
 

                                                                                  

  

 
FUNDAMENTENOPLEIDING 
INSPIREREND LEIDERSCHAP 
Word via deze cursus de leider die je altijd al wilde zijn. Leer hoe je als leider het 
verschil kan maken voor je team, je organisatie, …  
 
 
 
Situering 
Inspirerend leiderschap zoekt de bron voor verandering in de roots van de 
organisatie. Missie en visie, eventueel  geactualiseerd, dienen beweging in de 
organisatie te brengen. De organisatie bestaat en werkt immers om de basisinspiratie 
waar te maken. Een inspirerend leider kan deze inspiratie vatten en als basis maken 
van de processen en projecten van de organisatie. En kan medewerkers warm maken 
voor de “fundamenten” van de organisatie. Hij/Zij inspireert vanuit de visie. Hij/zij geeft 
medewerkers goesting. Om te werken, om hier te werken, en om “mee te trekken aan de 
kar” van de organisatie…  
 
 
Doelstelling 
Deze fundamentenopleiding wil je de inzichten, inspiratie en methodieken aanreiken 
om je leiderschap een doorstart te geven en je organisatie (opnieuw) te dynamiseren. 
Om de fundamenten en visie van de organisatie opnieuw op te zoeken, waar nodig te 
transformeren, en om de organisatie en teams op te zetten die nodig zijn om deze 
actuele visie om te zetten in actie…  
 
Neem deel aan de fundamentenopleiding  Inspirerend Leiderschap en leer hoe een 
organisatie in elkaar zit en hoe de verschillende onderdelen invloed hebben op elkaar. 
Na deze opleiding ben je in staat kritisch te kijken naar je organisatie en/of team. Je 
kan pijnpunten benoemen en weet waar je best prioritair mee aan de slag gaat. 

 
 
 
Inhoud 

● Dag 1:  
Wat willen wij met onze organisatie realiseren? Komen tot strategische doelstellingen. 

○ Wat maakt onze organisatie de moeite waard om voor te werken?  
Een sterke visie mobiliseert mensen en geeft betekenis aan ieders job. Waar gaat 
de zorgsector naar toe? Wie zijn onze klanten van morgen? Hoe kijken wij naar 
de toekomst? Binnen welk speelveld zijn wij actief? Op welke kernopdrachten 
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willen wij het verschil maken?  
 

○ Wat zijn de activiteiten die we, gezien onze inspiratie,  in onze organisatie 
gedaan moeten krijgen? 
Organisaties maken strategische keuzes door het bepalen van de 
kernactiviteiten en staan vervolgens voor de uitdaging om hun strategie waar te 
maken in operationele processen.  
 
Hoe past mijn woonzorgcentrum binnen deze verwachtingen? Welke processen 
heb ik nodig? Welke eisen stellen wij ons? Welke doelen willen we bereiken op 
korte en lange termijn? Waar liggen onze sterktes en waar is er werk aan de 
winkel? 
Hoe maken we dit alles zichtbaar op het terrein? Het eindresultaat telt.  
Wat zijn de eigen uitdagingen? 
 
 

● Dag 2: Hoe maken wij dit waar? Hoe gaan we onze organisatie uittekenen of 
optimaliseren? Komen tot daadkrachtig inspirerend leiderschap. 

○ Leiderschap. Op wie kunnen we rekenen om verantwoordelijkheid te nemen 
voor wat? 
 
Hoe inspireer ik anderen? Wat is mijn eigen leiderschapsstijl? Wat zijn mijn 
sterke punten , waar moet ik  opletten? 
 
Inspirerend leiderschap omvat drie rollen: leider – manager – coach. Wat 
verwachten we van deze rollen? Hoe maak ik ze me eigen? 
 
Goed leiderschap vraagt inzet en tijd. Maken wij hier tijd voor? Stellen we de 
juiste prioriteiten? Maak gebruik van het Groene – oranje en rode tijdsconcept. 
 

