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Leuk dat je meedoet aan onze lesserie. Via didozorgt.nl/ontdek-onze-zorg-missies/ kun je de video’s, of 
missies zoals we ze noemen, online volgen! Als zorgprofessional maak jij het verschil voor je cliënten. Iedere dag, 
en iedere cliënt, is weer anders. Jij bent de belangrijkste medewerker voor het leveren van goede zorg. Je 
ontvangt veel dankbaarheid van cliënten, maar aan de andere kant merk je ook dat de zorgvraag en de 
werkdruk steeds meer toenemen.

Deze lesserie helpt jou of jullie daarom het dagelijkse werk en de zorg slimmer te organiseren. Zodat er meer tijd 
overblijft voor het geven van persoonlijke aandacht aan jouw cliënten zodat je nog meer voldoening uit je werk 
kunt halen.

Alle missies hebben met elkaar te maken. Het is dan ook het beste om te starten met missie 1 en ze zo 1-voor-1 
door te lopen. Je kunt iedere missie individueel volgen, maar natuurlijk ook samen met collega’s. Elke missie 
bevat ook een aantal opdrachten. Deze opdrachten helpen je inzicht te krijgen in jezelf en het dagelijkse 
zorgproces.

In dit werkboek kun je de missies teruglezen en de opdrachten uitwerken. Het voordeel hiervan is dat je 
bepaalde onderdelen uit de missies nog eens kunt teruglezen, en de uitwerking van eerdere opdrachten 
paraat hebt bij een volgende missie. Dit is handig omdat de missies met elkaar samenhangen.

Hoi zorgprofessional,
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• Personeelstekort, krapte op de arbeidsmarkt

• Te weinig tijd om kwaliteit te leveren

• Werkdruk

• Emotioneel zwaar

• Te lage beloning

• Grote administratieve belasting

• Weinig invloed op inrichting zorgactiviteiten

• Er is veel ziekteverzuim

• Niet kunnen voldoen aan behoefte van cliënten

• Beperkte financiële middelen

• Geen tijd voor bijscholing of persoonlijke ontwikkeling

• Afstand werkvloer en management

Missie 1:

‘Samen zorgen voor een beter morgen’
Leerdoelen:

- Ontdek wat je leert in deze missies.
- Je leert je focussen op zaken waar je direct invloed op hebt.

Deze missie bevat 3 werkopdrachten.

Hoewel het werken in de zorg een enorme 
voldoening geeft, je levert immers een 
waardevolle bijdrage aan de gezondheid 
en het welzijn van je cliënten, weten we 
allemaal dat het ook zwaar werk is.

Onregelmatige werktijden, veel administratie, 
werkdruk en bijvoorbeeld beperkte middelen 
zorgen er voor dat jouw werk fysiek, maar ook 
emotioneel belastend is. Als gevolg hiervan kun je 
misschien niet altijd voldoen aan de behoefte van 
je cliënten. Je kunt ze niet altijd de aandacht geven 
die je ze eigenlijk zou willen geven. 

Veel zorgmedewerkers ervaren ook stress en 
vermoeidheid, juist omdat ze vanuit hun hart en 
met enorme betrokkenheid werken.

Voorbeelden van zorgen, kwesties of pijnpunten zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:
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Cirkel van betrokkenheid

Cirkel van controle

1.

2.

3.

4.

5.

Jouw belangrijkste zorgen of pijnpunten
Neem even 5 minuten om na te denken wat voor jou de belangrijkste zorgen,
kwesties of pijnpunten zijn die je ervaart in jouw werk.

Noteer er minimaal 3, maximaal 5, aan de linkerkant op onderstaand werkblad.

De zorgprofessional is de belangrijkste medewerker voor het 
leveren van goede zorg. Zeker als het gaat over de inrichting en 
het organiseren van het dagelijkse zorgproces ken jij de cliënt, 
en weet je vaak precies waar het goed gaat en waar het beter 
kan. Wanneer je kijkt naar het lijstje van voorbeelden van 
pijnpunten, zie je dat de soorten pijnpunten nogal uiteen lopen. 
Van beperkingen in middelen tot te weinig tijd om kwaliteit te 
leveren, en van afstand werkvloer en management tot te lage 
beloning. En voor veel van deze zorgen lijkt het of ze, ondanks 
dat je er betrokken bij bent, buiten jouw controle vallen.

