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Toelichting Toolbox Deco-procedure 
Onderdeel 2: blijf scherp! 
 
 

Voorbereiding 

1. Download de presentatie 

2. Download de verbeterkaartjes en print er genoeg uit (1 set per persoon). 

Download ook lege kaartjes, zodat deelnemers ook eigen verbeterpunten in 

kunnen vullen. 

3. Knip de verbeterkaartjes uit en maak voor iedere deelnemer een set 

4. Download de verbeterpuntenposter en print er 1 uit voor iedere locatie waar u 

deze op wil gaan hangen 

5. Zorg voor goede stiften om op de verbeterpuntenposter te schrijven 

 

Tijdens de presentatie 

Algemeen: deze toolbox is bedoeld om te zorgen voor voortdurende aandacht voor 

het goed uitvoeren van de deco-procedure. Het belang ervan wordt benadrukt door 

de risico’s te herhalen.  

 

Dia 4 – Komende periode 

Deel de geprinte verbeterkaartjes uit aan de deelnemers. Vraag iedereen 4 kaartjes 

te kiezen: 

• 2 kaartjes over wat er goed gaat bij de toepassing van de deco-procedure 

• 2 kaartjes over wat er beter kan bij de toepassing van de deco-procedure 

Er zijn ook lege kaartjes om zelf verbeterpunten op in te vullen. 

 

Nadat iedereen gekozen heeft, vraagt u de deelnemers te vertellen wat er al goed 

gaat. Hou de vaart erin door af te spreken dat wanneer er een goed punt genoemd 

is, de andere deelnemers dit niet nog een keer noemen. 

 

Laat dan iedereen zijn verbeterpunten (dat wat beter kan) op tafel leggen. Tel hoe 

vaak een verbeterpunt gekozen is. Kies met elkaar de 2 of 3 belangrijkste (= meest 

gekozen) verbeterpunten en schrijf deze op de verbeterpuntenposter.  
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Spreek af met de deelnemers om de komende periode de verbeterpunten aan te 

pakken en ook hoe zij dit gaan doen. 

 

Dia 5 – Tot slot 

Maak een afspraak voor de volgende bijeenkomst waarbij (onder meer) de 

ervaringen met de te verbeteren punten besproken gaan worden. 

 

Na de presentatie 

• Kopieer de poster met verbeterpunten en hang deze op goed zichtbare plekken 

op 

 

 

 

 

 

 


