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Wil je in jouw gemeente de toegang tot mantelzorgondersteuning of respijt-
zorg verbeteren? Met deze tool breng je met verschillende partijen en op een 
interactieve manier de route van mantelzorgers naar ondersteuning in beeld. 

Wat gebeurt er als een mantelzorger een vraag heeft over of een aanmel-
ding doet voor ondersteuning? Welke weg leggen mantelzorgers af? Door 
met verschillende betrokken organisaties deze route in beeld te brengen, 
krijg je inzicht in elkaars werkprocessen en zie je waar nog kansen liggen 
voor verbetering. Dit helpt om de toegang tot mantelzorgondersteuning  
servicegerichter te maken.  

TOOL 
De tool is zo opgezet dat je aan de hand van een aantal stappen de weg 
die mantelzorgers afleggen met elkaar in beeld brengt. Dat doe je in twee 
bijeenkomsten en in verschillende stappen. De eerste stap is het bepalen 
van de scope. Dit zorgt voor een afbakening van het proces dat jullie gaan 
uitpluizen. De volgende stap is de verschillende rollen in beeld brengen, wie 
is betrokken? Daarna ga je met elkaar de mogelijke stappen bespreken, zoals 
‘gesprek met de klant’ of ‘brief sturen naar’. Je gaat dit op de juiste volgorde 
zetten. Nadat je dit in kaart hebt gebracht bespreek je met elkaar wat de 
belangrijkste processtappen zijn. Bijvoorbeeld de stap waar de meeste men-
sen bij betrokken zijn. Deze ga je verder uitwerken. Wat gebeurt er allemaal 
in deze stap? Wie is betrokken? Welke instrumenten worden in deze stap 
gebruikt? Als laatste kijk je waar kansen zijn voor verbetering. Hier ga je mee 
aan de slag!   

Uitgangspunt van deze tool is dat je samen in beeld brengt wat jullie werk-
processen zijn. Met het doorlopen van de tool merk je ook waar nog verbe-
terpunten liggen.  

ONTWIKKELD IN DE PRAKTIJK   
De werkvorm is ontwikkeld binnen het landelijke programma In voor  
mantelzorg-thuis, samen met de lokale lerende praktijk ‘s-Hertogenbosch.  
Hier heeft de tool bijgedragen aan het in beeld brengen van de routing  
naar respijtzorg en het verbeteren van de toegang tot respijtzorg.  

SAMENWERKEN AAN 
SERVICEGERICHTE TOEGANG

“We hebben eerst 
alle stappen van de 

werkprocessen in beeld gebracht. 
Van Farent, buurtteam, Vivant, de 

zorgbemiddelaar, Koo en het Wmo-
loket. Die hebben we in de goede 

volgorde gezet en zijn die vervolgens 
per stap gedetailleerd gaan 

uitwerken. 

Akkie de Rouw, Farent 
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HOE WERKT HET?

FYSIEK EN ONLINE 
Je kunt deze werkvorm zowel fysiek als digitaal uitvoeren. 
 
Online 
Organiseer je de sessie online? Bijvoorbeeld via ZOOM of Teams?  
Dan maak je gebruik van een interactieve PowerPoint (hiervoor zijn twee 
bestanden met werkvormen beschikbaar). Dat is een PowerPoint waarin 
je met verschillende mensen tegelijk kunt werken. Dat doe je door deze 
op te slaan in een omgeving waarbij 
het mogelijk is dat meer 
mensen tegelijkertijd in een 
bestand werken. Dat kan 
bijvoorbeeld in Teams 
zijn of in OneDrive.  

Fysiek 
Kom je fysiek bij 
elkaar? Dan kun je 
ervoor kiezen om 
ook te werken met 
de PowerPoint. Dan 
heb je een beamer en 
scherm nodig, waarop je 

Wat goed dat je aan de slag gaat met het verbeteren van de servicegerichte 
toegang. Hiermee heb je een kant-en-klare toolbox in handen om interac-
tieve en doelgerichte sessies te organiseren. In dit draaiboek vind je ideeën, 
inclusief materialen die je daarbij kunnen helpen. Voel je vrij om daar ook 
jouw eigen weg in te kiezen. 

