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Stellingen reflectietool - Methodisch werken
Naam Datum Functie

Stelling Cijfer 1-10*

*1 = Daar voldoen wij helemaal niet aan, 10 = Zo doen wij dat altijd, het zit in onze haarvaten.

Optie: ‘Hier heb ik geen zicht op’ / Toelichting op uw antwoord

We weten allemaal wat er bedoeld wordt met 
methodisch werken: planmatig en cyclisch 
werken.

We snappen waarom methodisch werken 
belangrijk is.

Methodisch werken in de organisatie is bij 
ons gekoppeld aan actuele vraagstukken en 
knelpunten.

We maken onderscheid in drie deelprocessen 
van het zorgproces: instroom, doorstroom en 
uitstroom.

We werken altijd met een medewerker die de 
eerste verantwoordelijkheid heeft voor zorg-
verlening aan een client.

We hebben een gebruiksvriendelijk 
(elektronisch) cliëntdossier dat ons onder-
steunt in het zorgproces.
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Stelling Cijfer 1-10*

*1 = Daar voldoen wij helemaal niet aan, 10 = Zo doen wij dat altijd, het zit in onze haarvaten.

Optie: ‘Hier heb ik geen zicht op’ / Toelichting op uw antwoord

We hebben deskundige zorgverleners in ons 
team die methodisch kunnen werken. 

We hebben structureel tijd en ruimte om te 
reflecteren en te leren in ons team.

Er zijn coachende medewerkers betrokken 
bij de teams die het methodisch werken uit-
dragen en anderen helpen waar nodig.

Door continue sturing op kwaliteit en veilig-
heid in de organisatie werken we in ons 
kwaliteitsproces ook methodisch.

Het bestuur en management faciliteert 
methodisch werken.

Het bestuur en management werkt zelf ook 
methodisch.
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We weten allemaal wat er bedoeld wordt met methodisch werken: 
planmatig en cyclisch werken.
Toelichting: 
Methodisch werken houdt in dat zorgverleners volgens een methode 
werken. Deze methode is systematisch: je werkt planmatig volgens een 
afgesproken eenduidige werkwijze. In deze werkwijze zit ook dat je met 
een regelmaat even kijkt of je het plan of werkwijze moet aanpassen. 
We noemen dat cyclisch werken. Voor veel mensen ook wel bekend als 
werken met de PDCA-Cyclus.  
De Plan-Do-Check-Act(PDCA)-cyclus legt hoe dat eruit kan zien:
• Plan: kijken naar de werkzaamheden en een plan maken hoe dat ze 

kunnen verbeteren
• Do: de verbeteringen uitvoeren
• Check: beoordelen of het resultaat van de veranderingen het gewenst 

resultaat oplevert.
• Act: de werkzaamheden bijstellen aan de hand van de gevonden resul-

taten.
De vertaling van systematisch en cyclisch werken in de clientzorg ziet er 

dan als volgt uit: 
• Plan: De cliënt kennen – het risico inschatten – dat vertalen naar Zorg-

Leefplan (ZLP); 
• Do: Plan uitvoeren - rapporteren op de zorgdoelen;
• Check: evalueren hoe de uitvoering gegaan is 
• Act: bijstellen

We snappen waarom methodisch werken belangrijk is.
Toelichting: 
‘Methodisch werken’ zegt het al: je hanteert in je werken een methode, 
dit wil zeggen een aanpak, een handelswijze. Dat doe je niet zomaar, 
maar daar heb je een doel bij. Met die methode probeer je steeds aan te 
sluiten bij wat er nodig is in zowel de zorgverlening, het werken als team 
en organisatie én om daarvan te leren.  Door methodisch te werken laat 
je zien dat je bewust omgaat met je werk en je verantwoordelijk voelt 
voor het resultaat van je werk.  

Je bent je bewust dat je door methodisch werken:
• helpt om cliënten persoonsgerichte en veilige zorg en ondersteuning 

met een menselijk maat te bieden. Je doet niet ‘zomaar’ wat, je ver-
leent geen standaardzorg en je voert niet ‘blind’ protocollair je werk 
uit.  Je sluit altijd aan  bij die unieke persoon en zijn unieke situatie en 
de afspraken die met deze cliënt gemaakt zijn.

