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oefening opstellen actieplan

doel

Het opstellen van een actieplan dat de doelstel-
ling, timing, taakverdeling en evaluatiemethode 
beschrijft. Het actieplan omvat een mix van 
interventies..

materiaal

• gezondheidsmatrix  
• post-its met geselecteerde acties
• post-its, kladpapier, schrijfgerei 
• sjabloon voor actieplan

• Neem een van de geselecteerde post-its en kleef die bij de juiste strategie in de gezondheidsmatrix. 
• Zoek samen naar ideeën voor mogelijke acties die een van de 3 andere strategieën vertegenwoordigen voor deze 

doelstelling.
• Schrijf het beste voorstel per strategie op een post-it. Nu zouden de 4 strategieën ‘gecoverd’ moeten zijn   

(educatie – omgevingsinterventies – afspraken en regels – zorg en begeleiding).
• Herhaal voorgaande stappen voor de andere geselecteerde post-its.
• Verloop na het invullen van de matrix:
• Maak een overzicht van de acties per doelstelling en maak een bundel post-its per doelstelling.
• 1 teamlid neemt dit bundeltje post-its en is verantwoordelijk voor het uitwerken van dit actieplan. 
• Voor elke bundel is telkens een teamlid verantwoordelijk. Dit teamlid vult voor zijn bundeltje het actieplansjabloon in. 
• Breng alle uitgewerkte bundels samen. Per doelstelling zijn er 4 acties uitgewerkt om de 4 strategieën te dekken 

(eventueel per doelgroep).

• Je hebt nu een uitgebreid actieplan dat visie, doelstellingen, taakverdeling en timing bundelt. Het is dus belangrijk 
dat dit ook digitaal in het actieplansjabloon wordt gezet.

• Leg het actieplan voor aan het management, vraag feedback en zorg dat zij het plan steunen voor je met de uitvoe-
ring start. Vraag het management ook de plannen openlijk te ondersteunen en er actief over te communiceren naar 
de personeelsleden.

verloop

output

actieplan

vraagstuk 

Wie voert de acties uit, hoe en wanneer?

Indien nog niet gebeurd na de brainstorm voor acties:

DOELSTEL-
LING 

SMART

A
ACTIES

Opgemaakt 
a.d.h.v. gezond-

heids-matrix

B
TAAK-

VERDELING
Wie voert de 

actie uit?

C 
TIMING

Wanneer wordt 
actie uitgevoerd?

D 
UITWERKING 

ACTIE
Voorleggen 

aan directie ter 
goedkeuring

E 
COMMUNI-

CATIE
Hoe, aan wie, 

wanneer?

F 
(OPVOLGING)  

EVALUATIE
Hoe evalueren, 

Wie meet & 
wanneer, Hoe 

resultaten delen?

ACTIEPLAN
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