DOEL BIJEENKOMST 
Deelnemers krijgen inzicht in het huidige proces van aanvragen van man-
telzorgondersteuning en in verbeterpunten. Hierdoor kunnen mantelzorgers 
beter worden ondersteund en kan hun naaste langer thuis blijven wonen. 

VOOR WIE?  
Voor iedereen die samen met andere organisaties werkt rondom mantelzor-
gondersteuning. In de praktijk zien we dat bij de toegang tot mantelzorgon-
dersteuning veel verschillende organisaties en professionals betrokken zijn. 
Denk aan een Wmo-consulent, het sociaal wijkteam, een mantelzorgconsu-
lent, beleidsmedewerker van de gemeente of wijkverpleegkundige.  
Om de routing goed in beeld te brengen is het belangrijk om alle betrokken 
partijen aan tafel te hebben. Bedenk vooraf dus goed wie je uitnodigt.  
 
Handig: het is belangrijk dat er iemand is die de sessie kan voorzitten en die 
ervaring heeft met procesbegeleiding. Denk van tevoren met elkaar na wie 
dit zou kunnen zijn of dat je hiervoor bijvoorbeeld iemand inhuurt. 

Wanneer je online werkt 
dan bieden bijvoorbeeld 

ZOOM of Teams de mogelijkheid 
om in ‘breakoutrooms’ of aparte 

vergaderruimtes te gaan, dit kan een 
leuke afwisseling in het gesprek zijn.  
Het is in ieder geval waardevol als je  

alle deelnemers tegelijk in beeld 
kunt zien, dat zorgt voor meer 
persoonlijke betrokkenheid. 

http://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/servicegerichte-toegang
http://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/servicegerichte-toegang
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de PowerPoint projecteert. Tijdens de sessie werk je dan in het PowerPoint-
bestand, zodat iedereen de wijzigingen meteen ziet. 

Je kunt bij een fysieke bijeenkomst ook zonder PowerPoint werken. Dan 
moet je zelf materialen meenemen als een flap over, post its en geprin-
te exemplaren van de printplaten uit deze handleiding. Neem op een flap 
of brownpaper de fasen over, de stappen en de rollen zet je op post its  en 
de invulkaarten kun je per stap uitprinten op A4. Je kunt dan met elkaar de 
stappen en rollen in volgorde plaatsen op de flap en de invulkaarten samen 
aan een tafel invullen.   

In dit draaiboek zie je per stap wat er nodig is en wat je fysiek of digitaal  
nodig hebt. Ook is per stap een tijdsindicatie aangegeven. 

AANTAL DEELNEMERS 
De ervaring leert dat de sessie het beste werkt met een groep van maximaal 
6 tot 8 personen. Mocht jouw deelnemersaantal hoger liggen, overweeg dan 
om de sessie samen met iemand anders voor te bereiden en te begeleiden. 
Je kunt er dan ook voor kiezen om de stappen in meerdere sessies te door-
lopen. Het is in ieder geval belangrijk om voldoende tijd te creëren, zodat alle 
deelnemers hun input kunnen leveren.  

TIJD  
De routing van mantelzorgondersteuning kun je in twee bijeenkomsten 
vormgeven. In de eerste bijeenkomst ga je de eerste schets maken van  
de routing. Dit duurt ongeveer 120 minuten.  

In de tweede bijeenkomst ga je aan de slag met het proces, om de stappen 
aan te scherpen en zicht te krijgen op verbeterpunten. Ook deze duurt 120 
minuten.  

We adviseren om een aantal weken tussen de bijeenkomst te plannen.  
Zodat er ruimte is om de processtappen uit te werken. 

Je vindt de PowerPoints 
voor de twee bijeenkomsten 

op  
www.invoormantelzorg.nl/ 

instrumenten/
servicegerichte-toegang

http://www.invoormantelzorg.nl/
instrumenten/servicegerichte-toegang
http://www.invoormantelzorg.nl/
instrumenten/servicegerichte-toegang
http://www.invoormantelzorg.nl/
instrumenten/servicegerichte-toegang
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BIJEENKOMST 1: INZICHT IN HET PROCES
DOEL
Deelnemers krijgen inzicht in het huidige proces van aanvragen van  
mantelzorgondersteuning.

