
 
  

 

Vertel je verhaal! 
 

Informeren 

 Vanaf het moment dat jullie met je verbeterproject starten, merken collega’s en 

anderen op je afdeling hier iets van 

 Spreek daarom meteen bij het begin af hoe je hen informeert over waar jullie als 

verbeterteam mee bezig zijn en waarom 

 Je kunt je plan bijvoorbeeld toelichten in een teamoverleg 

 Leg dan bijvoorbeeld uit wie de opdracht tot het verbeterproject heeft gegeven, 

waarom dit onderwerp is gekozen, wat jullie willen bereiken en wat jullie plan in 

grote lijnen is 

 Geef duidelijk aan wat er van de collega’s verwacht wordt. Misschien wordt er nog 

even niks van ze verwacht. Maar ook dat is belangrijke informatie 

 Denk ook aan het informeren van de familie van je bewoners. Zij merken er 

waarschijnlijk ook iets van of horen erover van de bewoners 

 

Betrekken 

 Houd de collega’s en anderen op de hoogte van jullie plannen en de uitvoering 

ervan 

 Het helpt je collega’s als ze snappen waarom iets gebeurt of bijvoorbeeld 

waarom jullie af en toe vergaderen 

 Gebruik het Verbeterbord (*) om te laten zien hoe het met het project staat 

 Vertel je collega’s regelmatig waar jullie mee bezig zijn,  bijvoorbeeld tijdens de 

koffie – en lunchpauze 

 Probeer alle vragen van collega’s zo goed mogelijk te beantwoorden. Als je het 

antwoord zelf niet weet, vraag dan aan een collega in het verbeterteam 

 Deel  de vragen die je krijgt (en de antwoorden die je geeft) met je collega’s in 

het verbeterteam 

 

Motiveren 

 Het helpt als je je collega’s meeneemt  tijdens het verbeterproject, ze informeert 

en ze erbij betrekt  

 Het zal dan gemakkelijker voor ze zijn om de nieuwe werkwijze te accepteren en 

uit te voeren 

 Dat helpt jullie als verbeterteam om het project succesvol af te ronden en de 

verbetering  écht doorgevoerd te krijgen! 

 

Communicatie 



 
  

 
 

Meten = weten! 
 

 Om de huidige situatie in kaart te brengen ga je in gesprek met collega’s (ook van 

andere disciplines!) en bewoners en naasten van bewoners 

 Je vraagt dan vooral hoe ze de huidige situatie ervaren, wat ze er goed aan vinden 

en wat ze eventueel zouden willen verbeteren 

 

 Om straks het verschil tussen de huidige en de nieuwe situatie goed zichtbaar te 

maken, kun je foto- en video-opnamen maken van de huidige situatie (en straks 

uiteraard van de nieuwe situatie) 

 

 Ook kun je concrete metingen doen in de huidige situatie (een zogenaamde 

nulmeting), die je later opnieuw doet in de nieuwe situatie 

 Zo kun je duidelijk laten zien dat de situatie is verbeterd (of niet . . . ) 

 

Voorbeeld: broodmaaltijd 

Je wilt dat in de gewenste situatie de tafel altijd gedekt is met een stoffen tafelkleed, er 

servetten zijn en alle onderdelen van de maaltijd op tafel staan zodat mensen kunnen 

kiezen. Gedurende een bepaalde periode turf je hoe vaak dat in de huidige situatie 

allemaal gebeurt. Dat doe je opnieuw in de nieuwe situatie.  

 

 Als de situatie aantoonbaar verbeterd is , heb je je doel bereikt en de verbetering 

succesvol doorgevoerd 

 Is er weinig verschil met de oude situatie, dan kun je met elkaar in gesprek over 

hoe dat komt en wat je eraan kunt doen 

 

 Als je concrete metingen uitvoert, heb je objectieve resultaten die je helpen te 

bepalen of je je doelen hebt bereikt 

 

 Ook de beleving van de situatie door collega’s en de bewoners en hun naasten kun 

je concreet meten 

 Bijvoorbeeld door in de huidige situatie gerichte vragen te stellen die je in de 

nieuwe situatie opnieuw stelt 

 Ook dan kun je goed en objectief vergelijken 

 

Metingen 



 
  

 
 

Laat je inspireren! 
 