De Amerikaanse organisatiepsycholoog Stephen Covey 
bedacht daar een mooi model voor: de cirkel van invloed. Op je 
werkblad kijkt zie je dit model rechts staan. De buitenste cirkel is 
de cirkel van betrokkenheid. Dit zijn zorgen of waar je je bij 
betrokken voelt. De binnenste cirkel is de cirkel van controle. 
Over welke zorgen of pijnpunten heb jij direct controle.

Wanneer je nu opnieuw kijkt naar het lijstje van pijnpunten 
zou je deze ergens op de cirkels kunnen plaatsen.

Opdracht 1:
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Cirkel van betrokkenheid

Cirkel van controle

1.

2.

3.

4.

5.

Positioneer jouw zorgen of 
pijnpunten op de cirkel
Bekijk jouw lijstje en trek met een stift of potlood een lijn naar waar jij jouw
zorgen of pijnpunten op de cirkel zou plaatsen.

Gelukt? Wij zijn benieuwd waar jij de zorgen hebt geplaatst. Heb je al je zorgen in de binnenste cirkel geplaatst? 
Mooi! Alle pijnpunten die je in de binnenste cirkel hebt geplaatst zijn dingen waar jij dus zelf controle over hebt. 
Jij hebt er controle over, dus jij kunt dit ook zelf veranderen. Alleen, dit is bij de meeste mensen niet het geval. 
Vrijwel alle zorgen en pijnpunten worden meestal niet in de cirkel van controle geplaatst. Logisch, want dan had 
je er al lang iets aan gedaan. Toch? Vaak maak je je echter wel druk over deze dingen. Maar eigenlijk richt je 
hiermee je aandacht op de tekortkomingen van collega's, het management of ontwikkelingen vanuit de 
politiek. En dat kan zorgen voor een negatief beeld. Een negatief beeld van je werk, je omstandigheden en, in 
het ergste geval, een negatief beeld van jezelf.

Covey bedacht echter nog wat anders. Stel, je tekent een derde cirkel. De cirkel van invloed. Binnen deze cirkel 
zou je de zorgen en pijnpunten kunnen plaatsen waar je bij betrokken bent, die niet binnen jouw controle vallen, 
maar… waar je wel invloed op uit zou kunnen oefenen.

Neem bijvoorbeeld het pijnpunt “te weinig tijd om kwaliteit te leveren”. Hier heb je geen direct controle over, 
maar misschien zou je door met je team dingen slim op elkaar af te stemmen wel wat meer tijd kunnen 
creëren. Of “afstand werkvloer en management”, geen directe controle, maar misschien wel invloed. Zou je 
door in gesprek te gaan met elkaar dingen kunnen beïnvloeden? Dit zijn natuurlijk nogal ‘kort door de bocht’ 
voorbeelden. Wellicht heb je allang met je team geprobeerd dingen slim op elkaar af te stemmen, maar 
probeer daar nog even niet aan te denken en richt je nu puur op of je de pijnpunten mogelijk zou kunnen 
beïnvloeden.

Opdracht 2:
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Cirkel van betrokkenheid

Cirkel van controle

1.

2.

3.

4.

5.

Teken cirkel en 
positioneer opnieuw
Teken nu zelf de cirkel van invloed. En trek voor de zorgen die je mogelijk zou kunnen beïnvloeden een nieuwe 
lijn. Bijvoorbeeld in een andere kleur. 

Zo zie je dat pijnpunten die in eerste instantie niet controleerbaar lijken, door het uitoefenen van invloed toch 
indirect veranderd zouden kunnen worden. Door de cirkel van invloed toe te passen merk je dat de invloed die 
je hebt op bepaalde situaties zal groeien. Door je focus op deze cirkel te leggen wordt je pro-actief. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed op de inrichting van zorg. Jij weet samen met jouw collega’s precies 
wat goed past bij de wensen en behoeften van de bewoners. En wat nodig is voor het bieden van kwaliteit van 
zorg en een veilige omgeving. Samen iets moois weten te maken van de relatie met de cliënt, door het bieden 
van oprechte aandacht, klaar te staan voor de ander en mens te zijn naast de professional. En dat is ook waar 
deze missies om draaien. 