○ Hoe verdelen we de taken en verantwoordelijkheden in onze organisatie? 
Wees consequent bij de opbouw van de macrostructuur van het 
woonzorgcentrum. Elke structuur heeft voor en nadelen. Hoe verticaal 
bijsturen? Hoe coördineren over de afdelingen heen?  
 
 

● Dag 3: Hoe leren we mensen samenwerken? Breng je team op een hoger niveau van 
zelfstandigheid.  

○ Hoe zorgen we ervoor dat ieders passie en talent aan bod kan komen en  
dat we tevens op de hulp van collega’s kunnen rekenen?  
Als een groep een team wordt is dit een onschatbare bron van energie 
waardoor meer mogelijk wordt. Zet in op teamontwikkeling! 
 

○ Welke rollen en functies hebben we echt nodig? 
De juiste microstructuur helpt een team haar doelstellingen te bereiken. 
Functieomschrijvingen worden vertaald in rijke functie-ontwikkelingen. 
 
 

● Dag 4 Hoe garanderen we het succes van klantgericht te werken? Maak gebruik van 
de talenten van je medewerkers en scherp hun goesting aan. 

○ Wat verwachten wij van onze medewerkers op vlak van vaardigheden en 
gedrag? 
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○ Hoe klantgerichtheid bewaken?   
Een medewerker met een duidelijk inlooptraject zal meer bijdragen om onze 
visie in de praktijk zichtbaar te maken. Laat medewerkers groeien en gebruik 
hun passie en talent. 
 

○ Wat is onze rol als coach? SYN-TOPIA  leert je de nodige basisvaardigheden op 
vlak van communicatie. Tevens staan we stil bij verschillende soorten 
gesprekken: feedback gesprek, evaluatie gesprek, bijsturingsgesprek, 
groeigesprek, ziekteverzuimgesprek.  
 

○ Welke systemen kunnen onze helpen om onze doelstelling te bereiken?  
 

● Dag 5: Make it happen! Geen vragen maar antwoorden. 
○ Coaching voor gevorderden: “ Aan de slag” 
○ Opstellen van een actieplan voor eigen woonzorgcentrum. 

 

 
Praktisch 

● Coördinator Fundamentenopleiding Inspirerend Leiderschap: Rudi Veekhoven, 
adviseur IAO & leiderschapsontwikkeling. 

● Doelgroep: Leidinggevenden en stafmedewerkers of medewerkers met de 
ambitie om door te groeien naar dergelijke functies. 

● Duur: 5 dagen van 8 uur – 40 uur in totaal. 
 

Erkenningen en attesten 
Erkenning van deze opleiding  in het kader van Vlaams Opleidingsverlof (VOV)  wordt 
aangevraagd. 
Elk gevolgde dag geeft recht op een officieel vormingsattest. 
Certificaat  “ Expert in Inspirerend Leiderschap” na het met vrucht volgen van de volledige 
module. 

vzw SYN-TOPIA behaalde het Qfor certificaat na externe audit door Certup. Daardoor zijn 
we gecertificeerd trainer en opleider, coach en adviesbureau 

 
Maatwerk op organisatieniveau 
Naast deze opleiding biedt vzw SYN-TOPIA organisaties en groeperingen ook de kans om dit thema “in 
house” aan te pakken. We werken samen een pakket op maat van uw organisatie of groepering uit, en 
kunnen de opleiding dan ook combineren met advisering in de concrete situatie.  Vraag alvast een 
vrijblijvend gesprek aan. En verken ons aanbod via www.SYN-TOPIA.org  . 

 

 

naar opleidingen    inschrijven of 
opleiding aanvragen 

  mail naar de  
programmacoördinator 
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http://www.syn-topia.org/
https://www.syn-topia.org/aanbodtitels
mailto:rudiveekhoven@SYN-TOPIA.org
mailto:rudiveekhoven@SYN-TOPIA.org
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