VOORAF
Om de sessie soepel te laten verlopen, is de volgende voorbereiding  
noodzakelijk, afhankelijk van een fysieke of online bijeenkomst: 

ONLINE BIJEENKOMST
• Plan een vergaderverzoek in en zorg dat alle deelnemers in de online 

vergaderlink kunnen. Je kunt de sessie via elk digitaal vergaderkanaal 
doen (Zoom, Teams, Google Hangouts). Het is wel prettig als je alle 
deelnemers in beeld kunt zien. 

• Zorg ervoor dat je de PowerPoint klaar hebt staan en kunt delen met 
de deelnemers, zodat zij daar ook in kunnen werken óf dat je hem 
zelf opent en het scherm kan delen, zodat alle deelnemers met de 
werkvormen mee kunnen kijken. 

• Je vindt de PowerPoint op www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/
servicegerichte-toegang

• Plan pauzes in, zeker bij een online sessie is het belangrijk om na 
maximaal een uur een pauze in te lassen en weer fris verder te kunnen 
daarna. 

FYSIEKE BIJEENKOMST 
• Zorg voor een groot scherm/beamer waarop de PowerPoint kan worden 

getoond. 
• Zorg dat deze PowerPoint direct kan worden ingevuld óf kies voor 

flapovers of een brown paper waar je een weg op tekent of de stappen 
in het proces kunt ophangen. 

• Zorg voor deze materialen:
 – flap-over/brown paper
 – post-its
 – stiften voor alle deelnemers
 – schilderstape of touw (voor check in bijeenkomst 1)
 – eventueel geprinte versies van de stappen en rollen (hiervoor kun je 
ook post its gebruiken)
 – geprinte versies van de invulkaarten (zie achterin deze handleiding) 

• Zorg voor ingebouwde pauzemomenten, zodat iedereen er daarna weer 
fris tegenaan kan.

http://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/servicegerichte-toegang
http://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/servicegerichte-toegang
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Welkom 5 minuten

Sheet Agenda  3

DOEL
Gemeenschappelijk beeld creëren van het doel van de bijeenkomst en de 
stappen om daar te komen.

VOORAF
Online
Werk je online? Zorg dat de PowerPoint in beeld is met daarop de agenda. 

Fysiek
Als je werkt met een beamer en scherm kun je de sheet met de agenda 
hierop laten zien. Werk je met een flap-over: schrijf dan de agenda op een 
flap.

ACTIE
Heet de deelnemers welkom. Licht toe wat het doel van de bijeenkomst 
is. Vertel wat de stappen zijn die jullie gaan nemen. Het voorlezen van de 
agenda kan genoeg zijn. Check of deelnemers nog vragen of aanvullingen 
hebben. Spreek ook af wie de acties tijdens de sessie wil opschrijven op de 
actielijst. 
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Tijdens de sessie: verbeterpunten noteren

DOEL
Deelnemers noemen tijdens de sessie al mogelijke verbeterpunten. Door 
deze te noteren raken deze inzichten niet verloren en wordt tijdens de sessie 
niet uitgeweid op al mogelijke verbeterpunten. 

ACTIE
Signaleer als iemand een verbeterpunt benoemt en noteer deze op de sheet 
met post-its in de PowerPoint. Aan het eind van de sessie kan je ze nog eens 
allemaal benoemen.  

Ga tijdens 
de sessie niet in 

op deze mogelijke 
verbeterpunten maar  

noteer ze, benoem het  
en ga verder.

Sheet Verbeterpunten  3

Werk je fysiek? Noteer verbeterpunten op post its. 

VERVOLG
Neem de verbeterpunten mee naar eventuele volgende bijeenkomsten. 
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Check in: Zet elkaar op de goede volgorde

DOEL
Deelnemers laten ervaren hoe het is als je geen inzicht hebt in de informatie 
van de ander.

VOORAF
Online
Zet de namen van de deelnemers bij de smiley in de PowerPoint

20  
minuten

Fysiek
Leg een touw op de grond of bijvoorbeeld  
schilderstape.

