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Naar de subsessie!



Implementatie-

stappen z=p=r,t
Aandacht voor structuur en gedrag!

Marieke Hup - Programmamanager Amaris
Joyce ter Vrugt - Coach Kwaliteit en Welzijn Vivantes
Pauline Arts-de Witt - Ambassadeur voor de wijkverpleegkundigen V&VN
Marijke Spiekhout - Senior adviseur Vilans



• Inzicht in implementatiestappen: Hoe pak je de verandering aan?

• Kijken naar de structuurkant en gedragskant 

• Stilstaan bij hoe je collega’s hierin meeneemt 

✓ Tips en processtappen langslopen die helpen

✓ Met elkaar kijken wat lastig is en op zoek naar antwoorden!

Doel subsessie



+ +
Verandering in 

werkwijzen/
systemen

Ruimte voor kennis 
& kunde

Iedereen meekrijgen 
in doen en denken

Meer dan een simpel 
regeltje toepassen

Zorgplan en professionele 
inschatting is leidend

Loslaten van oude 
gewoonten en ander gedrag

Vertrouwen 
als 

uitgangspunt

Nieuwe 
structuur

Cultuur

De overstap naar z=p=r, t vraagt:
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1. Sta stil bij de juiste aanpak + werk met heldere 

processtappen

2. Zorg voor goede ondersteuning + communicatie 

3. Betrek de juiste personen op de juiste manier

4. Schep duidelijkheid wat z=p=r, t is en vraagt

5. Kleine stapjes zijn oké

6. Leer van anderen

7. Zorg voor veiligheid en vertrouwen

8. Waardeer de professionaliteit van de 

wijkverpleegkundige + het zorgteam

Hoe pak je de verandering aan? Tips 



–

Mogelijk stappenplan verandering (1)
Processtappen

1. Pas op de plaats als goede start!

• Waarom met z=p=r, t aan de slag? 

• Wie heb je nodig voor de aanpak? 

• Hoe blijf je scherp op blinde vlekken? 

2. Analyse: breng de situatie in kaart met betrokkenen

• Zorgplan op voldoende kwaliteit?

• Speelt verloning een rol?

• Hoe verlopen werkprocessen? Kun je die passend maken voor z=p=r, t?
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Mogelijk stappenplan verandering (2)
Processtappen

3. Samen doelen stellen: wat is mogelijk?

➢ Op basis van de analyse 

• Wees ambitieus en realistisch: wat wil/kun je bereiken op welke termijn? 

• Visualiseer: wat wil je zichtbaar anders op de werkvloer? 

• Nut en noodzaak: is dit helder uit te leggen aan anderen?

4. Stappen bepalen: wat is er al + wat is nog nodig?

• Wat is al goed?: bouw daar op voort met het plan voor aanpak

• Gebruik ervaring en kennis van anderen 

• Zet een verbeterbord in: continu verbeteren + afspraken borgen
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Mogelijk stappenplan verandering (3)
Processtappen

5. Experimenteren: doen en leren van fouten

• Werk met pilots en probeer zaken uit in de praktijk!

• Neem de tijd en ruimte om fouten te maken 

• Leer van elkaar: inzichten delen + gezamenlijk “gevoel” krijgen 

6. Observeren en reflecteren: wat werkt en wat niet?

• Evalueer het experiment 

• Bespreek zaken m.b.v. casuïstiek 

• Pas waar nodig de werkwijze aan + leer van de geleerde lessen

• Kies voor een methodische aanpak: Wat spreken jullie hierover af?
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Toepassen van de tips (1) 

Tip 2: Zorg voor goede ondersteuning + communicatie 

• Regel vraagbaak en “sparringpartners” 

• Maak een hand-out over de nieuwe manier van werken

Tip 3: Betrek de juiste personen op de juiste manier

• Betrek verschillende perspectieven + benoem een trekker 

• Neem planners, roosteraars, wijkverpleegkundigen mee in de verandering

• Geef updates over indicatie + realisatie: stimuleer het leren

• Heb aandacht voor zorgen + vragen + weerstand

• Organiseer het leren: aandacht voor nieuwe kennis/vaardigheden
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Toepassen van de tips (2) 

Tip 4: Schep duidelijkheid wat z=p=r, t is en vraagt

• Voer het gesprek over de veranderde werkwijze

• Voorkom dat “tenzij” niet ingezet wordt als 5-minutenregistratie achteraf

• De verandering betreft ook ondersteunende diensten: systemen, tools en werkwijze

• Vorm samen een beeld van de dagelijkse situatie en processen: sluit daarop aan
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Toepassen van de tips (3) 

Tip 7: Zorg voor veiligheid en vertrouwen

➢ Bespreek hoe vertrouwen als nieuw uitgangspunt kan werken

• Waardoor groeit het vertrouwen bij jullie? 

• Wat maakt loslaten makkelijker? 

➢ Bespreek lastige situaties/ dilemma’s

• Hoe willen jullie daarmee omgaan? 

Tip 8: Waardeer de professionaliteit van wijkverpleegkundige/zorgteam

• Succes van de implementatie vraagt om vertrouwen, waardering en erkenning van het 

werk, kennis en kunde van de zorgprofessionals
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Sta eens stil bij jezelf…..

Mentimeter opdracht

1. Waar worstel jij nog mee gezien de 

aanpak/praktische kant? (structuur)

2. Waar worstel jij nog mee gezien het doen & 

denken? (gedrag en cultuur)

➢ Benoem dit zo concreet mogelijk in de mentimeter!

➢ Daarna in gesprek met de ervaringsdeskundigen en 

samen zoeken naar antwoorden!
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Sta eens stil bij jezelf…..

Mentimeter opdracht

1. Welke tips wil jij zelf nog achterlaten voor  

anderen gezien de aanpak/structuurkant?

2. Welke tips wil jij nog achterlaten voor anderen 

gezien het doen & denken? (gedrag en cultuur)

➢ Benoem dit zo concreet mogelijk in de mentimeter!
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• Succes met jullie eigen aanpak!

• Vergeet niet de evaluatie in te vullen!

Bedankt!
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Tot slot

Praat na en kijk de sessie terug:

• In de chat de link naar het evaluatieformulier

• Kijk later de plenaire sessie of subsessie terug: je krijgt hierover bericht!

• Op de website van Zorg voor Beter vind je kennisproducten, ervaringsverhalen en tips

• Ga naar www.zorgvoorbeter.nl/werkplezier/wijkverpleging-tijdregistratie

Voor nu:

➢ Wat neem je mee? 

➢ Bedankt voor het kijken en heel veel succes!



Bedankt voor 

het kijken!
Vergeet niet de evaluatie in te vullen!



Geleerde lessen over een 
goede implementatie 
nieuwe tijdregistratie 
z=p=r, t
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Even geduld aub
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