
Team meenemen

Doelen stellen

Het team meenemen



Wat is het doel van de 
praktijkhouder voor dit 
jaar?

895 persoonlijke interviews met medewerkers in een mondzorgpraktijk



Geen idee.

Op zijn best: kwaliteit hoog houden

(Zelfs als de praktijkhouder net het jaarplan heeft rondgestuurd)





Wat is jouw doel voor 2021?



Wat is jouw doel ?

Wat wil je over 3 jaar graag bereiken?

En welk deel daarvan wil je dit jaar halen?



Many are stubborn in pursuit 
of the path they have chosen,
few in pursuit of the goal.

Friedrich Nietzsche
(German Philosopher, 1844 - 1900)



Definitie
Hoshin Kanri

Bestaat uit twee Japanse woorden
Hoshin kan los vertaald worden als
kompasnaald. Kanri betekent
management of planning.

HOSHIN KANRI
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Hoshin Kanri is een cultuur,
niet een methode.
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Dr. Mario Buchinger (Kaizen trainer and Lean expert)



Met en voor het hele team

Evolution

MISSIE/VISIE
Waarom bestaan we?

DOELEN
Wat zijn de doelen

STRATEGIE
Hoe gaan we het doel
bereiken

TACTIEK
Welke plan gebruiken we 
daarbij?

HOSHIN KANRI PPT-TEMPLATE 11



Plan Do Check Act
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ACT
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Bergopwaarts verbeteren

Energie in en verbeteringen vasthouden
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SMART DOEL



Hoe ?

Welke verbeteringen zijn er dit jaar bedacht om het doel te 
bereiken?



A Goal is a dream 
with a deadline. 

Napoleon Hill
(American author, 1883-1970)



SMART DOELEN
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HOSHIN PLANNING 

Visualiseer het invullen van dit model en vertaling tussen strategie en acties.

Het identificeert de belangrijkste activiteiten welke uitgevoerd moeten worden. 



Meetbaar en zichtbaar maken van verbetering (KPI)

Eten Beweging Gewicht



Wat is een meetbare stap naar jouw doel?

Hoe kan je zien, horen, voelen dat er schot in het doel zit?



3jaar, 1 jaar , Hoe, Hoeveel
Van groot naar klein

Wat: Doelstellingen komende 3 jaar

Voortgang: Jaarlijks doel

Hoe: Verbeteringen en prioriteiten

Hoeveel: Haalbare doelen





1: Van lange termijn naar jaarlijks doel



2. Van jaarlijks doel naar concrete verbeteringen



3. Van verbetering naar meetbare vooruitgang
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Laat het licht bij het team branden

Zichtbaar op een bord in de 
gemeenschappelijke ruimte
Benoemd bij het functionering gesprek
Acties uit een functioneringsgesprek zijn te 
koppelen aan een doel
Het doel wordt in kleine stappen gehaald
Tussentijdse successen vieren
Team begrijpt hoe het belang van het doel
Ieder teamlid speelt een rol bij één doel


