
Met de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) kunnen ziekenhuizen en  

categorale instellingen investeren in het strategisch opleiden van hun personeel. De 

NVZ ondersteunt lidinstellingen bij de ontwikkeling en borging van hun strategisch 

opleidingsbeleid. Maar wat levert strategisch opleiden precies op en hoe toon je dit 

aan? De NVZ helpt haar leden die vragen te beantwoorden. Dit gebeurt in 2019  

tijdens de workshops Impactgericht Denken, het project Meetbare Opbrengsten 

en de scan Strategisch Opleiden en HRM. 

Workshops  
Impactgericht Denken

Wat gebeurt er?
De NVZ organiseert in 2019 basis- en 
verdiepingsworkshops Impactgericht 
Denken. Tijdens deze workshops leren 
opleidingsprofessionals leerinterventies 
te verbinden aan de strategische doelen 
van de organisatie, zodat deze meer 
impact krijgen. Dit gebeurt aan de hand 
van het impactmodel van het CAOP.  
Dit model helpt een redeneerlijn te 
ontwikkelen over de effecten van leer-
interventies in relatie tot de opgaven  
van het ziekenhuis.

Wat levert het op?
Opleidingsprofessionals krijgen inzicht 
in de relatie tussen de geplande of 
uitgevoerde leerinterventies en de 
doelen van de organisatie. Ze kunnen 
een denkkader toepassen om de kop- 
peling tussen leerinterventies en orga- 
nisatiedoelen te maken, te evalueren  
en om uiteindelijk het opleidingsbeleid 
bij te sturen.

Project  
Meetbare Opbrengsten

Wat gebeurt er?
In het project Meetbare Opbrengsten 
onderzoekt de NVZ samen met lid- 
instellingen hoe zij de resultaten van 
leerinterventies uit het strategisch 
opleidingsbeleid beter meetbaar kunnen 
maken. Opleidingsprofessionals uit 
verschillende instellingen zijn samen  
aan de slag gegaan om indicatoren  
en meetinstrumenten te identificeren  
en in de praktijk te toetsen. Ze maken  
gebruik van bestaande meetinstrumen- 
ten en indicatoren, bijvoorbeeld uit  
de KiPZ-jaarverslagen en de bedrijfs- 
informatiesystemen. Eind 2019 is het 
project afgerond. 

Wat levert het op?
Het project levert een set indicatoren  
en evaluatie- en monitorinstrumenten 
op om de opbrengsten van leerinter- 
venties in kaart te brengen en te ver- 
antwoorden. De opbrengst is straks 
niet alleen bruikbaar voor deelnemers 
aan het project, maar komt beschikbaar 
voor het hele veld.

Scan Strategisch Opleiden  
en HRM

Wat gebeurt er?
De NVZ ontwikkelt samen met het CAOP 
en in dialoog met NVZ-leden de scan 
Strategisch Opleiden en HRM. Dit is een 
kwantitatieve monitor die inzicht moet 
opleveren in de kwaliteitsontwikkeling 
en positionering van het strategisch 
HRM- en opleidingsbeleid. De scan is 
eind 2019 gereed.

Wat levert het op?
Het traject levert een scan op, bestaande 
uit een set indicatoren, waarmee de 
kwaliteit en ontwikkeling van strategisch 
opleiden en strategisch personeelsbeleid 
weer te geven en te volgen is. Daarmee 
kan in beeld gebracht worden hoe de 
branche en de instellingen ervoor staan 
op het gebied van strategisch opleiden 
en HRM.

De impact
van opleiden

KiPZ en strategisch opleiden op Kennisnet
Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van strategisch opleiden en de KiPZ-regeling? Word dan lid 
van de KiPZ-werkgroep op Kennisnet. Leden van de NVZ kunnen via www.nvz-kennisnet.nl het lidmaatschap aanvragen.

https://www.nvz-kennisnet.nl/inloggen?target=/nieuws/1703-ziekenhuizen-maken-leeropbrengsten-meetbaar
https://www.nvz-kennisnet.nl/inloggen?target=/werkgroep/20-kipz-kennisgroep/nieuws/1834-handreiking-bij-toepassen-impact-model



