
vouwen

Werkverdeling

Tijdens de werkverdeling bespreek je wat er deze 

dienst gedaan moet worden. Welke taken zijn 

dat en wie pakt wat op? Het is een mooi moment 

om stil te staan bij wat er nodig is om de taken 

voor die dag uit te voeren. Maar ook om te kijken 

hoe je daarvan kunt leren en hoe je elkaar kunt 

ondersteunen.
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Hoe gebruik je deze kaartjes?

Stel je een gewone dagdienst voor in een 

verpleeghuis met een aantal momenten waarop je 

ervoor kunt kiezen om even stil te staan. Dit om te 

kunnen reflecteren op je werkzaamheden. 

We hebben vijf momenten op zo’n dag uitgekozen. 

Bij die momenten geven we je korte tips die je als 

zorgprofessional direct toe kan passen.
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Het MDO

Er zijn meerdere momenten dat je afspraken vast 

moet leggen. Zo vul je bijvoorbeeld de rapportage in, 

in het ECD. Of je werkt de afspraken in de zorgkaart bij 

voor de dagelijkse zorg en cliëntagenda. Bij rapporte-

ren kan het gaan om metingen, dingen die je ziet en 

mogelijke risico’s die je herkent. Maar ook om een 

aantekening voor de overdracht. Gebruik deze 

momenten om na te gaan wat belangrijk en minder 

belangrijk is. En wat je aan wie wilt vertellen. Beschrijf 

bijvoorbeeld wanneer het gedrag van een cliënt 

anders is dan normaal. Of wanneer er sprake is van 

verzet en wat jullie hiermee hebben gedaan.
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Koffie

Met het koffiemoment bedoelen we het moment 

waarop je een korte pauze houdt. Dit kan op de 

normale koffietijd zijn, maar ook in de middag of 

avond. Dit is vooral een moment om echt pauze te 

nemen. Alsmaar blijven rennen betekent niet dat je 

meer doet. Zorgen voor jezelf en even aandacht 

voor elkaar is belangrijk. Benut het moment om bij 

elkaar na te gaan hoe het gaat.
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Rapporteren
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Overdracht

Bij de overdracht kijkt de ene dienst terug en de 

andere vooruit. Jullie bespreken de taken en gebeur-

tenissen van die dag. Zo zorgen jullie voor de voort-

gang van de zorg. Daarnaast bespreek je wat goed 

gaat en wat beter kan. Wat je ziet bij bewoners en bij 

elkaar. Zo krijgt iedereen meer besef over wat er 

speelt. Ook kun je zo leren van elkaar. Benoem vooral 

ook wat je wel of niet gaat doen met de inzichten. 
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