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SteedS beter 

SeSSie!
Samen werken aan verbetering

3
Maak als team op basis van de uitkomsten uit stap 2 een prioriteitenoverzicht 
van de belangrijkste punten die je als team wilt aanpakken of verder 
wilt onderzoeken. 

SaMenvatten

2
Wat is het probleem en waarom is het een probleem? Ga als team op 
zoek naar de oorzaken met behulp van de werkvormen die je vindt op 
de achterzijde van de overzichtskaart (werkvormen genoemd bij stap 2). 
Waarom scoort een thema juist slecht of goed? Wat is de achterliggende 
reden? 

analySeren**

4
Hoe gaan we de knelpunten verder onderzoeken en oplossen? Met het 
team ga je het vraagstuk (indien nodig) verder verdiepen en ga je op 
zoek naar oplossingen. Op de overzichtskaart vind je op de achterzijde 
werkvormen die je hiervoor kunt gebruiken (werkvormen genoemd bij 
stap 4). 

OplOSSen

Wie gaat wat, wanneer doen? Noteer de acties die uit de voorgaande 
stappen naar voren komen in het actieplan en maak deze concreet 
door te benoemen wie, wat, wanneer gaat doen.  

COnStateren

lanCeren

Welk thema willen jullie gaan verbeteren of versterken? Kies als team 
de thema’s op basis van de uitkomsten van het MTO. Daarnaast kunnen 
de organisatiedoelstellingen, de strategie, het afdelingsbeleid of de 
speerpunten die de directie heeft benoemd ook de keuze van het 
thema bepalen. 

Collega’s
Onderlinge informatie-uitwisseling, samenwerking binnen afdeling, samenwerking tussen afdelingen, plezierige collega’s, leuk om met collega’s te werken.*

CommunicatieTop-down communicatie, bottom-up communicatie, interne communicatiemiddelen, open communicatie medewerkers onderling.*

Werkzaamheden
Zelfstandig uitvoeren werk, 
taken zijn duidelijk, plezier in 
werk, duidelijkheid verwachte 
resultaten, uitdagend werk.*

leidinggevende
Houdt medewerkers op de

hoogte, voldoende feedback,

motiveert in werk, positieve 

feedback, feedback over 

verbeterpunten.*

arbeids-
omstandighedenWerkplek, beschikbaarheidmiddelen, veilig voelen tijdens uitvoeren werk, werktijden, actie bij onveilige situaties.*

Organisatie
Trots op organisatie, vertrouwen 

in leiding, gevoel van waardering, 

baanzekerheid, op de hoogte 

van doelstellingen, uitdagende

werkomgeving.*

Ontwikkel-
mogelijkheden
Doorgroeimogelijkheden, 

opleidingsmogelijkheden, 

aandacht voor 

loopbaanontwikkeling, wil om 

te ontwikkelen.*

Werkdruk
Werk emotioneel aankunnen, 

zelf tijd kunnen indelen, 

voldoende tijd voor taken, 

werk lichamelijk aankunnen, 

gekwalificeerd personeel 

om werk te doen, rekening 

houden met roosterwensen.*

*  Kijk voor de volledige omschrijving  
in de handleiding.

** Eventuele acties die uit deze stap  
komen kun je noteren in het actieplan.

Een product van StAZ 
ontwikkeld door
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WerKvOrMen 
De naam zegt het al: De Steeds Beter Sessie. Een sessie waarin je als team samen 
werkt aan verbetering. De uitkomst van het medewerkertevredenheidsonderzoek 
(MTO) is binnen en daarmee wil je als team aan de slag! 
Samen op zoek gaan naar verbeteringen voor thema’s die je in je werk dagelijks tegen-
komt, motiveert. Je kunt nu zelf met collega’s invloed uitoefenen en verantwoordelijk-
heid nemen voor het verbeteren van de knelpunten en misschien ook wel voor het 
versterken van de goede resultaten. Dat geeft energie en plezier in het werk.  

