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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


Waar staan jullie? 

Pak papier en pen. Schrijf het cijfer op waar jij staat op 
de streep van 1 t/m 10. Houd het papier voor de camera.

1: Borging? Nog lang niet! We staan aan het begin van 
een implementatieproces.

10: Herkenbare uitdaging! De randvoorwaarden zijn 
grotendeels ingericht. We staan nu voor de vraag gericht 
op structurele borging. 



Wat mag je verwachten bij deze 
workshop?
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Wat te doen?

Zoek naar functionele frictie. Benoem wat onder de oppervlakte is en daar ga 
daar de dialoog over aan.

Schets de veranderingen rond Wzd als onderdeel van de bredere visie op 
zorg, gebruik Wzd als vehikel.

Organiseer zeggenschap, dialoog, eigenaarschap. 

Chatstorm: aanvullende 
interventies, tips of inspirerende 

voorbeelden?



Zelfonderzoek
foto van de 
organisatie

We maken bij organisaties een ‘Wzd-foto’. Op basis 
van beleidsdocumenten, interviews en ‘meelopen’ 
beschrijven we bewonderpunten en 
verwonderpunten. Dit wordt besproken met MT van de 
organisatie. 

In de foto is aandacht voor de volgende thema’s:

➢Bekendheid bij medewerkers ten aanzien van de visie en 
beleid van de organisatie op onvrijwillige zorg;

➢Kennis van de Wzd, kennis van onvrijwillige zorg

➢Onvrijwillige zorg in de praktijk

➢Organisatie van Wzd-proces

➢Alternatieven voor onvrijwillige zorg

➢De Wzd als verandering van het primaire proces



Aan de slag! 
• Download het werkblad uit de chat

• 3 minuten individueel tabel invullen

• 10 minuten in de break-out room bespreken

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



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.)







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
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https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/spelenderwijs-met-clienten-praten-over-zorg-en-dwang
http://www.ontregel.nu

