
Stappenplan 
 

Reyshoeve, ‘Opruimen in de Praktijk’ 
 
 
Stap 1: opruim-tops formuleren 
 

1. Bespreek met je team waarvan jullie last hebben. Laat bijvoorbeeld iedereen even 5 of 10 
minuutjes voor zichzelf brainstormen. Vraag iedereen daarna om de opbrengsten op post-its te 

schrijven.  
 

Gebruik hierbij de volgende criteria: 

• Heeft het waarde voor de bewoner / familie?  
• Heeft het waarde voor de medewerker? 

• Is het wettelijk verplicht of anderszins noodzakelijk? 
 

2. Verzamel de afspraken, regels en protocollen en orden ze op 3 flip-overs, in de categorie Groene 

regels, Gele regels en Blauwe regels 
 

• Groen: alle afspraken, regels en protocollen die vallen onder de reikwijdte van je eigen team (eigen 
regelruimte/eigen domein) 

• Geel: afspraken, regels en protocollen waarvan de reikwijdte ook andere teams/diensten/niveaus 
betreft (samenwerking/andermans domein) 

• Blauw: Parkeerplaats: wel zinvol, niet vergeten, nog geen actie 

 
3. Stel per kleur een TOP 3 samen van dingen die je wilt opruimen. 

 
Het ‘Vierkant prioriteren opbrengsten’ kun je als hulpmiddel gebruiken om te 
achterhalen wat het meeste oplevert tegen de geringste inspanning.(zie bijlage) 
 
Stap 2: Top 3 van dingen die je wilt opruimen; wie ruimt wat op? 

 
Groen (eigen domein van het team) 

Het team kan zelfstandig besluiten om verspillingen op te heffen die geen andere teams/diensten 

raken.  
Besluit daarnaast ook welke van de groene regels ingebracht kunnen worden op de familieavond, 

waarmee de familie aan de slag kan op dezelfde wijze als jullie. 
Opruimen betekent: concreet acties ondernemen om daadwerkelijk afscheid te nemen van de 

afspraken, regels en protocollen die in de regelruimte van het team liggen. Als team hoef je dus niet 
op het Locatieteam te wachten. Je onderneemt zelf actie en ruimt die dingen op waar jullie zelf over 

gaan. 

 
Tip: vorm duo’s van medewerkers die elk een punt uit de eigen TOP 3 adopteren. Zij gaan ervoor 
zorgen dat dit punt opgeruimd wordt. In de volgende teamvergadering laten ze natuurlijk graag 
weten hoe ze dat gedaan hebben en ook hoe het geborgd is (indien nodig). 
 
Geel (andermans domein of samenwerking) 
De gele tops legt de teammanager voor aan het Locatieteam. In het Locatieteam zijn alle diensten 

vertegenwoordigd, daarom worden de gele tops in het Locatieteam besproken en opgepakt. 
 

Blauw (parkeerplaats) 
Ook de blauwe tops worden door teammanager toegevoegd aan het overzicht voor het Locatieteam. 

Deze tops zijn waardevol genoeg om in het achterhoofd te houden en niet te vergeten. Maar 

misschien is het wat ingewikkelder om op te ruimen of hebben deze punten om andere redenen niet 
de grootste prioriteit. Ze kunnen dan op een later moment opnieuw geagendeerd worden. 

De werkgroep opruimactie houdt de vinger aan de pols en houdt de teams op de hoogte over wat het 
Locatieteam op gaat ruimen en hoe dat gegaan is. 



Benodigdheden: 

 Stiften ( iig geel, groen, blauw) 

 Flipover papier 

 Plakband / tape 

 Post its 

 Bijlage ‘Tips bij Brainstormen’ 

 Bijlage ‘Hulpmiddel bij het prioriteren van afspraken, regels en protocollen’ 

 Bijlage ‘De Beslisboom’ 

 
Rol Teammanager: 

 Bewaken inhoud van de te nemen stappen 

 Bewaken van de samenwerking in het team 

 Ondersteuning en coachen van het team op de te nemen autonomie 

 
Rol Procesbegeleider: ( Eline van Mil) 

 Begeleiden van het proces 

 Bewaken van de tijd 

 Bewaken van de volgorde van de te nemen stappen. 

 
  



 

Bijlage 1: ‘Tips bij het brainstormen’ 
 

Tips bij het brainstormen 
 

 

Belangrijk bij een brainstormbijeenkomst is dat alle deelnemers de ruimte hebben om eigen 
suggesties en voorstellen naar voren te brengen. Ieders inbreng is belangrijk en door de methodiek 

ook geborgd. Rol, functie, leeftijd of ervaring spelen geen rol. 
 