Op de overzichtskaart ‘Steeds Beter Sessie’ vind je een stappenplan met laagdrem-
pelige werkvormen. Deze biedt handvatten om als team in gesprek te gaan over de 
uitkomsten van het MTO en samen concrete verbeteracties te benoemen en uit te 
voeren. Uitgangspunt hierbij is dat de oplossingsrichtingen binnen de eigen beïnvloe-
dingssfeer van het team liggen. Medewerkers en leidinggevenden staan aan het roer 
en hebben zelf grote invloed op de oplossing van het vraagstuk dat zij willen aanpakken.

toelichting moeilijkheidsgraad:

* = Eenvoudige werkvorm

** = Gemiddelde werkvorm

*** = Moeilijke werkvorm

Meer uitleg hierover vind je in de handleiding

Een product van StAZ 
ontwikkeld door

Als team werk je aan inzetbaarheid van de medewerkers. 
De werkvorm staat stil bij het aandacht geven aan je 
kwaliteiten en op zoek te gaan naar je meest onbenutte 
talent. Plezier in je werk heeft te maken met dingen doen 
waar je goed in bent. Dat motiveert! Als je weet waar je 
goed in bent, dan kun je deze kwaliteiten en talenten 
versterken door er gericht aandacht aan te geven. 

OntdeK verbOrgen talenten 
en verSterK SterKe punten 

Collega’s Ontwikkelmogelijkheden

Omgaan met conflicten is een werkvorm waarin de 
teamleden reflecteren op een ervaren conflict en leren 
hoe zij hiermee het beste kunnen omgaan. Vaak lucht 
het bespreken van conflicten flink op en wordt de relatie 
tussen personen/het team verbeterd. 

OMgaan Met
COnfliCten

Communicatie Collega’sleidinggevende

Het is voor iedereen de uitdaging om een goede balans 
tussen werk en privé te behouden. Deze werkvorm helpt 
medewerkers om bewuster naar deze balans te kijken 
en daartoe acties te ondernemen om gezonder, vitaler 
en met meer plezier te kunnen werken. Dit zorgt voor een 
team dat vitaler en met meer plezier inzetbaar is in het werk.

vier pijlerS van 
de levenSbalanS

Werkdruk Werkzaamheden

Een manier om met een groep collega’s lastige 
werksituaties te bespreken. Dit doe je aan de hand van 
gezamenlijk geformuleerde dilemma’s. Een belangrijk 
kenmerk van een dilemma is dat er niet één juiste oplossing 
is. Het gaat er om met elkaar in gesprek te gaan over de 
voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen en daar 
samen een afweging in te maken. 

OMgaan Met 
dileMMa’S 

Communicatie Collega’sleidinggevende

Het veranderpad is een werkvorm waarmee je de fasen 
van een veranderproces visualiseert en bespreekbaar 
maakt met collega’s. Het pad geeft inzicht in de fase van 
het persoonlijk veranderingsproces van de medewerker. 
Je maakt de verschillen tussen de teamleden bespreek-
baar, waardoor meer onderling begrip ontstaat.

veranderpad 

Collega’s Organisatie

Verandering van gedrag binnen een team is vaak lastig 
omdat het niet zo eenvoudig is om gewenst en ongewenst 
gedrag voor alle teamleden eenduidig te krijgen. Het is 
vooral geschikt voor teams waarin de leden niet goed weten 
waar hun collega’s last van hebben en wat ze prettig 
vinden in de samenwerking. Met deze werkvorm wordt het 
mogelijk om samen te benoemen welke oplossingsrichtingen 
kunnen bijdragen aan de gewenste situatie.

teMpen 

Collega’s Werkzaamheden

Leren door omkeren is een manier om op een creatieve 
en leuke manier tot oplossingen voor een vraagstuk te 
komen. Het idee is dat je je doel en resultaat formuleert 
in een vragende vorm en die vervolgens omkeert. Met 
de antwoorden die dit oplevert, werk je toe naar nieuwe 
oplossingen.

leren dOOr 
OMKeren 

arbeidsomstandigheden Communicatie

Aan de hand van succesvolle voorbeelden de krachten, 
vaardigheden en competenties van het team in kaart 
brengen. Deze vaardigheden vertalen naar tips en 
afspraken om de zorg/dienstverlening aan de patiënt 
te optimaliseren.

leren van 
SuCCeServaringen 

Ontwikkelmogelijkheden Werkzaamheden

‘De werkweek van’ geeft je inzicht waarom je bepaalde 
werkzaamheden wel en waarom je sommige werkzaamheden 
niet uitvoert. Als je weet wat de reden is dat je sommige 
werkzaamheden laat liggen, is de kans groter dat je er 
een oplossing voor bedenkt. Prioriteren aan de hand van 
het onderscheid ‘belangrijk’ en ‘dringend’, helpt om op een 
effectieve en efficiënte manier aan deze verschillende 
activiteiten te werken.