In de volgende missie ga je, eventueel samen met je team, een inventarisatie van de dagelijkse activiteiten in 
jouw zorggroep maken. Door deze activiteiten te analyseren en met elkaar te bespreken komen jullie tot nieuwe 
inzichten. Dingen waarvan je eerst dacht geen controle over te hebben blijken jullie toch te kunnen 
beïnvloeden. De inzichten leiden tot goede gesprekken met alle betrokkenen. Want voor kwaliteit en 
persoonsgerichte zorg, zorg je samen. Een dialoog dus met cliënten en familie, samenwerkend met collega’s en 
ondersteund door managers en staf. 

Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie!
Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Mail ons: vragen@didozorgt.nl

Opdracht 3:
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Missie 2:

Inventariseer je zorggroep

Leerdoelen:

•  Je leert hoe je laagdrempelig en snel, een inventarisatie van jouw zorggroep kunt opstellen. 
• Bewustwording rondom de wensen en behoeften van de cliënt en 
 wat je op een dag allemaal doet.
•  Je ontdekt waar mogelijke knel- en of verbeterpunten zitten.

Deze missie bevat 4 werkopdrachten

In de vorige missie heb je ontdekt dat pijnpunten of zorgen, die in eerste instantie niet controleerbaar lijken, 
door het uitoefenen van invloed toch indirect veranderd kunnen worden. Door het aannemen van een 
proactieve houding heb je gemerkt dat de invloed die je hebt op deze situaties kan groeien.

In deze missie ga je de dagelijkse wensen en behoeften 
van jouw zorggroep inventariseren. Door dit te doen krijg je 
een beeld van welke activiteiten veel voorkomen in jouw 
zorggroep, je gaat nadenken over wat je doet en ontdekt 
waar mogelijke knelpunten zitten. En als je dit met je team 
doet ontdek je zo of jullie allemaal dezelfde zorgbeleving 
hebben, en zo niet waar de verschillen dan precies in 
zitten…
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Cliënt Collega Arts Management Vrijwilliger Familie

Bij dagelijkse activiteiten denk je waarschijnlijk al direct 
aan ondersteuning bij ochtend of avond ADL, of medicatie. 
Maar vergeet bijvoorbeeld  dagbesteding, facilitaire 
zorgtaken zoals opruimen of klaarmaken en aanreiken van 
maaltijden niet. En je kunt ook denken aan overdracht, 
rapportage en bewonersadministratie.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook activiteiten die niet direct 
aan een cliënt zijn gebonden. Zoals teamoverleg of het 
inwerken van een nieuwe collega.

Dagelijkse
activiteiten
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Dagelijkse activiteiten

Overzicht van activiteiten.
Pak een pen of potlood en bestudeer rustig een paar minuten het overzicht van activiteiten. Komt het overeen 
met wat jij doet? Of niet? En mis je een activiteit? Zo ja, Schrijf deze er dan bij in één van de open velden.

Persoonlijke Verzorging
ADL
Wisselligging
Transfer
Voeding
Drinken
Mobiliteit
Toiletverzorging
Middagrust
Overig

Gelukt? mooi! Wellicht zijn er activiteiten bij waar je niet direct aan dacht. Of zijn er activiteiten die jij niet 
uitvoert: wellicht verdelen jullie sommige activiteiten in jouw zorgteam. Daarnaast is natuurlijk elke cliënt 
anders en kost dezelfde activiteit bij de ene cliënt meer tijd dan bij de andere. 
Wanneer je jouw dagelijkse zorgproces slimmer wilt inrichten, zodat je meer tijd overhoud voor het geven van 
persoonlijke aandacht aan je cliënten, is het goed om deze activiteiten eens inzichtelijk te maken. Door de 
activiteiten inzichtelijk te maken ontdek je hoe jij en jouw team invulling geven aan de wensen en behoeften 
van iedere cliënt.

Opdracht 1:
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Verpleging
Verpleegtechnische handeling
Wondzorg
Medicatie
Coördinatie/waarnemen
Overig

Facilitair
Schoonmaken
Ontbijt
Broodmaaltijd
Warme maaltijd
Wasgoed
Koffie/thee
Sap
Fruit
Snack/tussendoortje
Technische Dienst
Facilitaire registratielijsten
Opruimen
Overig

Niet cliëntgebonden
activiteiten
Teamoverleg
Scholing
Pauze
Intervisie
Productontwikkeling
Dienstrooster
Inwerken nieuwe collega
Begeleiden leerling
Begeleiden stagiair
Overig

