
Structurele borging van Wzd

Debby van den Hoogenband, Danique Lauritsen, en 

Maaike Jongerius

Pak nog even een kopje koffie, we beginnen om 15.15

Open ook alvast het werkblad dat is mee gestuurd in de 
agenda uitnodiging



Aanleiding voor deze workshop

Hoe weet ik of we geen blinde vlekken hebben in de organisatie? 

Voelen medewerkers zich écht betrokken?

Hoe creëer je eigenaarschap? 

En hoe ga je om met eventuele weerstand? 

Vragen over de Wzd:

✓ Beleidsplan 

✓ Scholing medewerkers

✓ Inrichting ECD

✓ Wzd-functionaris en zorgverantwoordelijke 

aangewezen

✓ Samenwerkingsafspraken

✓ CVP 

https://coordinerendwzd.nl/wp-content/uploads/2018/01/Spiekbriefje-WZD.pdf
https://coordinerendwzd.nl/wp-content/uploads/2018/01/HandelWijzer-in-de-ambulante-setting.pdf
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Aan de slag! 
• Open het werkblad dat is mee verstuurd in de agenda 

uitnodiging

• Vul voor jouw organisatie de tabel in (2 minuten)

• Bespreek met elkaar waar je staat, en waarom je dit 
denkt (8 minuten)

• Brainstorm gezamenlijk over oplossingsrichtingen en 
mooie voorbeelden (15 minuten)

• Vat de lessen uit de break-out room kort samen en zet 
deze in de chat 



Terugkoppeling

Welke mooie voorbeelden hebben jullie opgehaald?



Samengevat enkele lessen en tips

Leren en reflecteren structureel organiseren

• Vaste reflectiecyclus 

• Organiseer vaste casuïstiekbesprekingen 

Sturing vanuit management op eenduidige inzet, uitvoer en borging Wzd 
processen

• Draag de visie m.b.t. onvrijwillige zorg organisatie breed uit

• Sturing vanuit reguliere bedrijfsvoering



Samengevat enkele lessen en tips

Houd het gedachtegoed en het veranderproces levend

• Benoem een ambassadeur Wzd die de energie op het thema Wzd erin houdt.

• Ontwikkel een alternatievenbundel specifiek voor en met medewerkers.

• Wzd communicatiekalender (coördinerend team en Vilans hebben voorbeelden):

• Bingokaart

• Kletspot

• Wzd-huisje

• Eigenaarschapsboek (met opdrachten, stellingen, (reflectie)vragen etc.)