De do's van het brainstormen 
 

De volgende punten dragen bij aan het succes van de brainstormsessie: 

 

 Tussentijds uitstel van oordeel: maak pas aan het einde van een brainstormsessie 
onderscheid. 

 

 Openheid binnen de groep, privacy naar buiten. Je hoeft je niet te generen. 
 

 Extra ruimte en aandacht voor naïeve, absurde en ongewone ideeën. Tijdens een 

brainstormsessie zijn er geen stomme ideeën, wel ideeën die op het eerste gezicht 

onbruikbaar lijken maar die nader kunnen worden bestudeerd. Uiteraard blijft het belang 
van het krijgen van goede ideeën overheersen. 

 

 Zorg voor een ontspannen sfeer. Een informele, veilige, sfeer stimuleert het creatieve 
proces. 

 

 Brainstormen kun je leren. Enkele oefensessies zijn onontbeerlijk voor het behalen van de 
beste resultaten. 

 

  

De don'ts van het brainstormen 
 

Let op (en voorkom) valkuilen zoals: 
 

 Gebrek aan vertrouwen en angst voor kritiek. 

 

 Concurrentie en defensieve houding. 

 

 Elkaar onderbreken. 
 

 Dwaasheden en hilariteiten. 

 

 Ideeën direct afserveren. 
 

Tips 
 

1. TIP: Geef een week voor de brainstormbijeenkomst bij het team aan waar het over gaat en 

wat de bedoeling is, zodat men er van tevoren over na kan denken. 
2. TIP: Laat een duo na de brainstormbijeenkomst de verspillingen van het groene spoor ter 

hand pakken en tot actie overgaan. 
3. TIP: Het is altijd leuk om iedereen even uit de dagelijkse gang van zaken te halen en te 

helpen focussen: waar gaat het om. Daarvoor kun je bijvoorbeeld het filmpje van DE MIER 

(YouTube) gebruiken als inleiding van de brainstormbijeenkomst. Duurt 4 minuten. Dit 
tekenfilmpje laat op grappige wijze zien wat bureaucratie en regels met iemand kunnen doen 

en brengt treffend de noodzaak in beeld van “ruimte voor de professional” en het opruimen 
van overbodige dingen. 



  



Bijlage 2: ‘Hulpmiddel bij het prioriteren van afspraken, regels en protocollen’ 

 
Zie apart document 

  



Bijlage 3: ‘De Beslisboom’ 

 

De Beslisboom 
 
Deze beslisboom kan helpen bij het ordenen van de suggesties, ideeën en voorstellen. Hierdoor kom 
je met je team tot een ordening van activiteiten naar: 
 

 Verspillingen (opruimen) 

 Noodzakelijke activiteit 

 Waarde toevoegende activiteit (behouden) 

  
Het werkt stapsgewijs: 
 
1. Het team heeft een activiteit/suggestie/idee/voorstel in beeld gebracht en op post-it 
geschreven. 
 
2. Vraag 1: voegt deze activiteit/suggestie/idee/voorstel waarde toe aan de cliënt/de familie 
en/of de medewerker? Je kunt hiervoor de visiecirkel gebruiken waarin staat “waarom 
bestaan wij”? 

a. Is het antwoord op vraag 1 “ja” > dan is het een waardetoevoegende activiteit. Deze 
activiteit blijft behouden en wordt niet opgeruimd. (groen) 
b. Is het antwoord op vraag 1 echter “nee” > dan gaan we kijken naar de volgende stap 
namelijk: 
 

3. Is deze activiteit wel noodzakelijk om andere redenen (bijvoorbeeld wettelijke redenen, 
voorschrift van de financier of iets dergelijks). 

a. Is het antwoord daarop “Ja” dan is de activiteit misschien niet (genoeg) 
waarde toevoegend maar wel noodzakelijk > blijft dus bestaan. (geel) 
b. Is het antwoord daarop echter “nee” dan is de activiteit niet alleen niet 
waarde toevoegend maar ook niet noodzakelijk > dus een verspilling. (rood) 
 

4. Deze activiteit (verspilling) komt in aanmerking om op te ruimen. Beoordeel vervolgens of de 
activiteit thuishoort in het groene, gele of blauwe spoor. 
 
 
 
 

 


