DeSqual Trainingsmodulen
1. Empowerment van deelnemers
Module
Doelen

2 x 4 uur
Het meten en bevorderen van empowerment
Definitie van empowerment:
 Onder empowerment verstaan we het vergroten van de capaciteit
van (groepen van) deelnemers keuzes te maken en deze keuzes
om te zetten in gewenste actie of resultaat.
 Empowerment opgevat als een multi-dimentionaal sociaal proces
dat mensen helpt controle te krijgen over hun leven
 Empowerment verwijst naar spirituele, politieke, sociale of
economische kracht van individuen en gemeenschappen
 Empowerment staat voor ‘het geloof in de eigen capaciteit om
effectief te handelen’
 Empowerment staat voor individuen die de kracht ontwikkelen
vrij te denken en handelen, te kiezen en hun potenties te
verwezenlijken
De 6 componenten van empowerment zijn:
 positieve identiteit
 impact
 zelfbepaling
 groepsorientatie
 zingeving
 competentie
Het instrument om empowerment te meten is de empowerment
vragenlijst. De antwoorden op 60 uitspraken leiden tot een persoonlijk
profiel. Het empowerment van personen wordt versterkt met dit profiel
als uitgangspunt. Er zijn 175 trainingsmodulen gerelateerd aan de 6
componenten beschikbaar. De trainer stelt samen met de trainingsgroep
het eigen specifieke programma op.

Results

In het DeSqual project leren partners de vragenlijst te gebruiken. Hoe
resultaten te interpreteren, hoe feedback te geven, en te beoordelen
welke oefeningen bijdragen aan een verbeterde empowerment

Activities

Informatie over, theoretische achtergrond van de VrijBaan
Empowerment methode. Oefenen met de 6 componenten van
empowerment.
Een oefening uit de VrijBaan methode
Toepasbaarheid van de VrijBaan training
Evaluatie

2. Strategische en jaarlijkse planning
Module
Doelen

4 uur sessie
In het project leren partners een praktische manier om strategische
planning te koppelen met jaarplanning en kernactiviteiten.
In deze methode gaat het om het betrekken van management en
medewerkers in het proces
De methode zorgt ervoor dat alle werknemers zich bewust zijn van
missie, visie, kwaliteitsbeleid en organisatiestrategie en doelen in hun
dagelijks werk
Doelen
 Hoe kan jouw organisatie, jouw team en jijzelf als teamlid
effectiever de (strategische) doelen en ambities realiseren
 Hoe laat je alle teams, functies en afdelingen samenwerken en
effectief zijn bij het zo goed mogelijk werken voor jouw cliënten
 Hoe organisatiestrategie en operationele planning in het leven te
roepen en alle werknemers betrekken bij het verwezenlijken van
gezamenlijke doelen

Resultaten

Alle deelnemers hebben ervaren:
 Het ontwerpen van een map voor organisatiestrategie
 Beschrijving van strategische routes, activiteiten en prestatie
indicatoren
 Ontwerp van een jaarplan gebaseerd op organisatie -strategie en
-routes

Activiteiten

Inleiding
Workshop:
• Het ontwerpen van een organisatie strategie map
• Het ontwikkelen van strategische routes, activiteiten en
indicatoren
• Het ontwerpen van een jaarplan gebaseerd op organisatie
• -strategie en –routes
Uitwisselen van resultaten en discussie

3. Kwaliteit van leven
Zo gewoon en toch zo ingewikkeld
Module
8 uur sessie (4+4) gekoppeld aan de sessie over persoonsgebonden
planning
Doelen

De deelnemers:
 Zullen het begrip ‘kwaliteit van leven’ beter leren begrijpen en
zich bewust worden van hoe het KvL concept te gebruiken in het
beroepsonderwijs
 Zullen leren hoe doelen om de KvL voor het individu te
verbeteren te identificeren
 Zullen zien hoe doelen voor KvL het proces van
persoonsgebonden planning kunnen verbeteren
 Zullen na de training in staat zijn de gezichtspunten van KvL te
verbinden aan het dagelijks werk in hun organisatie en hierdoor
in staat zijn meer blijvende kwaliteit te realiseren