de WerKWeeK van… 

Werkdruk

Met deze werkvorm kun je met elkaar een vraagstuk vanuit 
meerdere optieken (brillen) leren bekijken door je te 
verplaatsen in de rol van een ander. Je gaat een thema 
verkennen vanuit de positie van alle betrokkenen, bijvoor-
beeld vanuit de positie van collega’s van een andere 
afdeling waar je mee samenwerkt of een collega van een 
andere discipline (arts, verpleegkundige, leidinggevende etc.)

dOOr WelKe 
bril KijK jij? 

Collega’s Organisatie

Samen regels opstellen, helpt om de samenwerking in 
een groep te verbeteren. Door naar elkaar uit te spreken 
wat een effectieve manier is om met elkaar te werken 
in bijvoorbeeld het werkoverleg, kun je samen een aantal 
basisafspraken maken. Deze afspraken maken het 
werk(overleg) effectiever en bieden tegelijkertijd de 
mogelijkheid om collega’s gemakkelijker aan te spreken.

afSpraKen MaKen vOOr 
Meer effeCtiviteit 

Collega’s Werkzaamheden

De nieuwsbrief verleidt medewerkers na te denken over 
thema’s op het werk en over elkaar. Het geeft aanleiding 
tot discussie en uitwisseling van kennis. De nieuwsbrief 
versterkt het teamgevoel en de persoonlijke band tussen 
de medewerkers. Je werkt samen van een scala aan 
oplossingsrichtingen naar een concreet actieplan dat 
wordt gedragen door het team.  

nieuWSbrief 

alle thema’s

De carrousel doet een beroep op het denkvermogen van 
het hele team. Teamleden borduren voort op ideeën van 
andere teamleden waardoor nieuwe, creatieve inzichten 
ontstaan voor oplossingsrichtingen. Door in een carrousel 
langs de verschillende flip-over vellen te lopen, wordt ieders 
bijdrage verzameld en vervolgens geordend. Je werkt van 
een brij aan oplossingsrichtingen naar een gerichte ordening 
van de oplossingen. 

CarrOuSel 

alle thema’s

In een sessie ‘creatief met post-it’s’ streef je naar het 
combineren van de bijdragen van een groot aantal 
deelnemers. Door met plakbriefjes ieders bijdragen te 
verzamelen en te ordenen, werk je van een brij aan 
oplossingsrichtingen naar een gerichte ordening ervan. 

Creatief 
Met pOSt-it’S 

alle thema’s

Plezier in je werk vergroten! Deze werkvorm wordt ingezet bij 
verschillende  thema’s die medewerkers of het team bezig 
houden. De deelnemers inventariseren zaken waarover ze 
enthousiast zijn (jubelen) en waarvan ze last hebben 
(klagen). Vervolgens stellen ze prioriteiten waaraan ze willen 
gaan werken.

SaMen Klagen 
en jubelen 

alle thema’s

Alfabet is een werkvorm waarmee je in korte tijd een 
proces op gang kunt brengen, zonder in discussies te 
vervallen. In deze werkvorm gebruik je de letters van het 
alfabet als kader en stimulans voor het verzamelen en 
structureren van meningen, ervaringen, wensen en 
andere ideeën over een thema

alfabet *
 
30 min.

 

alle thema’s

Aan de hand van een ansichtkaart of foto formuleren 
mensen hun mening of gevoelens over een bepaald 
thema. De ansichtkaarten zijn vooral geschikt om gevoelige 
thema’s aan te ‘kaarten’: je praat over de kaart en kunt 
zodoende wat afstand nemen van de concrete situatie. 

anSiCHtKaarten

alle thema’s

Stelling nemen is een levendige en verrassende manier 
om met alle leden van een groep standpunten uit te wisselen
en tot een gezamenlijk beeld over een onderwerp te 
komen. Stelling nemen maakt  inzichtelijk dat er verschil-
lende meningen zijn. Je weet letterlijk van de ander waar 
deze staat. Dit geeft ruimte voor een gesprek.

Stelling neMen 

alle thema’s
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