
In gesprek!

In stap 1 kunt u de prioriteiten van uw team en of organisatie bepalen door aan  
uw medewerkers te vragen waarmee zij aan de slag willen.  

Stap 1: Vinden 

Positieve punten:    Verbeterpunten:   

Hoe doe ik dat?
Een goede manier om samen met uw medewerkers de 
prioriteiten te bepalen is met behulp van post-its. Vraag  
medewerkers individueel op te schrijven wat zij belang-
rijke punten vinden voor uw organisatie:
  Twee positieve punten op groene post-its.
  Twee verbeterpunten op rode post-its.

 

Verzamel de post-its en hang de punten die met elkaar te 
maken hebben bij elkaar (per thema én per kleur)
   Bespreek de positieve punten. Hoe kunnen deze 

punten worden behouden of benut? 
   Bespreek de verbeterpunten en bepaal gezamenlijk 

met welke u aan de slag gaat. Welke punten zijn het  
vaakst genoemd, of worden het belang-
rijkst gevonden door de groep? U kunt dit 
samen beslissen, door te stemmen of in een 
groepsgesprek. 

Voor welzijnsorganisaties waarin collega’s in een klein team dagelijks nauw samenwerken, is een enquête niet altijd 
het aangewezen instrument om te achterhalen wat er speelt op de werkvloer. Aan de hand van deze praktische 
handleiding kunnen leidinggevenden en medewerkers samen de positieve- en verbeterpunten boven tafel te krijgen. 
Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een meeting of workshop met het team. U zult zien dat als u gezamenlijk actie 
onderneemt op de punten die medewerkers aangegeven, het werkplezier en de prestaties aanzienlijk verbeteren. 
Deze praktische handleiding helpt om stap voor stap tot een concreet actieplan te komen. 

Deze dienst voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening is mogelijk gemaakt door:



  Stap 3: Verbeteren

Beslissen  
Wat gaan we hier concreet aan doen?
In de laatste stap worden knopen doorgehakt. Kies de 
meest effectieve oplossingen. Hoe concreter, hoe beter! 
Stel hierbij de volgende vragen: Zijn de oplossingen  
haalbaar en realistisch? Sluiten de oplossingen aan bij de 
lange termijn doelen van de organisatie en het team? 

Zet vervolgens de meest effectieve oplossingen om in 
concrete acties. Het is belangrijk dat iedereen achter de 
acties staat. Samen met het team maakt u een concreet 
en door iedereen gedragen actieplan. Geef daarbij 
antwoord op de volgende vragen: 

  Wat gaat er precies gebeuren? 
  Wie gaat/ gaan dat doen?
   Wanneer is de actie afgerond?

Tips
  Focus is belangrijk. Beter drie punten goed  

oppakken, dan 10 punten half. 
  Richt u op de verbeterpunten die u met het team  

zelf kunt beïnvloeden.
  Ga op zoek naar quick wins; verbeterpunten waar  

snel succes op kan worden geboekt.
  De medewerkers zijn een belangrijke hulpbron, 

gebruik hun creatieve ideeën! 
 Leg verbinding met bestaande plannen en projecten.
  Een actie kan uitgevoerd worden door een individu of 

groep, maar kies altijd één eindverantwoordelijke per 
actie. 

  Informeer medewerkers die niet bij het besluit-
vormingsproces aanwezig zijn geweest.

Actie!   
Gefeliciteerd, het actieplan is gereed! Nu begint het pas. Het is tijd om écht in actie te komen en ervoor te zorgen dat 
het actieplan succes oplevert. Verder is het belangrijk om de voortgang te blijven volgen door het te agenderen op 
een terugkerend overleg. En tot slot, vergeet niet om de successen te vieren!
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Beschrijven
Hoe ziet de huidige situatie eruit? 
Men gaat vaak te snel over tot het zoeken naar oplos-
singen zonder dat het probleem helder is omschreven. 
Het is belangrijk om te starten met het beschrijven van 
de huidige situatie. Waar zit het probleem precies? Wat 
maakt dit een verbeterpunt? 

Brainstormen 
Wat kunnen we hier allemaal aan doen?
Wanneer het helder is hoe het verbeterpunt er uitziet, 
is de volgende stap om over oplossingen te gaan 
nadenken. Welke mogelijkheden zijn er om met het 
verbeterpunt aan de slag te gaan? Door middel van een 
brainstorm kunt u tot creatieve oplossingen komen. 
Het is belangrijk dat iedereen de ruimte heeft om alle 
mogelijke oplossingen te kunnen aandragen, dit bevor-
dert het ‘out of the box’denken. Bij de uitwerking van de 
volgende stap kunt u de genoemde ideeen samen gaan 
toetsen op haalbaarheid.  
 

Stap 2: Verdiepen

Verdiepen van verbeterpunten kunt u doen door samen met uw team allereerst het verbeterpunt te  
beschrijven en vervolgens met elkaar te brainstormen naar mogelijke oplossingen. Indien er geen verdere  
verdieping nodig is, kunt u meteen door naar stap 3, verbeteren. 

Stap 2: Verdiepen 
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Actieplan
Verbeterpunt:

Verbeterpunt:

Verbeterpunt:
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