Workshop ‘Tijd in de zorg, van frustratie naar inspiratie’
De klok tikt voort. Tijd in partjes gehakt, dag na dag, uur na uur gelijk. Onze beleving van tijd is
anders. Soms loopt de tijd traag, dan weer gaat ze snel, en soms staat de tijd stil. Vaak hebben we het
gevoel niet genoeg tijd te hebben. De trend in de zorg is om steeds meer werk in steeds minder tijd te
doen. Tijd voor ondersteuning en zorg is een economische rekeneenheid. Bij cliënten is er intussen
sprake van eigen tijdwensen, waaronder de behoefte aan persoonlijke aandacht en beschikbaarheid
op maat. Hoe kan tijd meer inspiratiebron worden voor medewerkers en managers? Dit door meer
aan te sluiten op de tijdsbeleving van cliënten en balans te houden in het eigen werk
Tijdens deze workshops worden tijdsperspectieven inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Voor
cliënten, professionals en management/organisatie. Het programma is interactief met veel ruimte voor
uitwisseling. De doelgroep kan variëren, het programma wordt op maat gemaakt.
Thema’s en vraagstukken die aan de orde komen
Druk, druk, druk
Tijdstekort past in deze tijd. Hoe ziet onze tijd- en werkcultuur eruit?
Chronos en Kairos in de zorg
Tijdsbelevingen bij cliënten
Hoe ziet het tijdsperspectief van cliënten eruit?
Verschillen in tijdsbeleving en ritme
Verkennen van perspectieven bij eigen cliëntengroepen.
Professionals en hun tijd
Op welke manier ervaren medewerkers hun tijd?
Dilemma’s en spanningsvelden
Typologie van tijdsbeleving bij medewerkers
Tijd vanuit management en organisatie
Betekenis van tijd in een organisatie.
Tijdsbeleving bij managers.
Welke invloed heb je? Hoe zet je jouw tijd in?
Discussie en focus:
Hoe zorgtijd optimaal benutten bij de beschikbare systeemtijd?

Docent/trainer
Gabriëlle Verbeek werkte in de langdurige zorg voor ouderen en mensen met beperkingen
en in de GGZ als zorgverlener en manager. Tegenwoordig is zij directeur/adviseur/docent bij
Artemea, bureau voor vraagsturing en innovatie in de zorg. In 2011 is zij gepromoveerd op
tijdsbeleving en tijdsdruk in de zorg.

Meer informatie via Artemea 030-2203230 en via email: verbeek@artemea.nl