 Als je met elkaar in gesprek gaat over de gewenste situatie, hoef je niet voor alles 

zelf het wiel uit te vinden 

 Laat je vooral ook inspireren door wat anderen al hebben bedacht: collega’s 

binnen Florence (misschien wel binnen je eigen afdeling!), maar ook bij andere 

organisaties 

 Ook een zoektocht op internet kan al helpen om ideeën op te doen en goede 

voorbeelden te vinden 

 

 Bestaande goede voorbeelden met elkaar bespreken, brengt je ook weer op 

nieuwe ideeën 

 En bovendien . . .  er is helemaal niks mis mee om een goed idee van een andere 

te gebruiken voor je eigen plan 

 

 Denk er dan aan het einde van je project ook aan om jullie eigen plan en jullie 

oplossing (jullie nieuwe werkwijze) weer met anderen te delen (*) 

 

 Zo breng je anderen op ideeën, inspireren jullie op jullie beurt weer anderen! 

 

 

*Florence Verbeterbank 

Er is een zogenaamde Florence Verbeterbank in ontwikkeling. Hierin kunnen alle 

verbeterteams binnen Florence hun plannen en bereikte resultaten achterlaten, maar 

ook de goede voorbeelden die ergens anders zijn gevonden.  

 

Ook vind je er algemene documenten die je helpen bij het nadenken over het 

onderwerp van je verbeterproject of de uitvoering ervan. 

 

Uiteindelijk wordt de Verbeterbank een soort community binnen Florence voor 

iedereen die met verbeteren bezig is.  

 

Zo inspireren we elkaar! Zo leren we van elkaar! 

 

Goede voorbeelden 



 

 

Borgen 

 
 

Laat het niet verwateren! 
 

 Als jullie verbeterproject succesvol is afgerond, de nieuwe werkwijze is ingevoerd 

en oplevert wat jullie én jullie bewoners en hun naasten ervan verwachten, dan 

wil je natuurlijk niet dat het na verloop van tijd weer verwatert 

 

 Hoe zorg je ervoor dat iedereen de nieuwe werkwijze ook blijft volgen? 

 En hoe zorg je ervoor dat de werkwijze ook blijft beantwoorden aan het doel dat  

je met elkaar bedacht had? Ook als de situatie misschien verandert? 

 

 Dat begint natuurlijk met het goed beschrijven van de werkwijze en deze met alle 

collega’s (van alle disciplines) en met de bewoners en hun naasten te bespreken 

 Het kan helpen om iemand uit het verbeterteam (het mogen ook twee collega’s 

zijn) een soort ambassadeur te maken van het onderwerp 

 Hij of zij volgt de ontwikkelingen en houdt het onderwerp levend binnen het team 

 Ook kun je het onderwerp eens in de zoveel tijd tijdens het teamoverleg 

bespreken 

 

Doe je nog de goede dingen? 

 Elke keer als je het onderwerp ergens bespreekt, is het goed om je ook steeds af 

te vragen of de werkwijze nog steeds het doel dient dat je bedacht had 

 Of zijn de omstandigheden misschien zo veranderd dat de werkwijze misschien 

moet worden aangepast? 

 En als dat zo is, dan kun je ook met elkaar bespreken wat er aangepast moet 

worden en hoe je dat gaat doen 

 

 Nog een manier om de werkwijze up to date te houden, is om het onderwerp 

tijdens het MDO te bespreken 

 Dat is een goed moment om de werkwijze en de resultaten ervan ook met de 

bewoner en zijn naasten te evalueren 

 

 Zo houd je het onderwerp onder de aandacht én houd je in de gaten of het nog 

aan het gestelde doel beantwoordt! 