Resultaten

Deelnemers zullen:
 Een beter begrip hebben voor KvL in sociale dienstverlening
 Beter in staat zijn het waarom, wat en hoe te meten
 Beter in staat zijn het KvL instrument in te voeren

Activiteiten

 Inleiding in het onderwerp
 Achtergrond en definitie van KvL: structuur van het KvL concept
 Presentatie van en discussie over domeinen en indicatoren van KvL
en hoe die samenhangen
 Workshop (incl. cases): definitie en achtergrond van KvL concepten
en het meten van KvL; het verbinden van doelen van KvL aan het
Persoonlijk Plan
 Samenvatting en feedback
 Het delen van ervaringen

4. Betrokkenheid medewerkers bij continu verbeteren
Module
Doelen

4 uur sessie

Resultaten



Deelnemer leert hoe medewerkers te betrekken bij het formuleren van doelen
voor continu verbeteren, hoe indicatoren te ontwikkelen en hoe verbeterborden
te gebruiken om doelen te formuleren
Inhoud Workshop:
 De verbeter manier van denken
 De methodiek om medewerkers te betrekken bij het Continu
Verbeteren (CV)
 Het gebruiken van een verbeterbord
 Het bepalen van persoonlijke kernkwaliteiten
De verbeter filosofie:
 Systematisch continu verbeteren in teamverband
 Alle teamleden nemen binnen het team hun verantwoordelijkheid
 Akties gekoppeld aan individuele kernkwaliteiten
 Continu verbeteren als onderdeel van het dagelijks werk
 Beperkte acties en snel resultaat
 Visueel gemaakt: iedereen ziet waar aan gewerkt gaat worden
 Leren door te doen en na te denken over terugkomende
uitdagingen/problemen



Activiteiten

De professionele kwaliteiten begrijpen die nodig zijn voor het
ontwikkelen van blijvende kwaliteitsontwikkeling
Het begrijpen van professioneel gedrag
Weten hoe het verbeterbord te gebruiken

Inleiding
Informatie sessie: de verbeter filosofie en methodiek van medewerker
betrokkenheid in continu verbeteren
Workshop: werken met het verbeterbord
Informatie sessie: kernkwaliteiten van medewerkers
Workshop: het herkennen van persoonlijke kernkwaliteiten in het
bijdragen aan continu verbeteren
Evaluatie

5. Werken in partnerschappen
Module

4 uur sessie

Doelen

Doelstellingen bij deze module:
 Schrijf een stuk waarin de doelstellingen van partnerschappen in
dienstverlening geformuleerd worden
 Ontwikkel een manier om resultaat en effectiviteit van partnerschappen
te evalueren
Kernpunten
 Beschrijven (soorten) partners
 Selecteren in een ‘community analyse’ van relevante partners (SWOT)
 Het identificeren en ontwikkelen van partnerschappen,
verantwoordelijkheden, doelen
 De bijdrage van partners in het ontwikkelen en verbeteren van de
dienstverlening
 Toegevoegde waarde en effectiviteit van partnerschappenondersteuningsinstrumenten
 Database met nationale partners en hun potentiele bijdrage-netwerken
 Feedback strategie: bijeenkomsten, data, overzichten, indicatoren

Resultaten

Aan het eind van deze module zijn partners in staat om:
 Een partnerschap planningstool in de eigen organisatie te gebruiken
 Een rij evaluatie criteria voor het aangaan van partnerschappen kunnen
toepassen en hieruit die criteria kiezen die het beste bij de organisatie
past
 Ontwikkel en gebruik een effectief partner assessment instrument