• leert van fouten, moeilijke situatie en dagelijkse ergernissen, zodat 
fouten voorkomen kunnen worden, administratieve lasten verminde-
ren en dat je als team prettiger en beter samenwerkt

• het beleid van de organisatie verbetert, omdat het beleid en de keuzes 
in de organisatie gebaseerd zijn op wat er op de werkvloer en in de 
teams gebeurt én wat de omgeving van de organisatie vraagt.

Methodisch werken in de organisatie is bij ons gekoppeld aan actuele 
vraagstukken en knelpunten.
Toelichting: 
De organisatie koppelt het methodisch werken aan recent ervaren 
problemen bij de medewerkers of actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld 
door de Wet Zorg en Dwang die kan mogelijk helpen bij de implemen-
tatie van methodisch werken. Of je als organisatie voorbereid op een 
aankomend inspectiebezoek of hoe je na een inspectiebezoek wilt gaan 
verbeteren. Of als onderdeel van een verbeterplan voor de inspectie. 

We maken onderscheid in drie deelprocessen van het zorgproces: 
instroom, doorstroom en uitstroom.
Toelichting:
• Instroomproces: Opname en inhuizing (tot maximaal 6 weken) t/m 

eerste MDO/zorgleefplangesprek, met hierin eerste afspraken rondom 
verblijf, zorg en ondersteuning. Veel aandacht en zorg gaat uit naar de 
nieuwe bewoner en zijn verwanten voor deze ingrijpende verande-
ring. Dit vraagt tijd en ruimte en grote inhoudelijke deskundigheid en 
afstemming om in korte tijd belangrijke professionele overwegingen te 
maken.  

Toelichting stellingen
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• Doorstroomproces: De periode van wonen met zorg en ondersteuning 
in het verpleeghuis. 
Het Zorgleefplan en alle andere afspraken rondom wonen en welzijn 
en het samenspel met de familie zijn gemaakt, nu draait het om het 
uitvoeren van de zorg en ondersteuning zoals afgesproken, het signa-
leren en rapporteren op de afgesproken doelen en het continu aanpas-
sen van de zorg en ondersteuning. 

• Uitstroomproces: Laatste (palliatieve) fase of verhuizing en het af-
sluiten van de zorgrelatie. Dit is een ingrijpende en veelal intensieve 
periode, met een groot appel op palliatieve deskundigheid. Veelal zal 
extra deskundigheid voor de verantwoordelijke medewerker gevraagd 
worden.

We werken altijd met een medewerker die de eerste verantwoorde-
lijkheid heeft voor zorgverlening aan een client.
Toelichting: 
Duidelijkheid moet er zijn bij wie je waarvoor moet zijn. Dat is belangrijk 
voor zowel cliënten, verwanten als betrokken medewerkers zorg, behan-
deling, welzijn en vrijwilligers. Iemand die overzicht houdt, je vragen kunt 
stellen en wellicht ook zorg draagt dat het dossier actueel en inhoudelijk 
op orde blijft. Organisaties vullen dit verschillend in. De benamingen zijn 
ook divers: EVV-ers (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende/Verpleegkundi-
ge), contactverzorgende, persoonlijk begeleider, zorgcoördinator.  
Er is in de drie deelprocessen (instroom, doorstroom en uitstroom) een 
eerstverantwoordelijke medewerker die de regie voert over het deelpro-
ces en verantwoordelijkheid draagt voor het methodisch werken. Dit kan 
dezelfde medewerker zijn, maar dat hoeft niet.”

We hebben een gebruiksvriendelijk (elektronisch) cliëntdossier dat 
ons ondersteunt in het zorgproces.
Toelichting: 
Bij het methodisch werken, werkt de medewerker met gegevens die 
deze vastlegt in een cliëntdossier. Het gaat hier om het type en inrichting 

van het dossier voor het vinden van: de   achtergrondinformatie; wie is 
de cliënt; wat is de aanwezige problematiek; waar deze vandaan komt, 
wat zijn de gemaakte afspraken; welke professionele afwegingen zijn 
gemaakt) daarbij; de instructie uit te voeren zorg; de plaats waar gerap-
porteerd wordt.  
Het gaat ook om het gebruik van het systeem. Je wilt niet dat iemand 
een zorgplan heeft met teveel tekst en teveel doelen, zodat je niet meer 
weet wat je moet doen of waar je moet rapporteren. Dan weet je dat 
daar niet mee gewerkt wordt. Het systeem is zo ingericht dat het je helpt 
in je werk.”