ACTIE
Stel een vraag en laat deelnemers zich 
zonder overleg op de juiste volgorde po-
sitioneren. Begin met persoonlijke vragen 
en stel later vragen die bij het onderwerp 
passen. Voorbeeldvragen zijn: zet elkaar op 
volgorde op basis van leeftijd, woonafstand van 
gemeentehuis, werkervaring, positie in de routing.

Laat ze het ook eens proberen met overleg. 

VERVOLG
Vraag de deelnemers wat ze hebben ervaren en hoe dat ook speelt bij het 
vraagstuk rondom de routing naar mantelzorgondersteuning. 

Geef duidelijk 
instructie wat links 

op de lijn/pijl betekent 
en wat rechts op de 

pijl betekent.

Sheet Check-in  3
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Scope: onderwerp afbakenen

DOEL
Het proces dat tijdens de bijeenkomst in kaart wordt gebracht is  
afgebakend, zodat er tijdens de sessie focus is.

VOORAF
Online
Zorg voor de juiste sheet in het scherm.

5 minuten

Fysiek
Print de afbeelding van de zaklamp op A3 formaat en plak die op een flap  
of teken de scope op een flap. 

ACTIE
Leg uit wat het doel is van het in kaart brengen van de scope. Vraag waar 
volgens de deelnemers de focus is. Schrijf dat in het licht van de zaklamp. 
Schrijf er naast wat je daardoor niet gaat beschrijven. 

Werk je fysiek? Dan kun je deelnemers 
ook vragen de scope op een post it te 
schrijven en die op de juiste plaats te 
plakken.

in de scope:

buiten de scope:

Sheet Scope  3

Denk zelf vooraf al 
na over de scope. Als 

deelnemers een andere 
scope voorstellen, vraag 
dan naar de argumenten 

daarvoor en maak 
ze bewust van de 
consequenties. 
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Routing mantelzorgondersteuning: 
proces in kaart brengen

Fysiek
Print de stappen uit het proces. Bedenk welke 
functies/rollen bij het proces zijn betrokken 
(denk aan Wmo-consulent, wijkverpleeg-
kundige, mantelzorgconsulent etc) en 
schrijf die op verschillende kleuren post-
its. Elke rol krijgt een eigen kleur. Teken 
op de flap een weg of een lijn.  

DOEL
Deelnemers hebben inzicht in de stappen die anderen nemen in het proces 
en wie in welke stap betrokken is. 

VOORAF
Online
Bedenk welke rollen/functies betrokken zijn in het proces (denk aan 
Wmo-consulent, wijkverpleegkundige, mantelzorgconsulent etc) en zet de 
namen onder in beeld in de pijlen, in de sheet routing (in het PowerPoint- 
bestand).

60  
minuten

Bewustwording 
van hulpvraag

Gesprek over 
…(klant)

Zoeken 
geschikte plek

Besluit over … Aanvraag 
formulier 
invullen

Formulier 
invullen

Doorverwijzen 
naar …

Brief naar Afspraken 
maken

Afstemmen 
(collega)

Sheet Stappen  3

Laat één 
facilitator het 

gesprek leiden en een 
ander plaatjes kopiëren 

en verplaatsen (als je 
online werkt). Zorg dat 

deelnemers niet te 
veel in detail gaan.

<rol in het proces>

<rol in het proces>

<rol in het proces><rol in het proces>

<rol in het proces>

<rol in het proces>

Geef de rollen in het proces aan in de Sheet Routing  3.
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ACTIE
Begin met het doornemen van alle mogelijke stappen, zodat iedereen  
overzicht heeft (zoals gesprek met klant, besluit nemen). Vraag welke stap 
de eerste stap is binnen de scope. Pas eventueel de stap aan door de tekst 
te wijzigen. Dupliceer de plaatjes van stappen (met ctrl+C, ctrl+V) als een 
stap nog een keer terugkomt. Geef aan welke rollen bij de stappen zijn  
betrokken door de gekleurde stippen die passen bij de kleur van de rol erbij 
te plaatsen. Soms zijn er meer rollen betrokken. Breng zo met elkaar het  
hele proces in kaart.

Werk je fysiek? Laat deelnemers de stappen uit het proces op de weg op de 
flap plakken en plak de post-its van de betrokken rollen bij de betreffende 
stap. 