Activiteiten

 Inleiding theorie en discussie over concept: herkennen (soorten) partners,
de rol van de partners in het ontwikkelen en verbeteren van de eigen
dienstverlening
 Sterkte- zwakte analyses als een manier om partners te vinden en kiezen
 SMART-geformuleerde doelen voor partnerschappen in dienstverlening
 Praktische oefening gekoppeld aan de training
 Voorbeeld van een database van nationale partners
 Het ontwikkelen van een evaluatie instrument voor partnerschappen vanuit
de partner en vanuit de cliënt
 Discussie: feedback strategieën, bijeenkomsten, data, overzichten,
indicatoren

6. Persoonsgebonden planning
Module

8 uur sessie (4+4) gekoppeld aan sessie Kwaliteit van Leven

Doelen

Formuleren van persoonlijke doelen
De training Persoonsgebonden planning levert een combinatie van
informatie, praktische voorbeelden en workshops. Door deze training
krijgen de deelnemers een practische training die toegepast kan worden
in de dagelijkse praktijk van de eigen organisatie en zijn op deze manier
verzekerd van het werken volgens de kwaliteitseisen van
persoonsgebonden planning

Resultaten

De deelnemers:
 Vergroten hun kennis van en competentie in het opstellen van
een individueel plan met als basis:
Het doel van de dienstverlening
De Kwaliteit van Leven van de client
 Leren hoe persoonlijke doelen voor clienten te benoemen en
meten
 Leren hoe het persoonsgebonden planningsproces de motivatie
van de client ten goede kan komen en hiermee bijdraagt aan een
beter resultaat en een empowerment van de client
 Zullen na de training in staat zijn deze Kwaliteit van Leven
benadering van het persoonsgebonden plannen te koppelen aan
het dagelijks handelen in de eigen organisatie, en op deze manier
komen tot een meer blijvende kwaliteit van werken

Activiteiten









Inleiding
Korte samenvatting van de Kwaliteit van Leven training
Conceptueel raamwerk en benaderingen voor Persoonsgebonden
planning
Het formuleren van doelen in een persoonsgebonden
planningsproces
Een individueel plan gebruiken om kwaliteit van Leven te meten en
scoren
Workshop: initiatieven voor het verbeteren van Kwaliteit van
Leven
Samenvatting en feedback

7. Tegemoet komen aan de behoeften en verwachtingen van de
samenleving
Module
Doelen

4 uur sessie
Het leren van:
 Methoden om behoeften en verwachtingen van de samenleving
in kaart te brengen: interviews, overzichten, informatie, analyses,
enz.
 Voor- en nadelen van de verschillende methoden
 Hoe goed te meten: instrument ontwikkeling, dataverzameling,
data analyse, verslaglegging
 Hoe deze informatie te gebruiken bij het stellen van doelen,
beschrijving strategie, beleid, verbetering

Resultaten

 De deelnemer leert hoe een plan op te stellen om de behoeften van de
samenleving te meten
 De deelnemer leert hoe hierbij verschillende instrumenten te
gebruiken
 De deelnemer leert hoe de resultaten van het meten van de behoeften
van de samenleving te gebruiken

Activiteiten

 Presentatie
 De huidige praktijk
 Voorbeelden van instrumenten/methoden
 Voorbeelden van data analyses
 Stappen voor het ontwikkelen van geschikte instrumenten
 Strategie om werknemers en management te betrekken bij
ontwikkeling –data verzameling- analyse en verslaglegging
 Workshop: maken van (een deel van) het instrument voor de eigen
praktijk – met de eigen inhouden
 Feedback op de resultaten van de workshops
 Evaluatie

