
Teamactieplan  
Meting teamnormen welbevinden  
 

A Wonen en Welzijn / Welbevinden  

 Wat gaat goed en 
willen we behouden  

Resultaten meting teamnormen. 

 Onze doelen en 
ontwikkelpunten  

Prioritering aandachtspunten n.a.v. meting. 

 Norm/ doel   Resultaat 
Wat wil je bereiken?  

Actie 
Wat ga je doen? 
En wat ga je na de meting doen?  

Wie  
 

Wanneer  Eind 
datum 

Status 

Aan de 
slag  

Op weg  Top 

Meten is weten  

1 Werken volgens de 
visie 
 

Het team gebruikt de visie 

welbevinden als leidraad en draagt 

dit zichtbaar uit.  

     

2 Samenspel tussen 

bewoner en zijn 

netwerk  

 

Alle mensen uit het netwerk (familie, 

naasten, ex-buren, vrijwilligers) van 

de bewoner zijn betrokken en zoveel 

mogelijk aangehaakt bij het 

welbevinden van de bewoner.  

1. In gesprek gaan met bewoner en 
naaste  m.b.v. document "Ken je 
bewoner".  

2. Aanvullen "maatje gezocht", zo 
specifiek mogelijk.  

3. … 

Ieder 6 okt  1 dec  

3 Verbinding met 

elkaar en vanuit 

oprechte aandacht 

 

Het team verdiept zich in de 

achtergrond, het geloof en de 

cultuur van de bewoner en wat dit 

in de diverse levensfasen 

betekent. 

     

4 Liefdevolle en 
veilige zorg als 
onderdeel van 
welbevinden  

Het team geeft zorg op maat en 
bewoners ervaren nabijheid, 
geborgenheid, vertrouwen en begrip  
terwijl ze deskundige, veilige zorg 
ontvangen. 

     



5 Bewoners kunnen 
gewoon wonen en 
buurten  
 

Het team draagt zorg voor een 

prettige, gezellige en schone 

woonomgeving die uitnodigt tot thuis 

voelen en sociaal contact. 

     

6 De maaltijdbeleving 

is fijn, gezellig en 

lekker 

 

De maaltijd is een sociaal gebeuren, 

waar mensen en collega’s elkaar 

kunnen ontmoeten.  

     

7 Er is aandacht voor 

zingeving  

 

Er is aandacht voor levensvragen, 

zingeving, rouw  en spiritualiteit. De 

bewoner wordt geholpen om in te 

brengen waar hij of zij goed in is, om 

mee te doen en zo van betekenis te 

zijn voor anderen.   

     

8 Samen werken aan 

welbevinden en 

kwaliteit 

Elk teamlid draagt zijn/haar steentje 

bij aan welbevinden en teamleden 

versterken elkaar.  

1. Verdelen wie welke bewoner in 
beeld brengt d.m.v. "ken je 
bewoner". zo mogelijk 
koppelen aan EVZ schap. 

2. … 

    

 