Cliëntadministratie & Overleg
Overdracht
Rapportage
M.D.O.
Aanvraag hulpmiddelen
Bestellingen
Voorbereiden gesprek
Familie/cliëntgesprek
Bewonersadministratie
Overleg discipline
Administratie
Alarmering/sensor

Behandeling
Visite
Lichamelijk onderzoek
Psychologisch onderzoek
Behandeling op afspraak
Cliëntadministratie
Cliëntgericht overleg
Niet cliëntgebonden activiteiten
Overig

Begeleiding
ADL
Voeding
Drinken
Begeleiden mobiliteit
Begeleiden toilet
Ondersteunen zelfredzaamheid
Psychosociale ondersteuning
Middagrust
Toezicht
Controle
Overig

Dagbesteding
Individuele activiteit
Groepsactiviteit
Activiteit buiten woning
Overig
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Vul de “mijn cliënt” werkbladen in
Kies 2 cliënten uit jouw zorggroep. Vul in de velden per per cliënt de 6 meest voorkomende activiteiten in en ook 
hoeveel tijd deze activiteit jou dagelijks kost.

Om de cliënten uit elkaar te houden hoef je geen echte naam in te vullen. Dat mag natuurlijk wel, maar je kunt 
bijvoorbeeld ook het kamernummer gebruiken.

Opdracht 2:
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3.

2.

1.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

6.

5.

4.

Ingevuld? Top! Dan gaan we gelijk door naar opdracht 3.



Vergelijk de ingevulde 
“mijn cliënt” werkbladen
Leg nu de ingevulde ‘mijn cliënt’ werkbladen naast elkaar. Wat valt je op?

• Zijn er activiteiten die bij alle cliënten voorkomen?
• Zijn er grote verschillen per cliënt? En hoe komt dat denk je?
• Indien er verschillen zijn, stem je dit misschien af op wat het beste past bij de cliënt? En waarom?
• Wat valt op als het gaat over de wensen en behoeften van onze cliënten?

Als je met je team de werkbladen hebt ingevuld zou je kunnen vergelijken:

• Hebben jullie vergelijkbare tijden nodig per activiteit? 
• Zo ja/nee hoe zou dat kunnen komen?
• Hebben wij binnen ons team hetzelfde beeld van zorgbeleving?
• Door wie (welk niveau, zorgprofessional) kunnen de activiteiten van zorg worden (minimaal) uitgevoerd?

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Trek nog niet teveel conclusies op dit moment. Probeer vooral goed 
verschillen te duiden. Niet op basis van goed tegenover minder goed, of sneller tegenover langzamer etcetera. 
Maar kijk juist naar wat het best passend is voor de cliënt en waarom.

In teamverband kun je ook kijken waarin jullie elkaar verrijken. Bijvoorbeeld verschillende activiteiten die jullie bij 
een cliënt hebben toegevoegd. 
Leg aan elkaar uit waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt.

Wellicht heeft het vergelijken van deze ‘mijn cliënt’ werkbladen je al wat inzichten gegeven. 

De volgende stap, dat doe je in de volgende missie, is het maken van een volledig ‘plaatje’ van jouw zorggroep. 

Opdracht 3:
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Opdracht 4:
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Vul meerdere  “mijn cliënt” werkbladen in
Vul daarom nu ook voor een aantal andere  cliënten van je zorggroep de ‘mijn cliënt’ werkbladen in. Ik zou 
zeggen zo tussen 2 en 3, en meer mag natuurlijk ook altijd.

3.

2.

1. 4.

5.

6.
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2.

1. 4.

5.
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3.

2.

1. 4.

5.
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2.

1. 4.

5.

6.

3.

2.

1. 4.

5.

6.
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Missie 3:
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'Bespreek samen de bevindingen'
Leerdoelen:

•  Je leert hoe je op basis van gemeten cliëntbehoefte een vertaalslag kan maken naar een passende   
 inrichting van zorg.
•  Je leert een basisaanpak voor het aangaan van goede gesprekken en discussies over en met cliënten over  
 de dagelijkse zorg en de samenwerking. 

Deze missie bevat 2 werkopdrachten

In de vorige missies heb je ontdekt dat, door het aannemen van een proactieve houding, bepaalde situaties, 
die in eerste instantie misschien niet controleerbaar lijken, door het uitoefenen van invloed toch indirect 
veranderd kunnen worden. Ook heb je de dagelijkse wensen en behoeften van één of meerdere cliënten in 
jouw zorggroep geïnventariseerd. Zo heb je een beeld gekregen van welke activiteiten veel voorkomen. 
Je hebt daardoor nagedacht over wat je allemaal doet op een dag en misschien ontdekt waar mogelijke 
knel- en of verbeterpunten zitten. Het geeft je inzicht in jouw zorggroep.