8. Het houden van Interne Audits
Module
Doelen

4 uur sessie
Deelnemers leren hoe stap voor stap een intern auditprogramma op te
stellen
Stap 1: bepaal welke informatie het top management zou willen hebben
over ‘blijvende kwaliteit’ en die door (standaard) monitoring niet
beschikbaar komt
Stap 2: kies de methode van planning (zorg ervoor dat alle criteria
bijeengevoegd zijn in relevante gebieden / dienstverlening / processen /
activiteiten)
Stap3: Bepaal welke documenten en bestanden van toepassing zijn op
welke audit-scope (gebieden / dienstverlening / processen / activiteiten)
doe hetzelfde met de sleutel prestatie indicatoren. Maak vragenlijsten
om iedere audit te ondersteunen.
Stap 4: benoem het audit-team
Stap 5: evalueer de effectiviteit van de audit

Resultaten

Door deze training worden de deelnemers praktisch getraind in
onderdelen die naar de dagelijkse praktijk van de eigen organisatie
vertaald kunnen worden. Hiermee zijn zij verzekerd van het voldoen aan
kwaliteitseisen voor de dienstverlening en het verbeteren van kwaliteits
bewustzijn, -gedrag en –cultuur door het interne audit process.
 Hoe de interne audit efficiency te verbeteren
 Hoe de interne audit in de bestaande verbeter en preventie acties
van de organisatie te integreren
 Hoe auditgesprekken te verbeteren
 Hoe de waarde aan te tonen die een interne audit aan de
organisatie toevoegt
 Interne audit kwalificaties

Activiteiten









Inleiding
Korte samenvatting van audit processen, conceptuele raamwerken
en benaderingen
Een proces in kaart brengen
Methodologie interne audit
Procedure interne audit
Het meten van de effectiviteit van interne audits
Samenvatting en feedback

9. Analyse prestaties medewerkers
Module

4 uur sessie

Doelen

Doelen van deze module:
 Het ontwikkelen van een system waarmee de prestaties van
medewerkers gemeten kunnen worden
 Het ontwikkelen van een raamwerk van criteria waarmee het
presteren van medewerkers kan verbeteren
Leerdoelen:
 Het ontwikkelen van een systeem om het presteren van
medewerkers te beschrijven
 In dit systeem de onderdelen van het presteren benoemen
 Begrijpen hoe de relatie is tussen dit systeem en
erkenningsmechanismen
Kernpunten
Systeem voor het presteren van medewerkers
Type analyse
Algemeen karakter van het evaluatieproces
Vaardigheden profiel
Competentie, ethische aspecten, gedrag, betrokkenheid, kennis,
erkenning, procedures en resultaten
Assessment instrument voor het meten van medewerkers prestaties
Prestatie indicatoren – definitie en monitoring
Zelf-assessment vragenlijsten en assessment door derden,
gesprekken
Voordelen voor HR-beleid / erkenningsinstrumenten

Resultaten

Aan het einde van de module kunnen de deelnemers:
 Werken met een lijst waarmee prestatiecriteria geëvalueerd
kunnen worden en er die onderdelen uit kunnen kiezen die het
best bij iedere functie passen
 Een database van voordelen kunnen opstellen en ermee werken

Activiteiten

Theoretische inleiding (10 min)
Workshop: analyse van een case-study, algemene organisatie
karakteristieken en functiebeschrijvingen; rollen en verantwoordelijkheden; herkennen van prestatie criteria
Workshop; de mogelijke voordelen van het beschrijven van prestatie
onderdelen, erkenningsmechanismen: carrière, prestatie bonussen en
overige
Discussie en conclusies

10. Het meten van resultaten van verbeteracties
Module

8 uur sessie

Doelen

De doelen voor deze module zijn:
 Een systeem ontwikkelen om het resultaat van de ingevoerde
verbeteracties te meten en erover te rapporteren
 Beschrijf effectieve manieren om medewerkers te betrekken bij
continu verbeter acties

