
3e Nyenrode-leergang Regisseren van 
(regionale) samenwerking in de zorg
Zeer geschikt voor zelfstandige senior interim-managers met 

interesse en/of ervaring in de zorg Start 8 september. Er zijn nog een paar plaatsen vrij!

De samenwerking tussen zorginstellingen in 
Nederland is niet optimaal georganiseerd. 
Zowel de politiek als zorgbestuurders geven 
aan dit fenomeen te herkennen. Interim-
managers zijn een goede mogelijkheid om 
deze ongewenste situatie snel te verbeteren. 

Daarom hebben wij met Nyenrode en spelers in de 
zorgmarkt deze leergang ontwikkeld, waarbij ketenregie, 
de samenwerking binnen de zorg in de regio het 
uitgangspunt vormt. Vanuit verschillende invalshoeken 
biedt de leergang inzicht, overzicht en concrete handvatten 
voor zorgbestuurders en (interim) zorgregisseurs om 
samenwerkingsverbanden te vernieuwen, te verbeteren en 
te versnellen.

De samenwerking over de hele keten 
werkend krijgen
De Nederlandse zorgsector staat voor een stevige opdracht. 
De toenemende zorgvraag legt grote druk op beschikbare 
capaciteit en beperkte budgetten dwingen tot anders kijken 
naar het zorgaanbod. Goede regie op capaciteit binnen 
en tussen zorginstellingen (cure en care)  is meer dan ooit 
noodzakelijk. 

Ketenregie in de zorg is een nieuw 
vakgebied
Het opleidingsprogramma helpt senior project- en 
programmamanagers zich verder te ontwikkelen tot 
zorgketen-regisseurs. Centraal staan actuele kennis van 
zorgontwikkelingen, veranderkundige vaardigheden 
en persoonlijk leiderschap. De deelnemers sluiten het 
programma af met een werkatelier en een persoonlijk 
ontwikkelplan.

De regisseur van (regionale) samenwerking 
in de zorg is een nieuw beroep geworden
Zelfstandige senior interim-managers met interesse en/
of ervaring in de zorg vergroten met dit programma 
hun meerwaarde, waardoor ze beter inzetbaar zijn voor 
dit soort vraagstukken en opdrachten. De leergang 
bestaat uit zes modules die zijn gericht op relevante 
samenwerkingsthema’s als innovatie, efficiëntie in de 
zorgketen en interventiemanagement. Inhoudelijke 
invalshoeken zijn onder andere trends in bekostiging, 
bestuurlijke organisatie, gemeenschappelijke dynamiek 
van samenwerking in ketens en persoonlijk leiderschap 
als regisseur. In de modules combineer je inhoudelijke 
verdieping met praktische toepassing in je eigen omgeving. 
Daarmee creëren we samen een nieuw beroep dat de 
komende jaren een grote rol gaat spelen in de transitie die 
de zorgsector staat te wachten.

“Doordat de deelnemers afkomstig zijn van verschillende type (zorg)organisaties 
en/of verschillende expertises hebben, bekijken we vraagstukken vanuit meerdere 
perspectieven. Dit biedt een mooi totaalbeeld!”



“Interimmers vinden nergens anders een 
vergelijkbare opleiding.”

Waarom deze leergang zo actueel is
Geert-Jan Poorthuis, managing partner bij InterExcellent: 
“We zien een groeiend aantal (interim) zorgmanagers dat 
ingezet wordt om de samenwerking over de hele keten 
werkend te krijgen. Het zijn regisseurs die integraal moeten 
denken en ketengestuurd opereren. Wij noemen dat ´de 
kunst van het verbinden´. Om hen hierin te ondersteunen 
hebben wij met Nyenrode in 2019 deze nieuwe leergang 
ontwikkeld. Feedback van de deelnemers is erg positief;

we hebben overal gekeken, maar nergens anders een 
vergelijkbare opleiding gevonden. Juist vanwege de 
interesse vanuit de markt hebben we besloten de leergang 
voort te zetten en start in september alweer de 3e 
leergang. We hebben al een flink aantal aanmeldingen 
binnen. Er is nog ruimte voor (nu) 5 deelnemers.”

Meer informatie en aanmelden
Zelfstandige senior interim-managers en/of -adviseurs 
verzoeken wij contact op te nemen met
Geert-Jan Poorthuis,  
managing partner van InterExcellent,  
telefoon 035 – 528 0430  
of mail: geert-jan.poorthuis@interexcellent.nl. 

Certificaat en bundel cases
Aan het eind van de leergang ontvangen deelnemers 
een certificaat van Nyenrode Business Universiteit. De 
behandelde en beschreven cases bundelt en geeft Nyenrode 
uit met als doel de opgedane kennis en ervaringen 
gemakkelijk en correct te kunnen delen binnen je eigen 
organisatie(s), netwerk en samenwerkingsverbanden.

De 3e leergang in het kort:
• Start 8+9 september 2022
• In totaal 6 modules 
• 2 dagen per maand
• Einde 22+23 maart 2023
• KNMG-geaccrediteerd met 40 PE-punten

Programma van 6 modules:
1. Samenwerking in de zorg als ecosysteem
2. Bekostiging van samenwerking
3. Denken in scenario’s, innovatie, samenwerking in crisis 

en leiderschap 
4. De beweging vorm geven
5. Verandermanagement
6. Storytelling en pitch 

Voor mensen op sleutelposities in de zorg
• Senior zelfstandige interim-managers die opdrachten 

(willen gaan) uitvoeren als zorgregisseur, kwartiermaker 
of procesmanager binnen en tussen zorgverbanden

• Zorgbestuurders (cure en care) met de portefeuille 
regiosamenwerking

• Zorgmanagement (2e echelon) met focus op 
regiosamenwerking

• Management zorgverzekeraars, focus op 
regiosamenwerking

• Bestuurders/management lokale overheid, focus op 
regiosamenwerking in de zorg


