Vanaf 2015 worden themabijeenkomsten georganiseerd i.s.m. Lidz. De opzet is het Lean
gedachtengoed vertalen naar de zorgsector. Net als elders in de zorg lopen cliënten en patiënten
in de GGZ tegen wachttijden aan. Dat kan al beginnen met een wachttijd voor de intake, maar
ook elders in de behandeling optreden. De uitdaging waar we voor staan is die wachttijden te
verkorten. Maar hoe weten we waar de knelpunten zitten, waar in het proces kunnen we
verbeteringen doorvoeren? Om hier stappen in te maken organiseren we een themabijeenkomst
met als onderwerp Wachten als grootste verspilling in de GGZ?!
Het doel van deze bijeenkomst is delen van kennis, ervaring, best practices, leren van en met
elkaar en praktisch aan het werk gaan met dit thema.
Leerdoelen
- Aan het einde van de bijeenkomst is het gesprek geopend tussen verschillende GGZ
instellingen over hoe omgegaan wordt met (de treeknorm t.a.v.) wachttijden.
- Aan het einde van de bijeenkomst hebben deelnemers ervaren hoe Lean ingezet kan worden
om het verkorten van wachttijden te realiseren.
- Aan het einde van de bijeenkomst hebben deelnemers een start gemaakt met een plan van
aanpak om Lean gedachtengoed en tools in te zetten om wachttijden te verkorten.
(hoe gaan organisaties zelf aan het werk om de wachttijden te verkorten?).
Programma
12.00 uur Ontvangst en inloop (voor een broodje wordt gezorgd)
12.30 uur Opening en introductie programma
12.45 uur Spreker
13.30 uur Pitches
14.30 uur Workshop: Kata
----pauze
14.50 uur Kata in uitvoering
15.50 uur Pitches
16.15 uur Evaluatie
16.30 uur Afsluiting
We nodigen van harte Lean coaches, behandelaars, teamleiders, stafmedewerkers en
belangstellenden werkzaam in de GGZ uit aanwezig te zijn. Na aanmelding wordt telefonisch
contact met u opgenomen. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met één van
onderstaande organisatoren.
Met vriendelijke groet,
Organisatie Themabijeenkomst:
Mark van de Streek, GGZ Drenthe Mark.vande.Streek@ggzdrenthe.nl
Marianne Schutte, Dimence m.schutte@dimencegroep.nl
Maartje de Vries, Karakter (m.devries@karakter.com)
Esther Veenstra, Karakter (e.veenstra@karakter.com)
Sylvia Witter, Coördinator Lidz (coordinator@lidz.nl)