Resultaten

Aan het eind van de module kunnen de deelnemers:
 Verbeter acties benoemen door het analyseren en selecteren van
verschillende informatiebronnen
 Effectieve continu verbeter plannen, die de betrokkenheid van de
hele organisatie mogelijk maken, beschrijven en gebruiken
Kernpunten van de training:
 Verklaar continu verbeteren aan anderen
 Beschrijf continu verbeter acties
 Plan continu verbeter assessments
 Verduidelijk het verschil tussen noodzakelijke, waardevolle en
oppervlakkige verbeteracties
 Maak onderscheid tussen beperkende, correctieve, preventieve en
innovatieve verbeteracties
 Waardeer manieren van werken die van prestatie indicatoren
gebruik maken
 Vergelijk resultaten aan de hand van scorekaarten
 Gebruik data om de belangrijkste indicatoren te beschrijven
 Breng gaten in het managementsysteem van de organisatie in
kaart
 Gebruik zelf-assessment perceptie overzichten en analyseer het
resultaat

Activiteiten

 Inleiding theorie en discussie over concept
 Workshop; voorbereiding van een plan voor verbeter acties rekening
houdend met verschillende informatiebronnen, discussie en
conclusies
 Workshop; keuze van disseminatie mogelijkheden, praktische
betrokkenheid van medewerkers bij verbeteracties
 Discussie en conclusies

11. Een empowerende omgeving
Module

4 uur sessie

Doelen

Kennis maken met het concept empowerende omgeving en hoe deze
informatie te gebruiken in het managen van een organisatie
Wat is een empowerende omgeving?
Om dit te meten wordt een quick-scan gebruikt waarmee organisatie en
professional gemeten worden. Na het invullen van de vragenlijst (zelfreflectie) en het houden van een consensus overleg worden 2 profielen
met aanbevelingen geleverd. Een voor de organisatie en een voor de
professional.
Er worden voorstellen gedaan over:
 Empowerend gedrag
 Een empowerende missie en visie
 Empowerment en HRM
Na gebruik van de modulen kan de quick-scan opnieuw gebruikt worden
en het profiel zal verbetering aangeven

Resultaten

 Deelnemer maakt kennis met de theoretische achtergrond van
empowerment methode en empowerende omgeving
 Deelnemer kent de 6 componenten van empowerment
 Deelnemer weet hoe de zelf-evaluatie scan in te vullen
 Deelnemer weet hoe de scan te interpreteren en hoe met de
aanbevelingen aan de slag te gaan

Activiteiten








Inleiding
Theoretische achtergrond van de VrijBaan empowerment methode
Oefening: het invullen van de zelf-evaluatie scan
Uitleg over hoe de aanbevelingen van de scan te lezen
Toepassingsmogelijkheden van de VrijBaan Empowernert Training
Evaluatie

12. Wat is kwaliteitscultuur, kwaliteitsbewustzijn en kwaliteitsgedrag
Module
Doelen

Resultaten

Activiteiten

3x4 uur sessie





Werkdefinities
Manieren om kwaliteitscultuur en kwaliteitsgedrag te meten
Hoe kwaliteitsbewustzijn te verhogen
Hoe kwaliteitscultuur en kwaliteitshandelen te meten op het niveau
van de medewerkers en de leiding
 Hoe het kwaliteitscultuur model te begrijpen
 Hoe kwaliteitshandelen te benoemen en verbeteren
Alle deelnemers hebben geleerd:
 Kwaliteitscultuur –bewustzijn en –handelen te definiëren

,,
,,
,,
vast te stellen

,,
,,
,,
te bevorderen

,,
,,
,,
te meten
 Inleiding
 Powerpoint met definities van de begrippen Q-cultuur, Qbewustzijn en Q-handelen
 Films ter verduidelijking van de begrippen
 Workshop: hoe identificeer en bevorder je Q-handelen
 Workshop: begrijpen van het Q-cultuur model en hoe Q-cultuur en
Q-handelen te meten
 Workshop: hoe vergroot je Q-bewustzijn
 Groep discussie