In deze missie helpen we jou om de verzamelde 
informatie te ordenen. Daarna ontdek je, aan de hand 
van een voorbeeld en verschillende vragen, hoe je vanuit 
verschillende invalshoeken jouw data kunt bekijken en 
samen kunt bespreken. Zo leer je op een andere manier 
nadenken over het zorgproces en ontdek je waar 
mogelijk ruimte voor verbetering zit. Elke cliënt heeft, 
afhankelijk van het zorgprofiel, recht op een aantal uren 
zorg en behandeling. Hiervoor zijn richtlijnen en een 
gemiddelde per week. De norm, oftewel de indicatie die is 
gekoppeld aan het zorgprofiel van iedere bewoner.

Het zorgprofiel bepaalt ook hoeveel geld de zorgverlener 
krijgt voor de zorgverlening, verpleging, behandeling,
begeleiding, welzijnsactiviteiten, huisvesting, maaltijden, etc.

Bijvoorbeeld, een verpleeghuis krijgt voor iemand met zorgzwaarte 5 ongeveer 266 euro per dag.  Hiervan 
moet een groot aantal kosten betaald worden. Een groot deel gaat naar uren van zorgmedewerkers. Maar 
van dit bedrag wordt nog veel meer betaald, zoals huisvesting, eten en drinken, behandeling, dagbesteding, 
medicatie en hulpmiddelen. De precieze invulling wisselt/varieert per verpleeghuis.

Dat lijkt natuurlijk heel helder en duidelijk, maar jij als zorgprofessional weet ongetwijfeld dat de praktijk vaak 
toch net iets anders werkt. De ene cliënt heeft meer zorg nodig dan de norm, een andere cliënt wellicht weer 
minder. Deze precieze invulling komt dan ook vaak op jou en de rest van het zorgteam aan. De zorgvraag van 
een cliënt kan dus behoorlijk afwijken van de norm.

Echter, door de dingen, samen als team, slim te organiseren kun je misschien al veel winst boeken. 

Zorgindicatie?



Opdracht 1:

14
Werkboek lesserie: Samen zorgen voor een beter morgen!

Noteer de drie belangrijkste 
activiteiten voor jouw cliënt 
Blader terug in jouw werkboek en kies één cliënt, één ingevuld werkblad, uit de vorige missie. Kijk nog eens goed 
naar alle activiteiten die je hebt genoteerd. Noteer in onderstaand werkblad drie activiteiten en geef per 
activiteit aan wie de cliënt hierbij kan ondersteunen.

Welke activiteiten zijn voor jouw cliënt het belangrijkst denk jij? Kies er drie. En geef per activiteit aan wie mag 
deze activiteit mag uitvoeren. Een zorgmedewerker van een bepaald niveau. Of iemand anders? Bijvoorbeeld 
een behandelaar, welzijnsmedewerker, of een praktijkopleider. Of iemand uit het sociale netwerk. Een vrijwilliger 
of familielid? Het zouden natuurlijk ook meerdere rollen kunnen zijn.

Activiteit 1
Wie mag deze activiteit uitvoeren?

Zorgmedewerker niveau:

Iemand anders

Activiteit 2
Wie mag deze activiteit uitvoeren?

Zorgmedewerker niveau:

Iemand anders

Activiteit 3
Wie mag deze activiteit uitvoeren?

Zorgmedewerker niveau:

Iemand anders



Opdracht 1:
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Klaar? mooi! 
Wat valt je op wanneer je naar deze activiteiten kijkt en vergelijkt met de situatie in jouw zorggroep?

• Door wie kunnen de belangrijkste activiteiten van zorg worden uitgevoerd? 
• En zou je mogelijk iemand anders (bijvoorbeeld familie) kunnen inschakelen voor deze activiteit?

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Als je deze missie met je team doet, kun je dit met elkaar bespreken. 
Succes!

Een ander manier om de informatie te ordenen is door te kijken hoe alle activiteiten voor een cliënt 
samenhangen met de dagstructuur. Dit is het beste te laten zien aan de hand van een voorbeeld.  Voor een 
zorggroep zijn per uur alle activiteiten geïnventariseerd. Als je dat zou uittekenen in een grafiek zou die er zo 
uitzien.

