeisen
Praktijkmanagers in dienst van HOOG en praktijkmanagers die niet in dienst zijn van HOOG zijn welkom.
Minimale instroomeis voor deelname is HBO Bachelor. Verder is de deelnemer minimaal 4 uur per week
werkzaam in een huisartsenpraktijk.
Locatie
Fletcher Hotel, de Stoven 37 te Zutphen.

Kosten
De totale kosten voor deze scholing bedragen € 2.500,- p.p.
-

-

Ben je in dienst van HOOG dan vergoedt HOOG de kosten. Medewerkers in dienst van HOOG ontvangen bij
deelname aan de Leergang Praktijkmanagement een studieovereenkomst (Conform CAO Huisartsenzorg,
aangezien bedrag > €1.000,-).
Ben je in dienst van de huisarts, alleen kosten opleiding worden door HOOG gefactureerd, geen opslag.
Verder dient er voorafgaande toestemming van de huisarts te zijn.
Ben je ZZP Praktijkmanager werkzaam i.o.v. de huisarts, alleen kosten opleiding worden gefactureerd aan
de ZZP’er.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via DEZE LINK.
Na inschrijving krijg je nog een definitieve bevestiging vanuit de HOOG Academie of je daadwerkelijk
geplaatst bent. Deelnemers in dienst van HOOG hebben voorrang op plaatsing t.o.v. externe deelnemers.
Voor meer informatie
HOOG Academie, telefoon 06 136 03 342 of academie@hoogzorg.nl

