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Word een

LEIDER

Wat is goed leiderschap? Er bestaan verschillende visies rond
en een eenduidig simpel antwoord kan je niet geven op deze

als…

vraag. Het interview uit de novembereditie van Farmazine
maakte al duidelijk dat we het begrip ‘leiderschap’ voor de

• Geneesmiddelexpert

officina in verschillende segmenten kunnen opdelen. Als

• Manager van jouw team

apotheker ben jij dé geneesmiddelexpert bij uitstek, niet

• Deel van het multidisciplinair
zorgteam

alleen voor patiënten maar ook voor collega-zorgverleners

• Coach

binnen de multidisciplinaire setting in de eerstelijnszorg.
Naast zorgverlener en expert, ben je vaak een manager van
een kleine onderneming. Al deze rollen vervullen is een
titanenwerk waar wij jou graag in helpen. KOVAG rolt in
2019 het speciale traject ‘Leiderschap voor officinaapothekers’ uit.

Ben jij een leider in het

Maak jou deze materie

CORDON
?

MEESTER

Wie neemt de leidersrol op bij
een uitbraak van een virus?
Wat moet je doen om het
volk gerust te stellen? Dit
leerrijke, maar vooral razend
spannende en leuk managementspel op maat van apothekers geeft

LEIDERSCHAP

Als documentatie ontvangt
elke deelnemer van het
programma een boeiende
informatiebundel. Hierin zitten
verschillende artikels die een
licht werpen op de rol van de
apotheker als leider.

jou nieuwe inzichten op leiderschap.
Opgelet, deze bundel krijg je alleen
Deelname: gratis

als je deelneemt aan één van de

Datum: 12 februari 2019

betalende workshops.

Locatie: KOVAG
Inschrijven via de website van
KOVAG (klik hier).

Het programma

LEIDERSCHAP

Workshop 1 - Introductie tot
leiderschap
Maak kennis met verschil lende
leiderschapsstijlen die je in het
dagelijks functioneren kan toepassen.
Toepassing in de officina staat

Workshop 2 - De leiding nemen
als geneesmiddelexpert

centraal.

KOVAG voorziet een traject van vijf

21 februari 2019

workshops die gegeven worden door

om 20.30 u.

middelexpert tegenover collega-

Rik Moons. Moet je aan al deze
sessies deelnemen? Neen, dat moet
zeker en vast niet. Na deelname aan

zorgverleners (artsen, verplegend
Workshop 3 - Optimaal uitvoeren

14 maart 2019
Leer hoe je functionerings- en

jouw traject samen. Uiteraard is het

evaluatiegesprekken met jouw mede-

voor het volledige traject.

personeel, …) en de patiënten?

van gesprekken

de verplichte eerste sessie stel je zelf
goedkoper als wanneer je inschrijft

Hoe met je jou opstellen als genees-

om 20.30 u.

werkers constructief en vlot laat
Workshop 4 - De delegerende

verlopen.

apotheker
23 april 2019
om 20.30 u

Opgelet: aan elke workshop kunnen

evidentie. Met het vernuftige 9-

maximaal twintig personen

Workshop 5 - De coachende

deelnemen. Alle workshops gaan door

apotheker

bij KOVAG (Kortrijksesteenweg 157,
9830 Sint-Martens-Latem).

Delegeren als apotheker is geen
stappenplan maak je het delegeren jou
eigen.
12 september 2019

Om af te ronden krijg je nog acht
essentiële coachingtips mee om als
een ware leider te functioneren.
19 september 2019
om 20.30 u

om 20.30 u

Prijzen

INSCHRIJVEN
Wil je jouw leiderschapsvaardigheden

Voor KOVAG-leden

Voor niet-leden

Cordon

Gratis

Gratis

Workshop 1

€ 65

€ 90

Workshop 2

€ 65

€ 90

Workshop 3

€ 65

€ 90

workshop accepteren we twintig

Workshop 4

€ 65

€ 90

deelnemers.

Workshop 5

€ 65

€ 90

Totaalpakket

€ 250

€ 350

aanscherpen met deze workshops?
Schrijf je dan in voor de gratis sessie
van Cordon én de workshops. Je kan
in het inschrijvingsformulier aangeven
welke je wenst te volgen. Per

Surf naar www.kovag.be/leiderschap
om je in te schrijven voor dit
programma.

Opgelet: om deel te nemen aan Workshop 2 tot en met 5 is het
verplicht om Workshop 1 te volgen.
Prijzen zijn exclusief btw.

