Doel
Steeds meer teams in zorgorganisaties beginnen de dag met een zogenaamde dagstart. Het
doel is niet alleen steeds betere zorg te bieden, maar ook de betrokkenheid van de
teamleden te vergroten. De dagstart is een krachtige en bewezen manier om medewerkers te
betrekken bij het dagelijkse werk en de gewenste verbeteringen. Het is een manier om het
dagelijks werk soepel te laten verlopen.
In een dagstart maak je tijd voor elkaar, om te bespreken hoe het is gegaan en hoe je zou
willen dat het gaat, welke verbeteracties noodzakelijk zijn. Wie, wat, wanneer gaat doen.
Maar ook om te ontdekken dat je collega het wel erg druk heeft, dat je misschien kunt
helpen of dat je zelf hulp nodig hebt. En vooral om te zorgen dat je (meer) plezier in je werk
krijgt. Met een dagstart ben je elke dag bezig met continu verbeteren, een van de
kernprincipes van Lean. Zo ga je op weg naar een slimme en slanke organisatie.

Inhoud
Eerst wordt uitgelegd wat een dagstart precies is, wat de voordelen van een dagstart zijn en
hoe je dat in jouw organisatie vorm zou kunnen geven.
We nemen de voorwaarden voor een goede dagstart door en we bepalen met het hele team
met welke vorm we gaan experimenteren. De afspraken zetten we op papier.
Als kers op de taart voeren we daadwerkelijk de eerste dagstart uit. We evalueren deze
eerste dagstart en passen waar nodig de afspraken aan.
Je bent nu klaar voor de dagelijkse dagstart! Nu is het slechts een kwestie van doorgaan op
het ingeslagen pad.

Resultaat
De belangrijkste resultaten van deze teamcoaching zijn:







Je hebt de kennis en instrumenten om de dagstart effectief binnen jouw organisatie
te benutten, zodat het basis is voor betere onderlinge communicatie en continu
verbeteren.
Je weet hoe je de dagstart moet uitvoeren en hebt de eerste al achter de rug.
Afspraken daarover zijn gemaakt en staan op papier. Iedereen weet wat van
hem/haar verwacht wordt, nu is het profiteren van alle voordelen die de dagstart
biedt!
Bij een goede dagstart is de tijdswinst voor een organisatie groot en de samenhang
van het team steeds beter.
Deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname.

Een ervaring uit de praktijk met een op de dagstart gerichte training door Eenvoud in
Kwaliteit:
Huisartsenpraktijk Bruëlis:
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Training dagstart

Voor wie
Voor alle zorgteams die hun onderlinge communicatie willen verbeteren en tijd willen winnen
en die streven naar continu verbeteren van de zorg aan hun patiënt/cliënt.

Tijdsduur
1 dagdeel

Groepsgrootte
Tot maximaal 12 personen

Uw investering
De investering voor 1 dagdeel in company is € 975,- (prijs excl. BTW en reiskosten).
Meer dan 12 personen? Vraag een offerte op maat aan.

Link naar blog:
https://eenvoudinkwaliteit.nl/blog/dagstart
https://eenvoudinkwaliteit.nl/blog/de-dagstart-als-communicatie-instrument
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“Ruim een jaar na drie dagdelen Lean in de huisartsenpraktijk, met extra aandacht voor
dagstart en werkplekorganisatie, gaat het Lean werken nog steeds heel goed. Dagelijks om
kwart voor twaalf doen we een dagstart van 10 min bij een white board met daarop hooguit
10 verbeterpunten, die we tegenkomen in onze praktijk. Daar wordt ook gelijk aan de
probleemoplossing gedacht en gewerkt. Als iedereen het heeft gezien gaat het van het bord
af, dat duurt maximaal een week. Werkt prima, zijn we erg tevreden over.”

