
Programma Masterclass 1: Tijd en zelfsturing in de zorg 
 
16.00 uur: Opening en start-up deelnemers  
 
Toelichting en opzet programma 
 
 
Actieve start-up: 
- Verkenning startsituatie TIJD en TIJDKWESTIES praktijk op basis van de huiswerkopdracht 

opdracht 
- Formuleren persoonlijke leervragen 
- Gerichte kennismaken en Indeling in subgroepen   
 
 
16.30 – 17.15 uur: Tijd en tijdritmen in de zorg door Gabriëlle Verbeek, expert Tijd 
 
Gabriëlle gaat onder meer in op de volgende aspecten: 
- Tijdsoptieken 
- Tijdsbeleving en tijdstijlen in de professionele zorg 
- De economie van tijd in de zorg 
- Ritmiek van cliënten, professionals, management en financiers 
- Gebruik van eigen invloed 
- Tijdkwesties in de actualiteit 
- Model tijdsperspectieven 

 

 

17.15 – 18:00 uur Zelforganisatie en zelfsturing door Wil Schutte (expert zelfsturing) en 
expert en ervaringsdeskundige vanuit cliënten Wim Spijker (oa bestuurslid LOC en PGB-
gebruiker) 

 
- Zeggenschap van cliënten over tijd  
- Welke beslissingen nemen cliënten over tijd? 
- Voorwaarden voor zelfsturing  
- Besluitvorming primair proces over tijdsinzet  
 
 
18.00 – 18:30 uur: Pauze en diner 
 
 
18:30 – 20:00 uur: Herontwerp eigen praktijk   
 
Aan de hand van een eigen cases en een theoretisch model, ontwerpen deelnemers handvatten 
en een aanpak die ze kunnen toepassen in hun eigen werksituatie. Dit bestaat uit: 
- Interactief ontwerp in subgroepen 
- Presentatie 
- Discussie en leervragen 
 
 
20:00 – 20:30 uur: Reflectie, vervolg en afsluiting   

 
- Reflectie eigen vraagstelling bij aanvang 
- Formuleren persoonlijk actiedoel vervolg 
 
 



Programma Masterclass 2: Tijdsparend en ‘lean’ werken in de zorg 
 

16.00 uur: Opening en start-up deelnemers  
 
Toelichting en opzet programma 
 
 
Actieve start-up: 
- Verkenning startsituatie  LEAN  en OVERHEAD eigen praktijk m.b.v. actieve opdracht 
- Formuleren persoonlijke leervragen 
- Gerichte kennismaking en indeling subgroepen masterclass 
 
 

     16.30 – 17.00 uur: Tijdsparend werken in de zorg door Gabriëlle Verbeek 
 

- Verspillingen in de zorg 
- Tijdsparend werken als competentie 
- Voorbeelden in de praktijk 
- Tijdvreters en overbodige zorg 

 

 

17.00 – 17.30 uur: Zelforganisatie via Lean door Stan Janssen, expert doelmatigheid / lean 
en van oorsprong verpleegkundige 

 
- De Kunst van het Klein houden 
- Probleemoplossend vermogen versterken 
- Verbeterprocessen en Lean 
- Ervaringsoefening met behulp van spel 
 
 
17.30 – 18:00 uur: Pauze en diner 
 
 
18.00 – 20.00 uur: Herontwerp eigen praktijk 
 
Aan de hand van eigen cases, principes van LEAN  en werkproces herontwerpen deelnemers een 
zorgproces dat zij kunnen verbeteren in hun eigen werksituatie 
- Interactief ontwerp in subgroepen 
- Presentatie 
- Discussie en leervragen 
 
 
20:00 – 20:30 uur: Reflectie, vervolg en afsluiting   

 
- Reflectie eigen vraagstelling bij aanvang 
- Formuleren persoonlijk actiedoel vervolg 
 
  
  



Masterclass 3: Tijd, aandacht en compassie in de zorg 
 
 
16.00 uur: Opening en start-up deelnemers  
 
Toelichting en opzet programma 
 
 
Actieve start-up: 
- Verkenning startsituatie TIJD en AANDACHT eigen praktijk m.b.v. actieve opdracht 
- Formuleren persoonlijke leervragen 
- Gerichte kennismaking en indeling subgroepen masterclass 
 
 

     16.30 – 17.00 uur: Tijd en compassie in de zorg door Gabriëlle Verbeek 
 

- De tijd van cliënten 
- In kaart brengen van tijdswensen en persoonlijk ritme van een cliënt 
- Zorg afstemmen op tijdswensen en tijdritme van een cliënt 

 

 

17.00 – 17.30 uur: Aandacht en compassie in de zorg  door Christien Begemann 
 

- Hoe kijken cliënten naar hun leven?  
- Het belang van aandacht 
- Drukte bij medewerkers en tijd hebben bij cliënten 
- Is er genoeg tijd of niet? 
- Tijd besparen door aandacht geven 
 
17.30 – 18:00 uur: Pauze en diner 
 
 
18.00 – 20.00 uur: Herontwerp eigen praktijk 
 
Aan de hand van eigen cases, aangereikte visie en tools formuleren deelnemers een beeld van 
‘tijd en compassie’ dat zij kunnen realiseren in hun eigen werksituatie 
- Interactief ontwerp in subgroepen 
- Presentatie 
- Discussie en leervragen 
 
 
20:00 – 20:30 uur: Reflectie, vervolg en afsluiting   

 
- Reflectie eigen vraagstelling bij aanvang 
- Formuleren persoonlijk actiedoel vervolg 
 
 