Routing

Stap 1 Stap 6Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 7

Stap 8 Stap 13Stap 9 Stap 10 Stap 11 Stap 12 Stap 14

Gesprek over 

Sheet Routing  3

Misschien blijkt dat er verschillende paden bewandeld kunnen worden en is 
een lineaire route niet optimaal. Kijk dan bijvoorbeeld of je de stappen in fa-
sen kunt indelen. Denk aan eerste contact, vraagverheldering en doorverwij-
zen. Hiervoor is de sheet met fases beschikbaar. Je kunt de routing dus ook 
hier op invullen. Of als je fysiek werkt, dit op een flap tekenen.

Sheet Route in fases  3
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Stappen: Processtappen uitwerken

ACTIE
Vraag welke stappen het meest kritisch of onduidelijk zijn. Gebruik hierbij de 
onderstaande vragen. 

• Welke stap roept de meeste vragen op? 
• Bij welke stap zijn de meeste mensen betrokken? 
• Bij welke stap zijn er nog acties onduidelijk? 
• Waar hebben jullie het idee dat er nog wat te verbeteren is? 
• Welke stap levert in de praktijk veel wrijving op?

Maak snel dia’s voor iedere afgesproken stap door de dia te dupliceren en de 
stap uit de klantreis er in te plakken. Verdeel deze stappen onder de deelne-
mers en laat ze deze tijdens de bijeenkomst uitwerken. Geef de deelnemers 
5 minuten per stap. Benadruk dat ze het zo expliciet mogelijk beschrijven, 
alsof je het aan een mantelzorger uitlegt. 

Wees zo compleet mogelijk bij het beschrijven van de afweging. Het gaat 
erom dat de anderen inzicht krijgen in jouw officiële 
of niet officiële lijstjes die je gebruikt. 

Werk je fysiek? Laat de deelnemers in  
tweetallen of groepjes de uitgeprinte  
kaart per stap uitwerken. 

VERVOLG
Laat de deelnemer het aan elkaar  
terugkoppelen. 

DOEL
De drie belangrijke stappen worden uitgewerkt, waardoor deelnemers meer 
inzicht krijgen in de afwegingen die tijdens de stappen worden genomen. 

VOORAF
Online
Dupliceer vast de invulkaarten als voorbereiding.

Fysiek
Zorg voor prints van de invulkaarten

30  
minuten

Bewustwording 
van hulpvraag

Sheet Invulkaarten  3

Als niet alle stappen 
zijn uitgewerkt, dan 

kun je dit als huiswerk 
mee geven. 
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Acties formuleren: wat gaan we doen

ACTIE
Vraag of een deelnemer de actielijst wil bijhouden. Noteer de acties, wie het 
gaat doen en wanneer het gedaan moet worden. Spreek met elkaar af hoe je 
verdergaat met de substappen.

5  
minuten

wie neem welke actie wanneer

Sheet Actielijst  3

VERVOLG
Plak voor de volgende bijeenkomst de actielijst in het samenwerkbestand  
en bespreek wat is gedaan.

Werk je fysiek? Je kunt de actielijst ook groot uitprinten of natekenen en ter 
plekke met elkaar invullen. Maak een foto voor het verslag.

Exporteer de 
PowerPoint als PDF 
bestand. Bestand > 

exporteren > pdf document 
maken. Een PDF is minder MB 
als een powerpoint bestand. 

Het werkt meteen als 
verslag. 
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DOEL
Deelnemers hebben inzicht in het huidige proces van de toeleiding tot man-
telzorgondersteuning. Ze krijgen zicht op de belangrijkste verbeterpunten.

VOORAF
Zorg dat je vooraf het proces nog even doorloopt en kijkt of je de stappen 
nog wat overzichtelijker kan maken. Zitten er bijvoorbeeld dubbelingen in? 
Haal die er uit.  

ONLINE BIJEENKOMST
• Plan een vergaderverzoek in en zorg dat alle deelnemers in de online 

vergaderlink kunnen. Je kunt de sessie via elk digitaal vergaderkanaal 
doen (Zoom, Teams, Google Hangouts). Het is wel prettig als je alle 
deelnemers in beeld kunt zien. 