Hier, op de x-as, de uren van de dag. Tegenover, op de y-as, het aantal activiteiten. 
Wanneer je naar de grafiek kijkt, wat valt je dan op? 

Precies, er zijn een aantal duidelijk herkenbare piekmomenten in de dag. Dit zijn, logisch, de eetmomenten. 
Maar ook de tijden rondom opstaan (ochtendzorg) en naar bed gaan (avondzorg).

Hoe zit het bij jou? Komt deze structuur (ongeveer) overeen met jouw groep?

06.00 09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 03.00

Piek- en dal momenten



Opdracht 2:
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Vragen en ideeën 
Onder elke vraag heb je ruimte om (heel kort) je ideeën, inzichten of conclusies te noteren. Een insteek die je 
hier steeds zou kunnen kiezen is: hoe kunnen we door anders (samen) te werken?

Goed gedaan! In deze missie heb je al je verzamelde informatie geordend. Daarna heb je, aan de hand van een 
voorbeeld en verschillende vragen, ontdekt hoe je vanuit verschillende invalshoeken naar deze informatie kunt 
kijken en de informatie samen kunt bespreken. Hopelijk heb je daardoor op een andere manier nagedacht over 
het zorgproces en ontdekt waar mogelijk ruimte voor verbetering zit. Misschien door dingen samen slimmer te 
organiseren. In de volgende missie ga je deze bevindingen omzetten in concrete oplossingen, acties en 
afspraken.

Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie!
Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Mail ons: vragen@didozorgt.nl

Samen zorgen voor een beter morgen | Vragen dagstructuur

Wat zijn bij ons de piek- en dalmomenten?

Sluit de dagstructuur aan op de wensen van een cliënt?

Welke activiteiten zou je kunnen verplaatsen 
(van piek naar dal) om meer ruimte te creëren? 

Wat valt op?
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‘Stel een 
actieplan op'
Leerdoelen:

• Je leert inzicht om te zetten naar actie.
• Je leert hoe je een actieplan kunt opstellen. 
• Je leert hoe je een continue verbeterproces kunt inrichten.

Deze missie bevat 3 werkopdrachten

In de vorige missies heb je ontdekt dat bepaalde situaties, die in eerste instantie misschien niet 
controleerbaar lijken, door het uitoefenen van invloed toch indirect veranderd kunnen worden. Ook heb je de 
dagelijkse wensen en behoeften van één of meerdere cliënten in jouw zorggroep geïnventariseerd. Zo heb je 
een beeld gekregen van welke activiteiten veel voorkomen. Je hebt daardoor nagedacht over wat je allemaal 
doet op een dag en misschien ontdekt waar mogelijke knel- en of verbeterpunten zitten. Vervolgens heb je al 
je verzamelde informatie geordend. En ontdekt hoe je vanuit verschillende invalshoeken naar deze informatie 
kunt kijken en de informatie samen kunt bespreken.

In deze missie ga je deze bevindingen omzetten in concrete oplossingen, acties en afspraken.

Nu jij, of jullie, helder hebben waar kansen voor verbetering liggen, ga je (samen) een actieplan op papier 
zetten. Dit op papier zetten hebben we niet zelf bedacht. Verschillende onderzoeken hebben namelijk 
aangetoond dat door je doelen en acties visueel en inzichtelijk te maken, de kans groter wordt dat je deze 
doelen ook daadwerkelijk bereikt.

Stap 1 : vertaal je ideeën, inzichten of conclusies uit de vorige missie naar 2 tot 3 concrete doelen. Deze noteer 
je in de eerste kolom van het actiebord.

Stap 2: noteer in de 2e kolom welke acties jij of jullie als team moeten ondernemen om ieder van de doelen te 
bereiken. 

Stap 3: kies 1 doel en noteer de acties, in 1 zin, op dit tegeltje (zie werkblad). En hang het op op een plaats waar 
je het elke dag ziet. Bijvoorbeeld de teamkamer!

Stap 4: Lukt het jou of jullie het doel te bereiken? Verplaats dan de post-it naar de 3e kolom: het doel is 
behaald! Vervolgens kun je een nieuw doel kiezen, het noteren en ophangen.

Het actieplan opstellen en uitvoeren gaat in 4 stappen.

