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Je tijd beter beheren 

Door: Hendrik Gaublomme - Konekt 

 

Tijd is een zeldzaam goed geworden. Dus hoog ‘tijd’ om ze beter te beheren. In een 
professionele omgeving kun je veel tijdswinst krijgen door je werkwijze of planning anders in te 
richten. Op die manier bespaar je in werkuren. Ook je medewerkers zullen minder stress hebben 
en tevredener zijn. 

Deze vorming vertelt hoe je ‘tijdsbeheer’ best kan inplannen. 

Deze vorming is 

☒  Specifiek Mobiel Ambulant ☐  Theoretisch ☐  Vul hier aan 

☐  Handicap-specifiek ☒  Praktijkgericht 

☒  Interactief ☐  Een initiatie 

Doelpubliek 

☒  Begeleiders ☒  Starters  ☐   Vul hier aan 

☒  Teamcoaches ☒  Gevorderden  

☐  Directie 

Programma 

• Goed agendagebruik: een slimme agenda maakt je hoofd leeg. 

• Leren prioriteren: maak onderscheid tussen wat 'écht nodig' en 'wenselijk' is. 

• Keuzebehendigheid: dit is een must om je tijd te managen. 

• Ontwikkelen van een ‘project’denken: Met het systeem MAGIE zet je doelen om naar projecten. 
Je maak actiepunten van je project, zet controlepunten op de agenda en spoort op wat de dingen 
vertraagt. 

• Je bereikbaarheid evalueren: hoe ben je het best bereikbaar? Fysiek, per mail, telefoon...? 

Wat kan jij verwachten? 

We haken in op werkpunten uit jouw dagelijkse praktijk.  

De volgende noden die SPOND-leden aangaven komen zeker aan bod: agendabeheer, efficiënt 
werken, bepalen prioriteiten, omgaan met nood aan flexibiliteit sector en doelgroep, flexibiliteit vs 
bewaken overuren, efficiënte tijdverdeling cliënt-organisatie (aanpak, opvolging, bijsturing) 

Wat wordt van jou verwacht? 

Eigen agenda meenemen (digitaal of papier) 
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Praktisch 

Wanneer?   17/11/2021 van 09.00 uur tot 16.00 uur 

Waar?   KONEKT VZW - Lijnmolenstraat 153, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)  

Bereikbaarheid?  Op wandelafstand 2,3 km van station Gent-Dampoort  

 De lijnbussen met nummer 76, 77 en 78 richting Lochristi hebben een halte aan 
Station Gent Sint-Pieters en aan station Gent-Dampoort. Je kan afstappen op de 
Antwerpsesteenweg aan halte ‘Everstraat’. 

 Parking in de buurt: Gratis 

Prijs? 81 € / persoon, lunch Inclusief, lesmateriaal Inclusief  

Inschrijving? Op www.spond.be    : SPOND vzw | Inschrijving "Je tijd beter beheren"  

Meer info?  Tina Kennes - SPOND VZW, info@spond.be  
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