
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“Opruimen in de praktijk” 

“Ruimte voor de professional”, “die professional dat ben JIJ! 

“Niet alleen toevoegen maar ook opruimen” 
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Een handleiding van  de Opruimdienst  

als hulpmiddel voor jouw team 

Handleiding “Opruimen in de Praktijk” : 

 

Gebruik en vergroot je invloed. Ruimen jullie ook mee op? 

 

 

 

 

 

 

De methode ‘De Opruimdienst’ is ontwikkeld door De Waalboog, in samenwerking met In voor zorg!. 

Deze handleiding is bedoeld voor medewerkers die aan de slag gaan met het opruimen van 

verspillingen. De teams van de Waalboog hebben deze handleiding gebruikt bij het toepassen van de 

opruim-methode.  

Waarom “Opruimen”? 
Met het programma “Ruimte voor de professional” wil De Waalboog ervoor zorgen dat medewerkers 

meer zeggenschap en invloed krijgen over hun eigen werk. We willen verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden daar leggen waar het werk ook echt gedaan wordt: bij de medewerker zelf. Zo willen 

we ook bijdragen aan een nog groter plezier van medewerkers in het werken bij De Waalboog. 

De valkuil is dat een nieuw veranderprogramma weer nieuwe processen, afspraken en 

projectgroepen toevoegt. Dat willen wij nu met “Ruimte voor de professional” juist voorkomen! We 

willen niet alleen toevoegen. Wij willen ook opruimen! Zodat we door de bomen het bos blijven zien. 

Daarom hebben wij de Opruimactie ontwikkeld. De opruimactie is een soort schoonmaakactie 

waarbij we samen regels, afspraken, protocollen, stappen in werkprocessen of andere dingen 

opruimen.  
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� Het document ‘De cirkel van invloed’ kan als instrument worden gebruikt om medewerkers 

hun eigen invloedsmogelijkheden duidelijk te maken (zie bijlage).  

Wat “Opruimen”? 
Op alle niveaus in de organisatie (primair proces, ondersteunend proces, leidinggevend niveau, 

managementniveau) ruimen de betreffende teams op. Elk team wordt uitgenodigd om in kaart te 

brengen wat verstoringen en/ of verspillingen zijn in het dagelijkse werk. Waar heb je last van bij het 

goed doen van je werk?  

Vervolgens weegt elk team voor zich zelf af wat daarvan wél waarde toevoegt aan het doel en wat 

niet (genoeg) toevoegt. Opgeruimd worden verspillingen die geen waarde (meer) toevoegen en die 

niet noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn.  

Om te beoordelen of iets opgeruimd moet worden, beantwoord je de volgende 3 vragen: 

• Heeft het waarde voor de cliënt / familie?  

• Heeft het waarde voor de medewerker?  

• Is het wettelijk verplicht of anderszins noodzakelijk?  

� Bij het beantwoorden van deze vragen helpt de visiecirkel (instrument, zie bijlage). 

Tenslotte brengen de teams deze verspillingen in beeld en wegen zij af van welke verspilling zij 

afscheid willen nemen (TOP 3’s maken).  

Hoe “Opruimen”? 
Hoe ga je als team aan de slag met de opruimactie?  

Stap 1: opruim-tops formuleren 

Organiseer een brainstormsessie, bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Tijdens de brainstormsessie 

krijgen alle deelnemers de ruimte om eigen suggesties en voorstellen naar voren te brengen. Ieders 

inbreng is belangrijk. De bijeenkomst brengt vaak de meest voor de hand liggende, spontaan 

opkomende, belemmeringen, ergernissen en verspillingen naar voren. Geef tijdens deze sessie ook 

aandacht aan het nut en noodzaak.  

� Lees ook de Tips bij het brainstormen (instrument, zie bijlage).  

Aan het einde van deze sessie kom je met je team tot TOP3-lijsten verspillingen. 

Zo ga je aan de slag tijdens de brainstormsessie:  

1. Bespreek met je team waarvan jullie last hebben. Laat bijvoorbeeld iedereen even 5 of 10 

minuutjes voor zichzelf brainstormen. Vraag iedereen erna om de opbrengsten op post-its te 

schrijven. Gebruik hierbij de volgende criteria:  

• Heeft het waarde voor de cliënt / familie?  

• Heeft het waarde voor de medewerker?  

• Is het wettelijk verplicht of anderszins noodzakelijk?  

� De visiecirkel en de beslisboom zijn instrumenten die kunnen helpen bij deze stap (zie bijlage).  
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2. Verzamel de verspillingen en orden ze, bijvoorbeeld op 3 flip-overs, op 3 onderdelen. 

