Duurzame inzetbaarheid
Zorg in balans in Corona tijd
Sinds januari 2020 is de wereld in crisis geraakt door het coronavirus.
Deze crisis raakt de zorgsector hard en heeft grote impact op het werk en
de medewerkers. De coronacrisis heeft de grote betekenis en het belang
van innovatieve en wendbare goede zorg met voldoende inzetbare
mensen nog meer zichtbaar gemaakt. Door de crisis gaat de zorg een
onzekere periode tegemoet waarin de zorg te maken zal krijgen met
verschillende en steeds veranderende scenario’s.
“Juist nu is het essentieel om als zorgorganisatie aandacht te besteden
aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.”
Wecreate
Wecreate helpt organisaties, leidinggevenden en medewerkers om
duurzaam inzetbaar te worden en te blijven. Dit doet Wecreate middels DIprojecten, beleidsontwikkeling, leiderschapstrajecten, teamcoaching en
workshops voor medewerkers en leidinggevenden op uiteenlopende
thema’s.
Ervaring in de zorg
Wecreate veel ervaring in de zorgsector, naast haar huidige klanten in de
zorg, heeft Wecreate in het eerste Wendbaar project 13 zorgorganisaties
succesvol begeleid bij vraagstukken rondom duurzaam inzetbaarheid. Door
onze brede ervaring kunnen we binnen wendbaar plus ons advies en onze
programma’s nog beter afstemmen op zorg en welzijn organisaties.
Aanbod
Naast ons reguliere aanbod dat hier te vinden is op de website van
wendbaar aan het werk heeft Wecreate een aantal extra interventies
ontwikkeld om ondersteuning te bieden aan zorg organisaties tijdens en na
Coronatijd.

Leidinggeven binnen de anderhalve meter maatschappij
Wat is de impact van de Corona crisis op de rol en de taken van de
leidinggevende; hoe houd ik in deze tijd mijn mensen gemotiveerd en
hoe vind ik een goede balans tussen medewerkers aan het werk
houden en voldoende begrip tonen voor persoonlijke
omstandigheden? We gaan samen op zoek naar antwoorden op
bovenstaande vragen. Hierbij is er voldoende ruimte om ervaringen en
ook emoties te delen en met elkaar verbinding zoeken. Dit levert
meerwaarde en veerkracht op, zowel van de individuele medewerker
als van het team.
Werk privé balans in Corona tijd
Hoe ga je om met traumatische ervaringen door het Coronavirus; hoe
combineer ik werken in de zorg met zorgen voor de kinderen; hoe vind
je een balans in de werkverdeling tussen jou en je partner en hoe ga ik
om met de plotselinge verandering in werkdruk.
We gaan op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen en kijken
samen waar de knelpunten zitten, welk verdriet of welke frustratie er is
en wat we kunnen bedenken om de (werk) week in deze Coronatijd zo
soepel mogelijk te laten lopen. We gaan samen op zoek naar
oplossingen en bespreken de stappen die er nodig zijn om daar te
komen. En mocht er soms even geen oplossing zijn, dan helpen we bij
acceptatieproces. Door ervaringen te delen ontstaat er verbinding en
wordt er gewerkt aan de veerkracht van de medewerkers én het team.
Interesse? Neemt u dan contact op!
Wecreate Consulting
Pieter van Helden
p.vanhelden@wecreateconsulting.com

06 15 30 61 13

