Leergang kwaliteit en
bedrijfskunde fysiotherapie
Uw aanpak voor duurzaam ondernemen

Leergang kwaliteit en
bedrijfskunde fysiotherapie
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op uw ondernemerstalent en wordt
u voor de vraag gesteld: hoe kom ik de komende jaren gezond door en hoe zorg
ik voor een bloeiende fysiotherapie praktijk in een veranderende wereld?
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Zo bent u verzekerd van
een opleiding op maat.

Uw resultaat
Na afloop bent u beter in staat om:
•	de kwaliteit van uw fysiotherapeutisch handelen te verbeteren
in uw praktijk
•	een visie te ontwikkelen over uw toekomst als ondernemend
fysiotherapeut
• gerichter uw personeel aan te sturen
• uw financiële doelstellingen te realiseren
• uw service naar uw klanten optimaliseren
• onderscheidend te zijn ten opzichte van uw concurrenten
• een goede relatie te onderhouden met alle zorgprofessionals

Opzet

Kosten

De opleiding beslaat acht opleidingsdagen

De kosten bedragen € 300 per opleidings-

(van 14.00 tot 21.00 uur) en bestaat uit

dag. De totale kosten hangen af van welke

zeven - geheel op de fysiotherapeut

modules u kiest (minimaal 5).

afgestemde - modules:
1.	Ontwikkeling van de fysiotherapeut
en zijn organisatie (1 dag)*
2.	Kwaliteit van de fysiotherapeutische
zorg en de consequentie voor de marktpositie ( 1 dag)
3. Management en Organisatie ( 2 dagen)
4. Human Resource Management (1 dag)

Waarom kiezen voor de leergang
Kwaliteit -en Bedrijfskunde
Fysiotherapie?
•	gericht op de specifieke fysiotherapie
praktijk
•	afgestemd op uw eigen situatie
(schriftelijke intake gesprek)

5.	Communicatieve vaardigheden (1 dag)

• voldoet een de meest recente inzichten

6.	Financieel Management (1 dag)

•	intensieve begeleiding door ervaren,

7.	Marketing (1 dag)*
Afhankelijk van uw persoonlijke behoefte
kiest u zelf aan welke modules u wilt
deelnemen (minimaal 5).

gespecialiseerde docenten
•	modulaire opbouw, voor grootste
deel naar eigen keuze in te vullen (*)
• kleine groepen (max. 12 pers)
•	volledig onafhankelijk ontwikkeld

* 	De modules 1 & 7 zijn voor iedere

voor de fysiotherapeuten branche

deelnemer verplicht.

Waar en wanneer
De opleiding wordt gegeven op goed

Meer informatie

bereikbare locaties, geografisch verspreid

Wilt u meer informatie dan nodigen

over Nederland.

wij u uit om contact op te nemen
met ons. U kunt hiervoor bellen
met F. Claessen op 06 204 90 470
of G. Prins op 06 514 277 94
of kijk op pragmascoop.nl

Ontwikkeld in samenwerking met:

