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DOEL

Brainstorm met je team op een snelle, energie gevende manier over minimaal 1 thema binnen de 
zorg- en dienstverlening.

VOORBEREIDING

Kies als Locatiemanager minimaal 1 thema van de 4 onderstaande thema’s. Of minimaal een thema 
met het team aan het begin van de bijeenkomst.
1. Zorg- en dienstverleningsproces
2. Veilige zorg
3. Het beste uit jezelf - cliënt
4. Het beste uit jezelf - medewerker
(klik hier voor een verdere uitwerking van de thema’s)

Zorg als locatiemanager dat je de uitkomsten van onderstaande instrumenten paraat hebt. Of als je 
van te voren thema’s kiest, van die instrumenten (minimaal 2) die informatie geven over deze thema’s 
(klik hier voor aanwijzingen voor deze voorbereiding)
•  Interne audits
•  Dit vind ik er van! 2.0
•  Medewerker onderzoek
•  Informatie uit het ECD (rond veiligheid, risico’s bijvoorbeeld)
•  Meldloket
•  Eventueel verslag van extern onderzoek, analyse LSZ, rapportage commissie vrijheid en

vrijheidsbeperking, etc.

NODIG

•  60 minuten
•  Locatiemanager begeleid
•  Een flap-over en stiften

HOE

00 - 05 min Heet het team welkom en vertel het doel van de bijeenkomst: teamreflectie

05 - 30 min Voer de brainwrite uit: 
1. Zet bovenaan de flap de gekozen thema’s.
2. Trek daaronder een verticale lijn zodat het blad in tweeën verdeeld wordt.
3. Zet in de ene kolom: sterke punten en in de andere: ontwikkelpunten
4.  Merk 1 persoon aan als notulist, de andere personen in het groepje staan er actief

bij. Hand in de lucht steken wie de notulist is.
5.  De locatiemanager zet de tijd op 2 minuten. Als de tijd in gaat roept iedereen

zoveel mogelijk sterke punten op de thema’s. geen discussie, geen vragen, alleen
maar roepen. Alles is goed. De notulist schrijft mee. Zij mag zelf ook ideeën
opschrijven.

TEAMREFLECTIE

Brainwrite 

http://intranet.philadelphia.nl/getmedia/4fe73be2-3e56-4008-b6d5-5cdc4756d766/Uitleg-thema-s.aspx
http://intranet.philadelphia.nl/getmedia/37f134c4-4dcd-4a12-b329-8de3a71c4c0a/Kwaliteitsinstrumenten-als-input-voor-teamreflectie.aspx
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 6.  De locatiemanager zet de klok weer op twee minuten, de notulist geeft de stift aan 
een nieuwe notulist en dan roept iedereen zoveel mogelijk verbeterpunten.

 7.  Nu ga je met z’n allen omcirkelen welke sterke punten en welke ontwikkelpunten 
het belangrijkst zijn op deze twee thema’s in dit team.

30 - 50 min  Leg naast de uitkomsten van de brainwrite de uitkomsten van de meetinstrumenten. 
Verandert dat nog iets aan de gekozen punten? Beslis op welke sterke punten je wilt 
verder bouwen en welke punten verder ontwikkeld moeten gaan worden. Hoe gaan 
jullie dat aanpakken?

50 - 60 min Evaluatie en presentatie:
 Beantwoord de vragen uit de handleiding
  Bepaal nu met elkaar welk verhaal je t.a.v. het gekozen thema op welke manier wilt 

vertellen. Vertel over de sterke punten en/of ontwikkelpunten waar jullie als team trots 
op zijn of mee aan de slag willen. 

  Kies een manier van presenteren: foto’s van de flap, een van de verhalen van de 
deelnemers opnemen, een interview met een cliënt of verwant, een lied of een strip 
verhaal, maakt niet uit. (kijk in de inspiratiebox voor tips en inspiratie voor 
verschillende verhaalvormen). (Kijk in de inspiratiebox voor tips en inspiratie 
voor verschillende verhaalvormen)

  
 Mail dit alles naar: teamreflectie@philadelphia.nl

mailto:teamreflectie%40philadelphia.nl?subject=

