‘Think Forward’
Intercollegiale brainstorm

Kuiken Praktijkmanagement

Om niet altijd zelf het wiel uit te vinden!

Forward

Herkenbaar?

Waarom een brainstorm?

Zijn één of meerdere van deze vragen ook voor
jou van toepassing als tandarts-praktijkhouder:
- Ik wil en kan meer uit mijn praktijk halen.
Maar waar te beginnen?
- Alle taken en problemen liggen op mijn ‘bordje’.
Hoe kan ik mijn team hier meer bij betrekken?
- Ik heb ideeën, maar veranderingen doorvoeren
lukt niet. Hoe krijg ik veranderingen
doorgevoerd?
- Er zijn geen duidelijke werkafspraken binnen
het team. Hoe krijg ik iedereen op één lijn?
- Het praktijkhouderschap voelt als een zware
last. Hoe gaan andere praktijkhouders hiermee
om?
- Mijn personeel wordt niet optimaal ingezet.
Wat te doen?

“Openstaan voor feedback is de start van jouw
ontwikkeling.”
Tandarts-praktijkhouders hebben veelal te maken
met dezelfde uitdagingen en problemen, wat een
prima startpunt vormt om kennis en ervaringen
met elkaar te delen. Echter, dit gebeurt nog veel te
weinig. Vandaar dit initiatief.

Meld je dan aan voor de ‘Think Forward’ intercollegiale brainstorm.

Voor wie?
De brainstorm is bedoeld voor tandartspraktijkhouders, die hun praktijk verder willen
professionaliseren / verbeteren / groeien en daarin
tegen grenzen aanlopen.

De ambitie van Sjoerd Kuiken is om praktijken
succesvol te maken. Juist die tandartsen – die ook
ambities hebben met hun praktijk – help ik graag.
De brainstorm sluit hier perfect bij aan.

Wat is de opzet?
-

Kleinschalige groep (5-8 personen)
Gelijkgestemde collega’s
Vertrouwde omgeving voor feedback
Inhoudelijke sessie (theoretische achtergrond
verzorgd door Sjoerd Kuiken)
Kennis en ervaringen delen
Onder aansturing van een Bedrijfskundig expert
met focus op de tandheelkunde
Laagdrempelig (locatie en tijdstip in onderling
overleg te bepalen)
In de praktijk of via video conference
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Mogelijke onderwerpen

Wat kost het?

Het onderwerp van de brainstorm wordt in
onderling overleg bepaald en verder afgestemd.
Het is dus mogelijk om zelf een onderwerp in
te brengen. Hierbij ook een opsomming van
mogelijke onderwerpen:
- Praktijkmanagement en delegeren
- Strategie en richting bepalen
- Praktijkanalyse en indicatoren
- Agendaplanning en efficiënt werken
- Focus op verbeteren
- Aansturen van het team en
personeelsmanagement

De investering voor de brainstorm bedraagt
€ 675,00 (vrij van BTW). Dit is een eenmalig bedrag
en onafhankelijk van het aantal deelnemers.

Wat is de aanpak?
1. Meld je aan. Dit kan individueel of beter nog
direct als (studie)groep.
2. Bepalen van het onderwerp en het inhoudelijke
programma.
3. Er vindt verdere afstemming plaats over:
• Deelnemers
• Datum
• Locatie (op locatie of via video conference)
4. Problemen en uitdagingen worden
geïnventariseerd onder deelnemers.
5. Sjoerd Kuiken bereidt inhoudelijk programma
voor.
6. Sjoerd Kuiken faciliteert de brainstorm.

Indien de sessie op locatie plaatsvindt, zullen
aanvullend reiskosten in rekening worden
gebracht. In dat geval vindt de sessie bij voorkeur
plaats in de praktijk van één van de deelnemende
tandartsen.

Interesse?
Meld je aan via het contactformulier
of door een mail te sturen naar
sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl.

Contactgegevens:
Kuiken Praktijkmanagement
Sjoerd Kuiken
06 - 1498 0141
sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl
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