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SCAN

ADVIES

INTERVENTIES

RESULTATEN

• Ontwikkelsessies
vormgeven binnen
teams.

• Uitvoering visie
Waardevol Leven en
Waardevol Werken.

• Training Waardevol
Werken voor
procesbegeleiders.

• Draaiboek Waardevol 
Werken.

• Ontwikkelsessie voor
de digitale toolbox.

• Begeleiding van
procesbegeleiders.

• Interventie(s) gericht
op teams.

• Aandacht voor kennis 
en gedrag (eigen regie 

 teams). 

• Ontwikkeling Waardevol
Werken thermometer (poster).

• Opzet Waardevol
Werken ontwikkel- 

 sessie (draaiboek).

• Draagvlak onder
medewerkers en
management.

• 18 Procesbegeleiders zijn
getraind (3 dagdelen).

• 64 Ontwikkelsessies
zijn uitgevoerd.

• Werven en bekwamen
procesbegeleiders.

SCAN

De ontwikkelsessies sluiten aan bij het 
aandacht geven aan Waardevol Wer-
ken binnen de teams en het vergroten 
van eigen verantwoordelijkheid en 
initiatief. Daarbij gaat het om de acties 
die het team zelf neemt.

Waardevol Werken draagt bij aan het 
Waardevol Leven waar alle medewer-
kers van Carintreggeland naar stre-
ven. De visie dat de kwaliteit van zorg 
alleen mogelijk is via de kwaliteit van 
werk wordt onderstreept. 

Door zowel medewerkers als proces-
begeleiders op te leiden is vanaf het 
begin nagedacht over het borgen van 
de aanpak. Daardoor kunnen de ont-
wikkelsessies blijvend worden  
uitgevoerd.  

ADVIES

Carintreggeland kreeg een positieve 
beoordeling op implementatiekracht 
van teams. Hier was winst te beha-
len door teams acties te laten nemen 
op Waardevol Werken. Via de teams 
kunnen veel medewerkers bereikt 
worden. 

De inzet van eigen medewerkers 
maakt het mogelijk om veel teams te 
begeleiden. Daarmee is het mogelijk 
om de aanpak te borgen, zodat Waar-
devol Werken structureel aandacht 
krijgt.

Voor de medewerkers biedt de rol van 
procesbegeleider een persoonlijke 
ontwikkelkans. Nieuwe vaardigheden 
worden eigen gemaakt en in de prak-
tijk gebracht.  

Waardevol werken bestaat uit de 5 
pijlers: Dagelijks leven, Dagelijks ge-
zond, Dagelijks leren, Onze cultuur en 
Dagelijks werk. In de thermometer 
Waardevol Werken zijn voor iedere 
pijler stellingen geformuleerd.

De training bestond uit 3 dagdelen 
waarin de procesbegeleiders met de 
methodiek oefenden. Daarbij werd 
gebruik gemaakt van rollenspellen. 
In het persoonlijk werkboek werden 
theorie en oefeningen toegelicht.

In het draaiboek staan de onderwer-
pen, werkvormen, tijdsduur en materi-
alen beschreven. Een digitale toolbox 
en de begeleiding van de procesbege-
leiders werden door het projectteam 
ondersteund. 

RESULTATEN

Het draaiboek Waardevol Werken ont-
wikkelsessie is beschikbaar voor fysie-
ke bijeenkomsten en sessies die online 
worden uitgevoerd. De fysieke bijeen-
komsten hebben de voorkeur omdat 
het gesprek makkelijker te voeren is en 
er meer interactie plaatsvindt. 

Door voorlichtingsbijeenkomsten 
voor managers en ontwikkelsessies 
met de managers uit te voeren, is de 
betrokkenheid vergroot. Er is enthousi-
asme voor de aanpak onder de mana-
gers. 

Een evaluatie onder de procesbegelei-
ders laat zien dat zij enthousiast zijn 
(score 8,8) en zelfstandig sessies kun-
nen begeleiden (8,6). Zij kunnen goed 
overweg met de methodiek (9).
Er is een basis om op door te bouwen.
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De verschillende kwaliteiten binnen het team: 
planning en projectleiding (Jin Kartoidjojo), 
verbinding met de mensen (Stephanie Eidhof 
en Lieselore van Donselaar) en inhoudelij-
ke inbreng (Kees der Weduwe van Bewegen 
Werkt) droegen bij aan het succes. Er is een 
mooie basis gelegd voor de toekomst! 

SAMENWERKING

 “We kunnen in ons team effectiever  
werken als we DI en vitaliteit structureel 

borgen binnen onze organisatie en er  
blijvend aandacht aan besteden” 

Medewerker over sessie Waardevol Werken 
met haar procesbegeleider
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