Doelen ActiesActies Gedaan
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Noteer jouw doelen
Vertaal nu als eerste 2 à 3 ideeën uit de vorige missie naar doelen. Noteer ze in de eerste kolom.
Probeer je doelen niet te groot te maken, een kleine verandering kan al een groot effect hebben.  Nu jij! Succes!

Samen zorgen voor een beter morgen | Werkblad missie 4

Doelen Acties Gedaan
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doelen vertalen naar acties
Vertaal nu als eerste 2 à 3 ideeën uit de vorige missie naar doelen. Noteer ze in de eerste kolom. Vertaal dan je 
doel in concrete acties. Wat moet je, of moeten jullie, doen om dit doel te bereiken? Welke stappen moet je 
nemen? Om dit structureren zou je de volgende opzet kunnen gebruiken:

Als … willen we, of wil ik … zodat …

Wees duidelijk in wat, hoe, wie en wanneer. 

Bijvoorbeeld: 

ALS zorgteam GAAN 
WIJ aan de slag met de 
overschrijdingen van de 

bewoners van kamer 4, 10 
en 12 ZODAT de zorgvraag 
en beschikbare indicatie 

beter op elkaar aansluiten

ALS zorgteam GAAN 
WIJ in gesprek met de 

bewoner van kamer 3 om 
te achterhalen wat een 

passende dagbesteding 
is ZODAT wij voor deze 
bewoner het leefplezier 

kunnen vergroten

ALS zorgteam GAAN 
WIJ samen met de 

specialist de onrust door 
gedrag van de bewoners 
van kamer 2 + 5 gericht 
aanpakken ZODAT de 

ongeplande zorgvraag op 
psycho-sociale onder- 

steuning afneemt

Doelen Acties Gedaan
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doelen vertalen naar acties
Kies nu één van de doelen om mee te starten om jou of jullie dagelijkse zorgproces slimmer te organiseren en 
in te richten. Per verbeteractie spreken we af WIE, WAT, WANNEER doet. Samen afspraken maken wie wat 
wanneer doet op basis van rol/functie en kennis binnen het multidisciplinaire team.

Dit doel en de te nemen acties noteer je op dit ‘tegeltje’. 

Nu is het jou of jullie om het gestelde doel te bereiken. 
Hang het werkblad op, begin, ontdek en test uit. Bespreek 
met elkaar wat je tegenkomt, of waar je tegenaan loopt. 
Uitproberen en leren is de manier om kleine veranderingen 
door te voeren. Voor iedereen en voor ieder team werkt het 
weer anders. Check ook regelmatig of je samen op de 
goede weg zit, wat goed en wat minder goed werkt, en waar 
het nodig is om verder bij te slijpen. Deel ervaringen en 
ideeën met andere teams, samen weet je meer!

Heb je je doel bereikt? Super! 
Verplaats dan de post-it naar 
de 3e kolom. Of zet een 
afgerond vinkje. Vervolgens 
kun je (samen) een nieuw doel 
kiezen. Noteren ook dit doel 
weer op een tegeltje en hang 
het op.

Samen zorgen voor een beter morgen | Tegeltje

In deze missies heb je ontdekt dat bepaalde situaties, die in eerste instantie misschien niet controleerbaar 
lijken, door het uitoefenen van invloed toch indirect veranderd kunnen worden. Vervolgens heb je de dagelijkse 
wensen en behoeften van één of meerdere cliënten in jouw zorggroep geïnventariseerd. 

Zo heb je een beeld gekregen van welke activiteiten veel voorkomen. Je hebt daardoor nagedacht over wat je 
allemaal doet op een dag en misschien ontdekt waar mogelijke knel- en of verbeterpunten zitten. 

Daarna heb je al je verzamelde informatie geordend. En ontdekt hoe je vanuit verschillende invalshoeken naar 
deze informatie kunt kijken en de informatie samen kunt bespreken. En als laatste heb je je bevindingen 
omgezet in concrete oplossingen, acties en afspraken. Goed gedaan!

Wij hopen dat deze lesserie jou of jullie geholpen heeft anders naar het dagelijkse zorgproces te kijken. Wellicht 
hebben jullie dingen slimmer weten te organiseren zodat er meer tijd overblijft voor het geven van persoonlijke 
aandacht aan jouw cliënten. 

Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie!
Heb je vragen of wil je iets met ons delen? Mail ons: vragen@didozorgt.nl
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Samen zorgen voor een beter morgen | Tegeltje
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