• Zorg ervoor dat je de PowerPoint klaar hebt staan en kunt delen met 
de deelnemers, zodat zij daar ook in kunnen werken óf dat je hem 
zelf opent en het scherm kan delen, zodat alle deelnemers met de 
werkvormen mee kunnen kijken. Je vindt de PowerPoint op  
www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/servicegerichte-toegang

• Plan pauzes in, zeker bij een online sessie is het belangrijk om na 
maximaal een uur een pauze in te lassen en weer fris verder te kunnen 
daarna. 

BIJEENKOMST 2: OP WEG NAAR  
SERVICEGERICHTE TOEGANG

FYSIEKE BIJEENKOMST 
• Zorg voor een groot scherm/beamer waarop de PowerPoint kan worden 

getoond. 
• Zorg dat deze PowerPoint direct kan worden ingevuld óf kies voor flap-

overs of een brown paper. Zorg dat je de eerste versie bij de hand hebt. 
• Zorg voor deze materialen: 

 – flap-over/brown paper 
 – post-its 
 – stiften voor alle deelnemers 
 – eventueel geprinte versies van de stappen en rollen (hiervoor kun je 
ook post its gebruiken) 
 – geprinte versies van de invulkaarten (zie achterin deze handleiding) 

• Zorg voor ingebouwde pauzemomenten, zodat iedereen er daarna weer 
fris tegenaan kan.

http://www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/servicegerichte-toegang
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Tijdens de sessie: verbeterpunten noteren

DOEL
Deelnemers noemen tijdens de sessie al mogelijke verbeterpunten. Door 
deze te noteren raken deze inzichten niet verloren en wordt tijdens de sessie 
niet uitgeweid op al mogelijke verbeterpunten. 

ACTIE
Signaleer als iemand een verbeterpunt benoemt en noteer deze op de sheet 
met post-its in de PowerPoint. Aan het eind van de sessie kan je ze nog eens 
allemaal benoemen.  

Sheet Verbeterpunten  3 Ga tijdens de 
sessie niet in 

op deze mogelijke 
verbeterpunten maar 

noteer ze, benoem het 
en ga verder.

Werk je fysiek? Noteer verbeterpunten op post-its. 

VERVOLG
Neem de verbeterpunten mee naar eventuele volgende bijeenkomsten. 
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Welkom: agenda vaststellen

Fysiek 
Als je werkt met een beamer en scherm kun je de sheet met de agenda hier-
op laten zien. Werk je met een flap-over: schrijf dan de agenda op een flap.

ACTIE
Heet de deelnemers welkom. Licht toe wat het doel van de bijeenkomst 
is. Vertel wat de stappen zijn die jullie gaan nemen. Het voorlezen van de 
agenda kan genoeg zijn. Check of deelnemers nog vragen of aanvullingen 
hebben. Spreek ook af wie de acties tijdens de sessie wil opschrijven op de 
actielijst. 

DOEL
Gemeenschappelijk beeld creëren van het doel van de bijeenkomst en de 
stappen om daar te komen.

VOORAF 
Online
Werk je online? Zorg dat de PowerPoint in beeld is met daarop de agenda. 

5  
minuten

Sheet Agenda  3

Bepaal van tevoren 
een tijdsplanning en 

plan pauzemomenten in. 
Even afstand nemen kan 
helpen om daarna weer 
fris naar de materie te 

kunnen kijken. 
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Check-in: welk resultaat wil je behalen?

Fysiek
Zorg dat je voldoende post-its hebt.  

ACTIE
Vraag deelnemers na te denken over het gewenste resultaat van de bijeen-
komst. Wanneer lopen ze blij de deur uit of zetten ze tevreden de computer 
uit? Laat het ze op een post-it typen of schrijven. Bespreek de post-its en 
bespreek wat het vraagt van de deelnemers om het resultaat te kunnen  
behalen. Zijn er nog bepaalde aanpassingen of afspraken nodig? 

DOEL
Deelnemers worden zich bewust van het (eigen) gewenste resultaat en  
worden daardoor medeverantwoordelijk voor dat resultaat.

VOORAF
Online
Maak in de PowerPoint evenveel ‘post-its’ als deelnemers van de bijeen-
komst.

