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Inleiding module
Kennis	en	vaardigheden	in	beeld	

In deze module ligt de nadruk op de 
inhoudelijke kennis en vaardigheden die je in 
je werk als verzorgende of verpleegkundige 
nodig hebt. Jullie cliëntengroep heeft een 
eigen zorgvraag. Om daar goed op in te 
kunnen spelen is het belangrijk dat je zicht 
hebt op de kennis, bevoegdheden en 
bekwaamheden die nodig en aanwezig zijn in 
het team. Met elkaar kijk je naar jullie 
inzetbaarheid en hoe jullie die kunnen 
verbeteren. We focussen in deze module op 
de zorgtaken. Als je het met elkaar over de 
verdeling van regeltaken en teamrollen wilt 
hebben kun je daar module 8 voor gebruiken.

Voorbereiding:
• De teamcoach schrijft de zorginhoudelijke 

onderwerpen die op slide 6 staan op post-its 
of kaartjes en neemt deze mee naar de 
bijeenkomst. Vul de thema’s verder aan met 
onderwerpen die van belang zijn voor het 
team. Zorg ook voor een paar lege kaartjes.



Ken je collega’s
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Wie is waar goed in?

Elk	teamlid	brengt	zijn	eigen	
ervaring	en	achtergrond	mee	

in	het	team.	Door	de	opleiding	
en	bijscholingen	die	je	hebt	

gevolgd,	de	cliënten	aan	wie	je	
zorg	hebt	verleend	en	de	

organisaties	waar	je	misschien	
eerder	voor	hebt	gewerkt.	Die	

kennis	en	ervaring	zit	in	je	
rugzak	maar	is	niet	altijd	

bekend	of	zichtbaar	voor	je	
teamleden.	Dit	korte	spel	

helpt	je	om	iets	meer	te	leren	
over	je	collega’s.	

• De teamcoach legt de kaartjes of post-its met de zorginhoudelijke 
thema’s op tafel zodat iedereen ze kan zien. Als je onderwerpen mist 
kun je die op een van de lege kaartjes schrijven.

• Schrijf voor jezelf op een kaartje of post-it een top 3 op van 
onderwerpen waar jij het meest van af weet of waar je goed in bent. 
Laat dit nog niet aan andere collega’s zien.

• Een van de teamleden begint met het geven van een kaartje aan een 
ander teamlid. Kies een onderwerp waarvan je weet (of vermoed) dat 
je collega er veel over weet of ervaring mee heeft. Leg uit waarom je 
het kaartje aan hem of haar geeft.

• De collega die een kaartje heeft gekregen pakt vervolgens een nieuw 
kaartje uit het midden van de tafel en geeft die aan de volgende 
collega.

• Ga zo door tot alle kaartjes op zijn.
• Als alle kaartjes op zijn maak je een rondje langs alle teamleden. Je 

laat nu zien welke top 3 je voor jezelf had opgeschreven. Klopt het 
met het kaartje/ de kaartjes die je hebt gekregen? Als je je niet kunt 
vinden in een kaartje dat bij jou neer is gelegd kun je die aan een 
andere collega geven of terug leggen in het midden.

• Aan het eind heeft iedereen een setje met onderwerpen voor zich 
liggen met onderwerpen die je zelf hebt benoemd of die je collega’s 
hebben benoemd. Maak hier een foto van zodat je het nog eens op 
kunt zoeken als je iets wilt weten over een bepaald onderwerp.
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Lijst met 
zorginhoudelijke 
onderwerpen

Medicatieveiligheid	

Gezonde	voeding	

Mondzorg	

Huidletsel	en	wondverzorging	

Risicosignalering	

Hygiene	

Continentie	

Zorgleefplan	

Valpreventie	

Verzorgend	wassen	

Dementie	

Niet-	aangeboren	hersenletsel	

Vrijheidsbeperking	

Probleemgedrag	

Palliatieve	zorg	

Depressie	

Zingeving	en	levensvragen	

eHealth/	domotica	

……	

……	



De fleximatrix
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Inzetbaarheid 
Een brede inzetbaarheid van teamleden is 
belangrijk om te kunnen zorgen dat jullie alle 
zorgtaken die jullie als team zouden moeten 
uitvoeren ook uit kunnen voeren. Het is 
belangrijk dat de zorg door kan gaan die 
cliënten nodig hebben, ook als er teamleden 
met vakantie gaan, ziek zijn of het team 
verlaten. Op ieder moment moet het team er 
klaar voor zijn om de zorg te kunnen leveren 
die nodig is. 

