Lezingen, workshops & webinars

Webinar Voor Zorgmedewerkers
Werken in de zorg: de mooiste baan die er is. Of moeten we zeggen: de mooiste baan die er zou kunnen
zijn?
In essentie is het werken in de zorg mooiste baan die er is maar steeds vaker moeten we lijdzaam
toezien hoe we meer en meer energie verliezen in hun werk.
Misschien herken je je hierin? In maart 2020 ervaart bijna de helft van de medewerkers in de zorg een
te hoge werkdruk. Twee op de drie medewerkers geven aan dat die werkdruk wederom is verhoogd
sinds vorig jaar en driekwart wijt dit aan de toegenomen regel- en administratiedruk. Oh, en dit was
nog voordat er een pandemie kwam overgewaaid uit Wuhan…
Daar komt bij dat zorgmedewerkers ontzettend goed kunnen zorgen voor anderen, maar ze zichzelf
daarbij lijken te vergeten. Dit levert frustratie en stress op, wat resulteert in een hoog ziekteverzuim
en veel verloop.
Bovenstaande twee factoren maken de zorgsector tot een tikkende tijdbom: een collectieve burn-out
in wording. Het is tijd voor actie!
In december 2020 verscheen het boek ’Zet de patient op 2’ van sprekers en schrijvers Arjen Banach
en Niek van den Adel. In dit boek laten ze zien dat zorgmedewerkers pas op duurzame wijze zorg
kunnen verlenen als ze allereerst goed voor zichzelf zorgen, want ‘zorgen voor anderen begint bij
jezelf’.
Waar de sessies over gaan…
De lezingen en workshops voor medewerkers zijn opgebouwd in drie delen. We beschrijven eerst
waar we nu staan met de zorg en hoe we die ervaren als zorgmedewerkers. Vervolgens schetsen we
ideaalbeeld, waar willen we naartoe? Wat zou werken in de zorg moeten opleveren?
Tot slot gaan we je inzicht geven in hoe je daar komt: het verschil tussen waar we je nu staat en waar
je eigenlijk wilt zijn.
Waarschuwing: hier wordt het heel praktisch en vol met handige tips dus het zou zomaar kunnen dat
je er de volgende dag mee aan de slag gaat…

De sessies voor medewerkers kunnen in lezing- of workshopvorm worden
verzorgd. Bij een lezing richten we ons op het ‘inspireren’ bij een workshop
komt daar ‘activeren’ bij, actief aan de slag gaan met de kennis. Bij beide
opties is het mogelijk om dit online te doen, via een webinar.

Voor Leidinggevenden en HR
In maart 2020 ervaart bijna de helft van de medewerkers in de zorg een te hoge werkdruk. Twee op
de drie medewerkers geven aan dat die werkdruk wederom is verhoogd sinds vorig jaar en driekwart
wijt dit aan de toegenomen regel- en administratiedruk. Oh, en dit was nog voordat er een pandemie
kwam overgewaaid uit Wuhan…
Daarnaast zien we dat zorgverleners ontzettend goed kunnen zorgen voor anderen, maar ze zichzelf
daarbij lijken te vergeten. Dit levert frustratie en stress op, wat resulteert in een hoog ziekteverzuim
en veel verloop.
Bovenstaande twee factoren maken de zorgsector tot een tikkende tijdbom: een collectieve burn-out
in wording. Het is tijd voor actie!
Het is echter niet alleen een verantwoordelijkheid van zorgmedewerkers, ook zorgorganisaties
(leidinggevenden en HR) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en inzetten op goed
werkgeverschap. Er is zoveel visie en beleid ontwikkeld op hoe goed voor patiënten te zorgen, maar
die visie ontbreekt als het gaat om goed zorgen voor je medewerkers. Hoe doe je dat nou als
leidinggevende of HR?
Waar het webinar over gaat…
In het webinar ‘Zet de patient op 2’ voor leidinggevenden of HR nemen wij de toehoorders mee in de
wereld van goed werkgeverschap. Wat doe je om in de zorg medewerkers gemotiveerd en betrokken
te houden en wat betekent dit voor het dagelijks werk van leidinggevenden of HR. Hoe boei en bind
je medewerkers en wat kunnen we daarin leren van andere organisaties, in de zorg maar ook
daarbuiten?
Waarschuwing: het wordt heel praktisch en vol met handige tips dus het zou zomaar kunnen dat je er
de volgende dag mee aan de slag gaat…

De sessies voor leidinggevenden en HR kunnen in lezing- of workshopvorm
worden verzorgd. Bij een lezing richten we ons op het ‘inspireren’ bij een
workshop komt daar ‘activeren’ bij, actief aan de slag gaan met de kennis. Bij
beide opties is het mogelijk om dit online te doen, via een webinar.

