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BEGINSITUATIE IN KAART 
BRENGEN

VERGADERING 2 WERKGROEP

Doelstelling herhalen

Wellicht zijn er leden aanwezig die er de vorige keer niet bij 
waren. Herhaal de doelstelling van de samenkomst en de 
langetermijnvisie die de werkgroep vastlegde. 

Leden werkgroep

Is iedereen aanwezig die aanwezig moet zijn?  Zijn er leden 
die zich onverwacht verontschuldigd hebben? Zij kunnen 
het verslag van de werkgroep nadien raadplegen.

Finaliseren vragenlijst personeel

Als de werkgroep tijdens het eerste overlegmoment een ‘go’ 
gaf om een vragenlijst uit te sturen naar het personeel, dan 
kan je hier verder op ingaan. Het is goed om de vragenlijst 
op voorhand aan te passen aan de eigen ziekenhuiscontext. 
Tijdens deze werkgroep kan je de vragenlijst finaliseren en 
goedkeuren. Je maakt afspraken over wie de vragenlijst zal 
uitsturen en wie de resultaten zal verwerken en communi-
ceren naar het personeel (zie ook derde vergadering werk-
groep). 

Beginsituatie in kaart brengen
Iedereen heeft als voorbereiding in kaart gebracht wat er 
vanuit zijn of haar functie al gebeurt op het vlak van roken. 
Vul samen met de werkgroep de twee gezondheidsmatrixen 
in: één voor de bezoekers, patiënten en derden, en één voor 
het personeel. Zo breng je de beginsituatie in kaart. Is het 
niet duidelijk wat in welk vakje hoort? Sta hier niet te lang 
bij stil. Het voornaamste is dat je de zaken die al wél gebeu-
ren in de matrix zet. Op die manier wordt het snel duidelijk 
wat jullie al goed doen en wat er beter kan. Nog voldoende 
resterende vergadertijd? Dan kan je met de geformuleerde 
werkpunten brainstormen over mogelijke prioriteiten en 
doelstellingen. 

Actieplan

De twee gezondheidsmatrixen ingevuld? Prima. Nu hebben 
alle leden van de werkgroep een zicht op de beginsituatie in 
het ziekenhuis. Ook de resultaten van de vragenlijst geven 
weer hoe het personeel denkt over het rookbeleid. Ze zijn 
allebei nuttig om in een volgende stap  prioriteiten en doel-
stellingen te bepalen. En om op basis daarvan een actieplan 
op te stellen. Brainstorm breed over mogelijke prioriteiten 
en doelstellingen. Het is belangrijk om daarna wel over te 
gaan naar concrete doelstellingen (zie stap 3 en 4, volgende 
werkgroep). Wordt het concreter, hou dan ook rekening met 
de beschikbare middelen en tijd. Niets is zo frustrerend als 
mooie plannen maken, maar geen tijd en middelen hebben 
om ze ook echt uit te voeren.    

Datum derde vergadering werkgroep vastleggen
Leg een volgende werkgroep vast. 