10  
minuten

Praat vooral in de 
wij-vorm zodat je extra 
benadrukt dat iedereen 

verantwoordelijk is voor het 
eindresultaat en niet alleen 

de organisator van de 
sessie.

Sheet Check-in  3
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Routing: proces toetsen ACTIE
Begin met het doornemen wat aangepast is sinds de  
vorige sessie. Toets of het klopt wat er staat. Het  
vraagt misschien meer tijd om de route compleet te 
maken. Misschien blijkt dat er verschillende paden 
bewandeld kunnen worden en is een lineaire 
route niet optimaal. Kijk dan bijvoorbeeld of 
je de stappen in fasen kunt indelen. Denk 
aan eerste contact, vraagverheldering 
en doorverwijzen. Hiervoor is een sheet 
beschikbaar. 
Werk je fysiek? Dan kun je deze fases op 
een flap-over tekenen en met post-its of 
geprinte kaarten de kaart vullen.

25  
minuten

DOEL
Het proces is getoetst en vastgesteld.

VOORAF
Online
Optimaliseer eventueel het proces door bijvoorbeeld dubbelingen uit de  
route in het PowerPoint-bestand te halen.

Fysiek
Zorg dat je de route aan de muur hebt hangen en dat je de onderdelen  
eventueel kunt verplaatsen.

Sheet Stappen  3 Sheet Route in fases  3

Pas op dat je niet 
discussies gaat 

herhalen die vorige 
keer al gevoerd zijn.
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door

verwijzing

In
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ca
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e

Gesprek over 

Dit is een voorbeeld van hoe het eruit kan zien.
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Stappen: processtappen doornemen

Fysiek 
Werk je fysiek? Zorg dan voor de presentatie via de beamer of plak de  
stappen op een flap. 

ACTIE
Laat degene die de processtap heeft uitgewerkt de stap kort toelichten.  
Laat deelnemers verhelderingsvragen stellen.   

VERVOLG
Je hebt nu de belangrijkste stappen uitgewerkt. Bepaal samen of je er nog 
meer wilt uitwerken en hoe dat tijdspad eruitziet. Plan hiervoor bijvoorbeeld 
nog een extra bijeenkomst.

DOEL
De verschillende stappen zijn in beeld.

VOORAF
Tussen bijeenkomst 1 en 2 hebben betrokkenen de belangrijkste proces-
stappen uitgewerkt. Bepaal vooraf of je alle stappen wilt bespreken of dat 
sommige stappen ter kennisgeving zijn. 

30  
minuten

Sheet Invulkaarten  3

Geef vooral 
aandacht aan 

stappen waar veel 
betrokkenen samen 

komen. Daar ontstaat 
vaker ruis die je nu 

kan verhelpen. 

Dit is een voorbeeld van hoe het eruit kan zien.
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Verspillingen signaleren: wat kan beter?

DOEL
Voor de meest kritische processtap zijn knelpunten en verbetermogelijk- 
heden in beeld.

VOORAF
Fysiek
Projecteer de sheet of zorg dat deze groot aan de muur hangt.

20  
minuten

ACTIE
Kies een processtap uit waar de deelnemers denken dat nog veel te winnen 
is. Licht toe wat de verschillende soorten verspillingen zijn en geef eventueel 
voorbeelden van verspillingen. Laat de deelnemers op de post-its schrijven 
wat zij zien als verspillingen in het proces en dat plaatsen onder het juiste 
kopje. Bespreek de verschillende post-its en toets of iedereen dat herkent. 
Maak afspraken welke acties je kan nemen om er verbetering in te brengen. 

Hier kun je meer lezen over verspillingen.

Geef vooral 
aandacht aan 

stappen waar veel 
betrokkenen samen 

komen. Daar ontstaat 
vaker ruis die je nu 

kan verhelpen. 

Sheet Verspilling  3

https://lean-wiki.nl/toolbox/lean-verspillingen/
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Acties formuleren: wat gaan we doen? 20  
minuten

TIJDENS
Vraag of een deelnemer de actielijst wil bijhouden. Noteer de acties, wie het 
gaat doen en wanneer het gedaan moet worden.

Werk je fysiek? Je kunt de actielijst ook groot uitprinten of natekenen en ter 
plekke met elkaar invullen. Maak een foto voor het verslag.

