‘Dit gaan we doen!’
Plan van aanpak voor komend jaar
Doelen
-

weten welke stappen het komende jaar gezet gaan worden
leren van de ideeën en tips van anderen waarmee de eigen stappen aangescherpt
kunnen worden.

Beschrijving
In dit onderdeel gaan contactpersonen infectiepreventie samen aan de slag met het
maken van een plan van aanpak voor de eigen afdeling of locatie voor het komende jaar.
Dit doen zij denkend aan alle ervaringen, informatie en tips die zij hebben verzameld.
Een aantal hulpvragen helpt hen om concrete en haalbare stappen te bedenken.
De contactpersonen presenteren vervolgens kort de plannen aan elkaar zodat zij elkaar
kunnen inspireren, ideeën op doen en elkaar tips mee geven.
Hieronder staan de stappen beschreven:
Instructie
-

Stap 1: Sta stil bij de werkvormen van vandaag en wat die aan inzichten hebben
opgeleverd.

-

Stap 2: Laat de contactpersonen en hun maatje samen een duo vormen en vraag
hen met behulp van de onderstaande vragen een stappenplan te maken. Zeg hen
dat zo concreet en realistisch mogelijk te doen. Geef de duo’s hier ruim de tijd
voor (25 minuten).

-

Stap 3: Vraag de duo’s om hun stappenplan op een flap te zetten en een korte
presentatie voor te bereiden

-

Stap 4: Ieder duo presenteert zijn stappenplan kort aan de groep (maximaal 3
minuten). Tijdens presentaties worden door de anderen vragen en tips mee
geschreven op post-its. Deze worden bij het stappenplan geplakt.

-

Stap 5: Korte afsluitende ronde: Wat valt op?

Benodigdheden
-

Papier
Stiften
Plakband
Post-its
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Vragen om aan de deelnemers mee te geven
-

Wat wil je dit jaar bereiken?
Heb je al doelen voor 2020?
Welke stappen ga je zetten?
Wie en wat heb je daarbij nodig?
Wat is de kans op succes, op een schaal van 1 -10?
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