
FLINK POTENTIAL
JAARPROGRAMMA 2022

Het potential programma is een jaarprogramma waarin in een klas van 
gemiddeld 8 potentials begeleid worden in de volgende stap in hun carriere.  
Dit zijn:

 • professionals die vanuit de vakinhoud de stap maken naar een (eind)    
  verantwoordelijke lijnfunctie;
 • professionals die hebben laten zien de drive en ambitie te hebben om   
  sturing te kunnen en willen geven aan op team - locatieniveau en een    
  duidelijke visie hebben over hun rol hierin;
 • professionals die een aanbevelingsbrief hebben van hun organisatie dan
   wel op uitnodiging van Flink gevraagd zijn om deel te neem aan het
   programma.



  MODULE BLOK 1: INHOUDELIJK PROGRAMMA 6 DAGEN

 • Leiderschap en verandermanagement    1 dag- Flink
   o strategische orientatie op de positie van de 
    locatie qua toekomstbestendigheid, aansluiting 
    op markt- en omgevingsontwikkelingen
   o leidinggeven aan verandering
   o voorbeeldgedrag op verbinden – richting geven 
    - ontwikkelen van mens en organisatie

 • Financieel        2 dagen- organisatie
	 	 	 o	 financieringsstromen	
   o sturen op patientenmix en strategische 
    personeelsinzet
   o budgettering
 
 • Kwaliteit         1 dag- Flink
   o kwaliteitskaders en de vertaling ervan op 
    locatie- team en medewerkersniveau
   o rol van en relatie tot IGJ en overige 
    kwaliteitsinstituten

 • Procesmanagement       2 dagen- Flink
   o opstellen van jaarplan en inrichten van 
    een adequate PDCA cyclus
   o opstellen van een plan en uitvoering geven 
    aan deskundigheidsontwikkeling personeel
   o interne en externe rapportagelijnen
  

DOEL VAN HET PROGRAMMA

•	 zicht	krijgen	op	de	specifieke	competenties	die		 	
 behoren bij de functie;
• zicht krijgen op de aspecten die ontwikkeling   
 vragen en hier vervolgens gerichte ondersteuning
  op bieden;
• vaardigheid opdoen, groei in de rol en vertrouwen  
 ontwikkelen om binnen 1 jaar de rol van manager  
 (locatie - teammanager) zelfstandig uit te kunnen
  oefenen.
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OPZET VAN HET PROGRAMMA

De insteek is een competentiegerichte ontwikkeling op basis van de pijlers:  
kennis - vaardigheden - houding - gedrag. 



MODULE BLOK 2: PERSOONLIJK ONTWIKKELPAD 5,5 DAGEN

- Coaching on the job: door organisatie met back up   4,5 dagen
- LSI assessment leiderschapsgedrag - veranderkracht          1 dag

• schakelvermogen tussen strategische - tactische en 
 operationele vraagstukken
• inzicht en vaardigheid in het inzetten en aansturen van 
 veranderprocessen
• grenzen stellen en bewaken, prioritieiten stellen en focus 
 houden om het hoger doel (bv jaarplan) op kwalitatief en 
 kwantitatief niveau te kunnen realiseren
• omgaan met weerstand en tegenslag
• overige punten uit een te houden persoonlijk en
 professioneel assessment op basis van het LSI model  
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MODULE BLOK 3: INSPIRATIESESSIES 
4 x 0,5 dag

• 4  sessies gericht op perspectief verruiming en verrijking

MODULE BLOK 4: INTERVISIE  
4 x 0,5 dag

•	 4	sessies	:	reflectie	op	professioneel	handelen	
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AANSLUITING OP LEER- EN ONTWIKKELOMGEVING VAN FLINK 
VERANDEREN

Het potential programma sluit op onderdelen aan op de leer- en 
ontwikkelomgeving die beschikbaar is voor alle bij Flink aangesloten professionals. 
Dit is een digitale werkplaats waar ondersteuningsaanbod, leerprogramma’s, 
inhoudelijke content etc. geplaatst staat. Tevens sluiten de deelnemers van het 
potential programma aan op onderdelen die ook voor andere leergroepen worden 
georganiseerd waarmee er ook kennis uitgewisseld wordt en netwerken worden 
versterkt. 

Zo worden de inspiratiesessies breed onder de Flinkers aangeboden waarmee 
de potentials in een grotere groep hieraan deelnemen. Zo wordt bv. ook het 
LSI assessment in een bredere groep afgenomen en behandeld. Dit is sterk 
bevorderend voor het leerrendement omdat het Flink netwerk bestaat uit ervaren 
senior professionals uit de zorg.

Voorbeelden van inspiratiesessies 2021 - 2022
 • Prof. dr. Jan Rotmans - hoogleraar Erasmus Universiteit; auteur van oa.   
  Omarm de chaos
 • Laurens Knoop - oprichter The School of life
 • Dr. Peter Merry - CEO Ubiquity University; auteur Leading form the Field,   
  Transformational Leadership
 • Juri Hoedemakers alias Drs. Hofnar- auteur boek De hofnar (in de moderne
   organisatie); winnaar scriptieprijs Erasmus Universiteit
 • Sander Aarts: de best getrainde militair van de Nederlandse Special Forces; 
  auteur van Niet te breken (mentale weerbaarheid)

KOSTEN

• € 3500,- excl. BTW en LSI assessment (€ 500)

STARTDATUM

• Q2 2022


