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Horizontaal Toezicht Zorg 4-daagse opleiding
najaar 2021

Update herontwikkeling HBO+ opleiding
Zorgadministratie

De eerste lesdag van de HTZ 4-daagse opleiding van dit

In onze vorige

voorjaar zit er alweer op. En wat was het weer leuk! Het is

nieuwsflits van

snel gegaan, deze variant zat al vroeg vol.

september 2020
besteedden wij

Maar goed nieuws! De nieuwe data voor de najaarsvariant

al aandacht aan

van de 4-daagse opleiding zijn inmiddels ook bekend. Wij

deze opleiding.

houden in de planning rekening met twee scenario’s:

Inmiddels kunnen
wij u melden

1)	fysiek (locatie: van der Valk hotel Veenendaal).
Data: 22 november en 8 december 2021,
20 en 21 januari 2022.
2)	digitaal (via Teams).
Data: 22 november en 8 december 2021,

dat in november
2021 de eerste pilots zullen starten van de modules
Introductiedag, Scriptieles, Administratieve organisatie
en interne beheersing (AO/IB) en Wet- en regelgeving/
privacy- en informatiebeveiliging.

19 en 27 januari 2022.
Lees meer over deze nieuwe opleiding in het
In september zal, afhankelijk van de Coronamaat

onderstaande artikel “Blended, modulair en vooral

regelen vanuit de overheid, een definitieve keuze

praktisch”, waarin Dennis Moeke (lector Logistiek,

voor het betreffende scenario worden gemaakt.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Johan Joosse
(Projectleider, VUmc Academie) aan het woord komen.

Schrijf je HIER in: Amsterdam UMC, Locatie VUmc 4-daagse opleiding Horizontaal Toezicht Zorg).

https://vumc-2.foleon.com/vumc-academie/vumcacademie-7/zorgadministratie/.

Training Financieel management en bedrijfsvoering
voor leidinggevenden

Even voorstellen:
In deze nieuwe rubriek in het kort wat meer informatie
over de medewerkers van domein Health Information

Ook starten wij in juni met de eerste twee modules van

Management. Wie zijn zij eigenlijk?

de training Financieel management en bedrijfsvoering.
Deze training wordt in samenwerking met experts uit

Caroline van Vliet

Amsterdam UMC herontwikkeld, zoals de divisiedirecteur

Ik ben Caroline van Vliet, 36 jaar

Divisie 3 Hartcentrum, een adviseur Strategie en

oud en werk sinds 2011 met heel

Innovatie, een adviseur Leiderschap en ontwikkeling HR,

veel plezier bij VUmc Academie.

de manager Planning en Control, de afdelingsmanager

Ik was eerst verantwoordelijk voor

ai Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en oud-

opleidingen Zorgadministratie. Sinds

deelnemers uit Amsterdam UMC. De training wordt

2017 werk ik als accountmanager en

omgevormd naar blended onderwijs, dat wil zeggen een

onderwijscoördinator Horizontaal Toezicht Zorg voor

combinatie van online onderwijs en contactdagen op

zowel de 4-daagse opleiding als de Incompany

de locatie VUmc Academie. Wij zijn dan ook trots om te

scholingen op maat. Hiervoor reis ik met mijn collega’s

kunnen aankondigen dat deze training is opgenomen

het hele land door.

in het nieuwe leiderschapsprogramma van HR voor de

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, lezen, mijn

doelgroep leidinggevenden, afdelingshoofden en medisch

Spaans te verbeteren en nieuwe plekjes in het binnen- en

specialisten van Amsterdam UMC. Vanwege de geldende

buitenland te ontdekken (als het weer kan en mag!). Verder

Coronamaatregelen zal de eerste training in juni 2021

ben ik woonachtig in het mooie pittoreske Bergen (NH)

volledig online plaatsvinden.

met mijn vriend Niels en zoontje Sven van 4 jaar oud.
Van 1 april tot en met 1 september ga ik er tijdelijk “even

Lees meer over deze nieuwe training in het onderstaande

tussenuit” in verband met de komst van ons tweede kindje.

interview “Elkaars taal spreken en dus een goede

Mijn twee collega’s Johan en Gerda nemen in deze periode

gesprekspartner zijn” met Willemien van den Hoven

de honneurs waar.

(adviseur leiderschap en organisatieontwikkeling bij HR)
en Gerda Blom (coördinator onderwijs Health Information

Binnenkort wordt het domein uitgebreid met twee nieuwe

Management).

collega’s, maar daarover meer in de volgende nieuwsflits.

https://vumc-2.foleon.com/vumc-academie/vumc-

Amsterdam UMC, Locatie VUmc - Domein: Health

academie-7/financieel-management/

Information Management

•	Wilt u meer informatie over ons cursusaanbod of maatwerk?
•	Wilt u zich abonneren op onze nieuwsflits en zo op de hoogte blijven van nieuws, cursusdata en ontwikkelingen
op het gebied van health information management?
Stuur dan een e-mail naar healthinformationmanagement@amsterdamumc.nl.

Wij zijn de contactpersonen van het domein Health Information Management:

Gerda Blom
Coördinator onderwijs
zorgadministratie

Johan Joosse
Project- en programmamanager en
accountmanager.

Caroline van Vliet
Coördinator onderwijs HTZ en
accountmanager
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