Dat betekent niet dat iedereen alles moet 
kunnen. Sommige taken mogen niet door 
iedereen uitgevoerd worden omdat je er 
gediplomeerd voor moet zijn. Andere taken 
komen maar zo weinig voor dat het onnodig 
is dat iedereen er bekwaam in is. Elk teamlid 
opleiden om alle taken uit te kunnen voeren 
brengt kosten met zich mee en men moet de 
verschillende taken ook regelmatig kunnen 
uitvoeren om bekwaam te blijven.
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Fleximatrix 

De fleximatrix is een hulpmiddel om als team 
in beeld te brengen:
• Welke zorgtaken het team uit moeten 

kunnen voeren
• Hoeveel mensen uit het team een zorgtaak 

uit moeten kunnen voeren
• Welke zorgtaken door welke teamleden 

kunnen en mogen worden uitgevoerd
• Op welk niveau een teamlid een zorgtaak 

uit kan voeren
• Wat de behoefte is aan ontwikkeling en 

opleiding in het team

Het invullen van de fleximatrix doe je met het 
hele team.



| 10

De fleximatrix 
invullen (1) 

Type taak:

Naam teamlid:

…

…

…

…

…

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8

Stap	1	

Bedenk met elkaar als team welke zorgtaken 
jullie moeten kunnen uitvoeren voor jullie 
cliëntengroep. Denk aan bepaalde 
handelingen maar ook aan kennis met 
betrekking tot specifieke doelgroepen. Zet alle 
zorgtaken op de horizontale as (z1 t/m z….)

Stap	2	

• Zet op de verticale as alle vaste 
medewerkers van het team

• Bespreek per handeling/ taak wie van het 
team deze uit kan voeren. Ga er niet zomaar 
van uit dat iemand die gediplomeerd is ook 
bekwaam is of zich prettig voelt om een taak 
zelfstandig uit te voeren. Voer hier het 
gesprek over met elkaar.
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De fleximatrix 
invullen (2)

Type taak:

Naam teamlid:

…

…

…

…

…

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8

Stap	3	

Geef in de matrix aan op welk niveau een taak 
uitgevoerd kan worden door een teamlid. 
Gebruik daarvoor de volgende termen:
• B: beginner, moet instructies krijgen
• L: leerling, voert uit onder begeleiding
• V: vakman, kan de taak zelfstandig uitvoeren
• E: expert, kan anderen opleiden 

Stap	4	

• Bepaal voor elke taak hoeveel mensen uit 
het team deze taak zelfstandig uit zouden 
moeten kunnen voeren. Denk er bijvoorbeeld 
over na of een bepaalde taak 24/7 moet 
kunnen plaatsvinden of dat voor een groot 
deel van jullie cliëntengroep een handeling of 
bepaalde kennis nodig is.

• Kijk nu per taak hoeveel teamleden deze 
taak zelfstandig (vakman of expert) uit 
kunnen voeren.



Ontwikkeling en 
opleiding
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Opleidingsplan 
maken

De	fleximatrix	heeft	jullie	inzicht	gegeven	in	welke	zorgtaken	
jullie	nodig	hebben	in	het	team	en	hoe	de	inzetbaarheid	is	van	
alle	teamleden.	Hierdoor	zien	jullie	ook	welke	tekorten	er	
mogelijk	zijn	en	waar	er	dus	behoefte	is	aan	scholing	en	
ontwikkeling.		

Welke taken kunnen op dit moment door te weinig teamleden worden 
uitgevoerd? Maak hier een plan voor hoe je zo snel mogelijk kunt 
zorgen dat er wel voldoende flexibiliteit is in het team. Beantwoord 
daarvoor de volgende vragen met elkaar per taak:

• Wie zouden zich kunnen en willen ontwikkelen om de handeling te 
leren? Let daarbij op het niveau wat iemand nu al heeft.

• Wat is er nodig aan scholing om deze taak te leren? Volstaat een 
klinische les door een collega of is er externe scholing nodig?

• Wie kan deze scholing verzorgen? Daarvoor heb je iemand nodig op 
expert niveau. Met de teamcoach kun je ook kijken naar de 
mogelijkheid om hier iemand voor te vragen uit een ander team van 
Mosae.
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De flexibiliteit up to 
date houden

Nu	je	in	beeld	hebt	hoe	de	inzetbaarheid	
en	flexibiliteit	is	in	het	team	wil	je	ook	

zorgen	dat	je	dit	bijhoudt.	Spreek	
bijvoorbeeld	met	elkaar	af	dat	de	

personeelsbeheerder	dit	twee	keer	per	
jaar	op	de	agenda	zet.	Zo	kun	je	volgen	of	

de	zorgtaken	veranderen	door	
bijvoorbeeld	wijzigingen	in	de	

cliëntengroep	en	of	de	inzetbaarheid	
verandert	door	vertrekkende	en	nieuwe	

teamleden	en	de	ontwikkeling	die	mensen	
doormaken.	Zorg	ook	dat	nieuwe	

teamleden	worden	toegevoegd	aan	de	
matrix.