VERVOLGENS
Bewaar de actielijst op een online plek waar iedereen bij kan (b.v. Teams)  
en spreek af hoe je dit bijhoudt. 

Misschien willen jullie op deze manier door blijven gaan om de processtap-
pen, bij te houden, aan te scherpen of te checken op de verspilling. Spreek 
met elkaar af hoe je hiermee aan de slag wilt blijven. De ervaring leert dat 
het handig is om in ieder geval een of twee keer per jaar het proces en de 
stappen door te nemen op hoognodige aanpassingen.

Exporteer de 
PowerPoint als PDF 
bestand. Bestand > 

exporteren > pdf document 
maken. Een PDF is minder 

MB dan een PowerPoint 
bestand. Het werkt 
meteen als verslag. 

wie neem welke actie wanneer

Sheet Actielijst  3
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Check-out: inzichten delen

ACTIE
Vraag deelnemers om inzichten die ze hebben opgedaan tijdens de sessie 
op te schrijven in de denkwolkjes op de plaat. 

VERVOLG
Als je tijd hebt, kun je de deelnemers de quotes laten toelichten. Als je geen 
tijd hebt, lees je de quotes voor en rond je daarmee de sessie af. 

DOEL
Deelnemers reflecteren op de inzichten die ze hebben gekregen tijdens  
de sessie.

VOORAF
Als je fysiek werkt: zorg voor post-its of print de denkwolkjes uit.

5  
minuten

Sla deze stap 
niet over als je in 

tijdsnood komt. Door 
deze stap toch te nemen 

maak je de sessie 
goed af in plaats van 

afraffelen.

Sheet Check-out  3
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BIJLAGE PRINTPLATEN

Hier vind je de onderdelen die je kunt printen als je fysiek werkt. 

WERK JE DIGITAAL? 
Kijk dan op www.invoormantelzorg.nl/instrumenten/servicegerichte-toegang
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Sheet Agenda - Bijeenkomst 1
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Sheet Verbeterpunten - Bijeenkomst 1
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attributen Verbeterpunten
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Sheet Check-in - Bijeenkomst 1
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attributen Check-in
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in de scope:

buiten de scope:

Sheet Scope - Bijeenkomst 1
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Bewustwording 
van hulpvraag

Gesprek over 
…(klant)

Zoeken 
geschikte plek

Besluit over … Aanvraag 
formulier 
invullen

Formulier 
invullen

Doorverwijzen 
naar …

Brief naar Afspraken 
maken

Afstemmen 
(collega)

Sheet Routing-stappen - Bijeenkomst 1
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attributen Routing stappen

... ... ... ... ...
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Routing

Stap 1 Stap 6Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 7

Stap 8 Stap 13Stap 9 Stap 10 Stap 11 Stap 12 Stap 14

Gesprek over 

Sheet Routing - Bijeenkomst 1
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Sheet Vragen - Bijeenkomst 1

vul hier de 
naam van  
de stap in

Geef hier met 
een smiley 
aan hoe de 

klant zich in dit 
proces voelt
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attributen Vragen
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Sheet route fases - Bijeenkomst 1
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wie neem welke actie wanneer

Sheet Actielijst - Bijeenkomst 1
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Sheet Agenda - Bijeenkomst 2
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Sheet Check-in - Bijeenkomst 2
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Sheet Verspilling - Bijeenkomst 2
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Sheet Check-out - Bijeenkomst 2
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attributen Check-out
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Colofon

De interactieve tool ‘Samenwerken aan servicegerichte toegang’ is gemaakt 
in het kader van het programma In voor mantelzorg-thuis. Dit programma 
van Movisie en Vilans heeft als doel een betere samenwerking met en voor 
mantelzorgers. Het programma eindigt in december 2021. 

Samenstelling: Karlijn Nanninga, Kiyomid van der Veer (Vilans),  
Roos Scherpezeel (Movisie) 
Illustraties en werkvormen: Laura Lagaaij 
Opmaak: Suggestie & illusie

Met dank aan de lokale praktijk s-Hertogenbosch.

Mei 2021

In voor mantelzorg-thuis is mogelijk gemaakt met financiering van 
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