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De Betekeniskaart

Vertaling van strategie 
naar heldere doelen



 • Samen werken aan dezelfde doelen Focus en Samenhang

 • Eigenaarschap bij de zorgprofessional Betrokkenheid en Resultaat

• Jaarplan op 1 A4-tje Compact en Overzichtelijk
• Werken vanuit identiteit Gezamenlijke normen en waarden

 • Goede communicatie Eenvoud door minimale administratie

• Verbinding tussen missie doorvertaald Verbinding met doelen en kpi’s

Betekeniskaart

Integrale aanpak op organisatie- en teamniveau

Gedragen doelen
door medewerkers, samen bedacht

Wat is De Betekeniskaart?
De Betekeniskaart is een instrument dat  
wordt gebruikt om de doelen van een team  
en organisatie weer te geven in een aantal 
aandachtsgebieden. Hierdoor ontstaat een 
samenhangend overzicht van de doelen.  

Met behulp van dit continu verbeterplan 
worden de doelen uitgewerkt in concrete acties 
met een eigenaar. Vooraf samen heldere 
af  spraken maken, levert een plezierige 
samenwerking op en meer resultaat!

Samen groeien in de zorg
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Betekenis voorop 
bedrijfsvoering in balans

Kruin
De bovenste drie aandachts
gebieden van de boom zijn de 
“vruchten” van de organisatie of 
het team. Het gaat hier om  
“Wat wordt er gevraagd?” door 
cliënten, maatschappij en de 
overheid en welke resultaten wil 
de organisatie behalen. Tevreden 
klanten en financieel gezond zijn 
de basis voor het bestaansrecht 
van een organisatie!

Stam
De stam van de boom, geeft de 
(zorg)processen weer. Dit zijn 
alle processen van het team die 
nodig zijn om goede zorg te 
(blijven) leveren en ervoor zorgen 
dat de doelen in de kruin worden 
behaald: zorg leveren, relaties 
onderhouden, onderzoek en 
innovatie en maatschappelijke 
processen.  “Hoe doen we dat?”

Wortels
De wortels van de boom geven 
weer waarin een team verder 
willen leren en groeien (mede
   werkers, informatie en  orga 
nisatie). Het gaat er hier om  
“Wat is nodig?” om de processen 
goed te kunnen uit voeren. Dat 
zijn de gebieden waarin moet 
worden geïnvesteerd. Tevreden 
medewerkers doen hun werk 
professioneel en met plezier, 
waardoor de cliënt krijgt waar ze 
om vraagt.

1. Cliënt, ouder, vertegenwoordiger
2. Maatschappij en overheid
3. Financieel gezond
4. Interne processen
5. Leren & groeien

Vijf aandachtsgebieden



• Stap 1  Inspirerende brainstorm over samenhangende doelen 
 • Stap 2  Aanscherpen van doelen en systeem vullen
 • Stap 3  Doelen prioriteren en uitwerken in acties
 • Stap 4  Vaststellen vervolgacties  en borging instrument

Concreet
stappen en acties in de praktijk

Overzicht door gebruiksvriendelijke software 
Het is eenvoudig om de Betekeniskaart samen 
te stellen. De gebruiksvriendelijke software 
helpt je de Betekeniskaart verder in te richten 
en gebruiken. Door middel van herinnerings
mailtjes kunnen medewerkers worden 

ondersteund bij het starten en afronden van 
acties waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het 
inrichten en vastleggen van doelen en acties.
Eigenaarschap wordt gezamenlijk gecreëerd 
om eigenaarschap te  ondersteunen. 



Samen bouwen
aan draagvlak en eigenaarschap

De Betekeniskaart: hoe werkt het?
Samen met de klant en de medewerkers 
wordt door middel van een inspirerende 
brainstorm bijeenkomst de inhoud van het 
jaarplan bepaald, in concrete doelen op 
één A4tje. Vanuit de wensen en eisen van de 
cliënt en de omgeving(de vruchten van de 
boom) wordt gekeken hoe daar invulling aan 
wordt gegeven op de werkvloer. 

Om vervolgens te bekijken wat medewerkers 
nodig hebben om hun werk goed te kunnen 
doen. Vanuit deze doelen kan vervolgens in 
interactieve bijeenkomsten met cliënten en 
ouders hier verder invulling aan gegeven 
worden. In dialoog, gezamenlijk een continu
verbeterplan (jaarplan) maken geeft 
gezamenlijk grip en verbinding.  

Eigenaarschap bij de zorgprofessional

Met klanten, medewerkers en 
 directie bouwen aan de toekomst



Wij helpen je verder
Laat je inspireren door jouw ambities, gecombineerd met een goede 
aanpak. Bel of mail voor een heldere presentatie of een  verkenning van de 
mogelijk heden met Richard Plas, 0643546802, richardplas@integrad.nl,  
of met Coos de Vries, 0610579662, coosdevries@integrad.nl.

Betekeniskaart
Ervaringen uit de praktijk

www.integrad.nl

Gerard, ouder/vertegenwoordiger: “Met de 
Betekeni skaart worden we erg serieus genomen en 
samen aan het denken gezet om het goede eruit te 
halen. En heel erg dicht op de cliënt te blijven.”

Moniek, cliënt: “Ik vind het heel belangrijk om met 
iedereen een spelletje te doen, dat gaan we nu 
vaker ook doen.”

Wim, medewerker: “Samen in gesprek zijn over 
wat de cliënt echt vraagt en hoe wij daar vervolgens 

invulling aan geven, levert inzicht en betrokken
heid op. Uit de waan van de dag stappen en samen 
bepalen wat belangrijk is, om vervolgens heel 
praktisch te bespreken welke acties we nu gaan 
ondernemen,  vind ik leuk en nuttig.”  

Freek, directie: “We verbinden de strategische 
ontwikkeling van De Zijlen aan concrete acties 
op teamniveau waaraan de komende tijd wordt 
gewerkt.”

Hoe zet De Zijlen de betekeniskaart in?
Kijk op: https://youtu.be/6xPwsxbYNBc
of zoek in YouTube op ‘betekeniskaart’,
of scan de QRcode.