Hiervoor kun je voor elk onderdeel een eigen kleur post-its gebruiken: 

• Groen: alle verspillingen die vallen onder de reikwijdte van je eigen team (eigen 

regelruimte/eigen domein)  

• Geel: verspillingen waarvan de reikwijdte ook andere teams/diensten/niveaus betreft 

(samenwerking/andermans domein)  

• Blauw: Parkeerplaats: wel zinvol, niet vergeten, nog geen actie 

 

3. Stel per kleur een TOP3 samen van dingen die je wilt opruimen.  

� Het ‘Vierkant prioriteren opbrengsten’ kun je als hulpmiddel gebruiken om te 

achterhalen wat het meeste oplevert tegen de geringste inspanning.  

Hiermee kom je tot je TOP3.  

 

4. Vul het Opruimformulier in (zie bijlage). Voor iedere categorie (groen, geel, blauw) noteer je 

op het betreffende opruimformulier de top 3 verspillingen en wat je bereikt met het 

opruimen ervan. Op de achterkant van elke formulier is ruimte om al die verzamelde 

voorstellen op te schrijven die de Top 3’s niet gehaald hebben maar waaraan je op een later 

moment nog aandacht aan wilt geven.  

 

5. Die formulieren worden vervolgens opgehaald door de “Ophaalservice”.  

 

Stap 2: Tops verzamelen en ordenen: wie ruimt wat op? 

De Opruimdienst heeft de formulieren van alle teams verzameld en geordend. Na het formuleren 

van opruimdoelstellingen (tops) is de zaak om ook echt op te ruimen. Opruimen gebeurt voor ieder 

van de drie sporen (kleuren) apart.  

Groen (eigen domein van het team) 

Het team kan zelfstandig besluiten om verspillingen op te heffen die geen andere teams/diensten 

raken. Opruimen betekent: concreet acties ondernemen om daadwerkelijk afscheid te nemen van de 

verspillingen die in de regelruimte van het team liggen. Als team hoef je dus niet op het MT of op een 

managementlaag te wachten. Je onderneemt zelf actie en ruimt die dingen op waar jullie zelf over.  

Tip: vorm duo’s van medewerkers die elk een punt uit de eigen TOP 3 adopteren. Zij gaan ervoor 

zorgen dat dit punt opgeruimd wordt. In de volgende teamvergadering laten ze natuurlijk graag 

weten hoe ze dat gedaan hebben en ook hoe het geborgd is (indien nodig). 

De Opruimdienst gebruikt de groene tops om andere teams te tippen. Misschien zit er voor een 

ander team ook wel een heel goed idee bij. De Ophaalservice gaat hiermee aan de slag en zorgt dat 

iedereen hier zijn voordeel mee kan doen. 

Geel (andermans domein of samenwerking) 

De gele tops legt de opruimdienst voor aan het managementteam. In het MT zijn alle diensten 

vertegenwoordigd, daarom worden de gele tops in het MT besproken en opgepakt. 

Blauw (parkeerplaats)  
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Ook de blauwe tops worden door de Opruimdienst toegevoegd aan het overzicht voor het MT. Deze 

tops zijn waardevol genoeg om in het achterhoofd te houden en niet te vergeten. Maar misschien is 

het wat ingewikkelder om op te ruimen of hebben deze punten om andere redenen niet de grootste 

prioriteit. Ze kunnen dan op een later moment opnieuw geagendeerd worden.  

De Opruimdienst houdt de vinger aan de pols en houdt de teams op de hoogte over wat het 

managementteam op gaat ruimen en hoe dat gegaan is. 

De Ophaalservice 
De Ophaalservice is essentieel voor het faciliteren van de geleerde lessen en voor het vonken van het 

lopend vuurtje. De Ophaalservice bestaat uit drie of vier mensen. Zij halen voorbeelden van 

successen en van leren op. Om te delen, om te vieren, om de lezer in ieder geval door te laten 

inspireren. De Ophaalservice haalt ook de Opruimformulieren van elk team op.  

Aandachtspunten 
1. Opruimen gaat met en over mensen: het dilemma: Medewerkers gaan in het team zelf op 

zoek naar zaken die niet of niet genoeg waarde (meer) toevoegen. Opruimen geeft lucht en 

ruimte maar opruimen is ook afscheid nemen. Dat kan soms confronterend zijn. Iemand 

heeft in het verleden bijvoorbeeld meegeholpen om iets te bedenken en op te zetten en nu 

moet diegene vaststellen dat dat toen heel goed was maar dat het zijn functie heeft gehad. 

Bij het opruimen komen ook verspillingen in beeld. Mensen moeten eraan wennen dat deze 

dingen benoemd en vervolgens aangepakt worden.  

2. Opruimen heeft alles te maken met ‘anders kijken, anders zien en dus anders kunnen doen’. 

Dat vraagt een andere manier van kijken en van durven loslaten bij medewerkers, 

management en bestuur. Daarom is het misschien ook niet zo simpel als dat het klinkt: 

Opruimen. 