We hebben deskundige zorgverleners in ons team die methodisch 
kunnen werken. 
Toelichting: 
In de teams zijn bij alle bewoners gediplomeerde verpleegkundigen en 
VIG-gers die de EVV-rol uitvoeren en systematisch de PDCA doorlopen 
i.s.m. de familie en behandelaren. De organisatie schoolt, ondersteunt 
en stimuleert hen structureel. De zorgverleners zijn voldoende deskun-
dig. En dat gaat verder dan alleen zorgplannen maken, ook juist evalue-
ren en bijstellen.

We hebben structureel tijd en ruimte om te reflecteren en te leren in 
ons team.
Toelichting: 
Als je methodisch werkt dan check en evalueer je ook regelmatig. Om 
vervolgens de best passende afspraken te maken voor het vervolg. Je 
bent aan het  leren. Het gaat erom niet te snel van probleem direct naar 
een oplossing te gaan, maar eerst inzichten verwerven en de verschil-
lende mogelijkheden te verkennen. Het gaat om je af te vragen wat de 
werkelijke oorzaak is en wat de mogelijkheden zijn.  
Wat hierbij kan helpen in je team is:
• ruimte om te reflecteren. Bijvoorbeeld door middel van wekelijks om-

gangsoverleggen.

Toelichting stellingen
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• dat het team een afgesproken manier heeft bij het reflecteren. Bijv. 
door gebruik te maken van intervisie vragen.

• een aandachtsvelder methodisch werken een rol te geven in het laten 
reflecteren van het team/ de teamleden.

Er zijn coachende medewerkers betrokken bij de teams die het me-
thodisch werken uitdragen en anderen helpen waar nodig
Toelichting: 
Iedereen wil wel leren en verbeteren, maar er zijn een aantal sleutelfi-
guren nodig die methodisch werken goed begrijpen. Een aantal mensen 
die het snappen en in de praktijk brengen. Zoals informele leiders in het 
team, kwaliteitsmedewerkers,  kwaliteitsverpleegkundigen en teamcoa-
ches. 
Daarnaast is het belangrijk dat iedere teamleider mee doet. Teamleiders 
die uitstralen dat methodisch werken hoort bij professioneel werken. 
Ook helpt het als de arts en psycholoog intrinsiek op leren en verbeteren 
gericht zijn. Als zij ook de waarom vraag blijven stellen. “

Door continue sturing op kwaliteit en veiligheid in de organisatie wer-
ken we in ons kwaliteitsproces ook methodisch.
Toelichting: 
Methodisch werken is geen tijdelijk project, maar vraagt continue stu-
ring. Dat kan bijvoorbeeld door:
• het maken van een overzicht van de scores op de  prestatie-indicato-

ren op kwaliteit, zoals medicatie en vallen.
• het verzamelen en inzichtelijk maken van de MIC’s aan de teamleden, 

zodat duidelijk is wat de oorzaken zijn van de incidenten en hoe hier-
van te leren op zowel teamniveau als op organisatieniveau

• audits te doen op specifieke thema’s
• een ‘Procesoverleg  Cliëntdossier’, die elke paar maanden door mede-

werkers gemelde knelpunten bespreekt in het methodisch werken met 
het dossier en het ECD en de eenduidige afspraken hierover.

Het bestuur en management faciliteert methodisch werken.
Toelichting: 
Het bestuur en management faciliteert en stimuleert methodisch werken 

door:
• Toe te zien dat medewerkers op alle niveaus de tijd en ruimte krijgen 

om het eigen te maken (in het begin kost dit vooral extra tijd)
• Het bestuur borgt   een vastgestelde eenduidige werkwijze van metho-

disch werken in de processen binnen de organisatie. Deze werkwijze 
biedt duidelijke kaders en is de norm in het werken: zo werken we hier. 
Deze werkwijze evalueert het bestuur regelmatig en wordt herzien als 
de eenduidige werkwijze niet meer voldoet.

Het bestuur en management werkt zelf ook methodisch.
Toelichting: 
Het bestuur en management werkt zelf ook methodisch werken door:
• zelf continue en systematisch te reflecteren of lukt zelf methodisch te 

werken en waar ze dit kan verbeteren 
• zelf zorg te dragen voor het systematisch verzamelen van informatie 

over de beschikbaarheid en de kwaliteit van de randvoorwaarden van 
methodisch werken . Randvoorwaarden zoals voldoende laptops en 
goede wifi-verbindingen. En vertaalt dit naar concrete acties zodat de 
randvoorwaarden op orde komen.

Toelichting stellingen
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