3. Opruimen vraagt ook om geduld, begrip, heldere communicatie en veiligheid. Het vraagt 

vooral om het scheppen van een vertrouwelijke sfeer waarin je met elkaar, vanuit het nu en 

de toekomst, scherp naar zaken durft te kijken. Doortastendheid is hierbij belangrijk. 

4. Management staat er vierkant achter. Natuurlijk kijken mensen op de werkvloer met een 

schuin oog naar de leiding en het managementteam: wat vinden zij ervan? Hoe reageren zij 

als ik met een opruimvoorstel kom? Opruimen is ook kiezen, en kiezen is dus zeggen wat we 

niet meer doen. En bij zeggen hoort doen. Lukt het de leiding en het management om ook te 

kiezen en los te laten? Voor medewerkers is het belangrijk om te ervaren dat de eigen 

leidinggevende, het managementteam en bestuur er echt in geloven! 

5. Veranderen is niet alleen voor anderen: het is samen werken aan veranderen. Ook opruimen 

is voor iedereen: voor elke dienst, voor elk team. Waarde toevoegen aan de cliënt en familie 

lijkt misschien alleen iets voor de medewerker in de directe zorg. Maar dat is schijn. Waarde 

toevoegen aan de cliënt is een richtinggevend baken voor elke medewerker.  

6. Brainstormen is niet meer en niet minder dan een storm door jullie hersens laten gieren. Na 

een storm volgt de zon. Veel plezier, succes en ook durf met opruimen! 

Samengevat: de opbrengst van opruimen: 
• De zorg houdbaar houden voor de mensen die het nodig hebben; 

• De medewerkers, organisatiebreed, in staat stellen om de (bureaucratische en 

administratieve) druk en last te verminderen en onnodige verstoringen in het werk zoveel 

mogelijk op te heffen; 
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• Teams helpen om meer te doen met minder inspanningen. Dit schept meer ruimte voor een 

nog betere zorg- en dienstverlening voor cliënt en familie; 

• Medewerkers letterlijk in staat stellen ruimte te maken. En hen toerusten om met visie, 

plezier en passie de veranderingen in de toekomst succesvol tot stand te brengen; 

• Zorgen dat we met z’n allen door de bomen het bos blijven zien. Door bomen te hakken, het 

bos op te ruimen maar ook door nieuwe bomen te planten. Door te kiezen en de echt 

belangrijke dingen ook belangrijk te maken. Door de verbinding te maken tussen de 

strategische topdoelen vanuit het managementteam en de operationele doelen in de teams 

zelf. En door die operationele doelen vervolgens te koppelen aan activiteiten om zo ook echt 

resultaten neer te zetten die bijdragen aan de topdoelen.   

Zo dragen we allemaal bij aan een houdbare zorg, een toekomstbestendige organisatie en ook 

een aantrekkelijke werkomgeving voor ons als medewerkers. 

Instrumenten: 
• De cirkel van Invloed: 

Hoe kom je van ‘betrokkenheid’ en ‘last hebben van’ tot ‘invloed uitoefenen’ en ‘zorgen dat 

(niet)’?  Dit document maakt inzichtelijk hoe de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van 

invloed zich tot elkaar verhouden, en hoe je door het opruimproces de tweede kunt 

optimaliseren en benutten.  

• De Visiecirkel: 

Helpt bij het beoordelen van mogelijke verspillingen. Met de visiecirkel kun je het verband 

leggen van activiteiten en processen met de visie van de organisatie. Dit aan de hand van 4 

vragen.  

• Tips bij het brainstormen:  

De do’s en don’ts van brainstormen en een lijst met handige tips voor de brainstormsessie.  

• Beslisboom: 

De beslisboom bevat 2 tot 4 makkelijke stappen om te beoordelen of een activiteit waarde 

toevoegt cq noodzakelijk is (=>behouden) of de prullenmand in kan (=>opruimen) 

• Vierkant prioriteren opbrengsten: 

Een hulpmiddel om de verspillingen te prioriteren en tops te maken. Helpt bij het in kaart 

brengen van a) de impact van een verspilling, b) het gemak waarmee de verspilling 

opgeruimd kan worden, en c) de combinatie van deze twee.  

• Opruimformulieren: 

Voor iedere categorie (groen, geel, blauw) noteer je op het betreffende opruimformulier de 

top 3 verspillingen en wat je bereikt met het opruimen ervan.  

• Opruimadvies geel spoor: 

Format waarmee de Opruimdienst de ‘gele’ opruimadviezen van alle teams in kaart brengt 

en voorlegt aan het MT.  

• Vierkant prioriteren opbrengsten: 

Een hulpmiddel om de verspillingen te prioriteren en tops te maken. Helpt bij het in kaart 

brengen van a) de impact van een verspilling, b) het gemak waarmee de verspilling 

opgeruimd kan worden, en c) de combinatie van deze twee.  
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