
Tool 'Stappenplan voor het 
opzetten en onderhouden van een 

keten'

Werkgroep ketencoördinatoren



Doel tool

• Ondersteuning bij het opzetten van een 
nieuwe keten

• Ondersteuning bij het borgen en verbeteren 
van de keten

• Opdrachtgevers (stuurgroep) inzichtelijk 
maken welke stappen nodig zijn om een keten 
vorm te geven



Het is niet af

• Graag jullie aanvullingen en ideeën

• Graag jullie ervaringen

• Graag jullie toevoegingen 



Fases 

• Fase 1: idee en onderzoeksfase

• Fase 2: Starting up the project 

• Fase 3: Ontwikkelfase

• Fase 4: implementatiefase

• Fase 5: Afronding project

• Fase 6: Opvolging en continue verbetering



Fase 1: idee en onderzoeksfase

Stappen:
• Initieer het idee
• Vraag je af of je een nieuwe keten ontwerpt of dat je een keten verbeteren wilt.
• Zoek uit of dit op dit moment en in jouw regio de best passende vorm is (alternatief bijv. 

Netwerkzorg)
• Breng de mogelijke ketenpartners in kaart
• Bespreek met….? 
• Je idee voor het opzetten van een keten en lijst van mogelijke ketenpartners.
• Inventariseer hoe de samenwerking tussen keten-/netwerkpartners in de regio 

georganiseerd is. Gebruik hiervoor de QuickScan.
• Onderzoek of alle potentiële organisaties hiervoor openstaan en of er voldoende 

commitment aanwezig is.

Organiseer een GO / NO GO moment met de opdrachtgever.
• Indien ja: krijg een opdracht 
• Indien nee: onderzoek of een kleinere omvang van de keten ook waardevol zou kunnen 

zijn. 

https://www.zorgstandaardnah.nl/implementatie_volwassenen/toolbox?toolid=37


Overzicht beschikbare tools per fase

Fase 1: idee en onderzoeksfase

• Format voor een goede projectopdracht

• Voorbeelden ketens uit andere delen van Nederland: overzicht potentiele 
organisaties om deel te nemen aan keten.

• Quickscan Vilans

Fase 2: Starting up the project 

• Tips voor schrijven visie en missie

• Format voor het vastleggen van de punten genoemd bij 2.



Overzicht beschikbare tools per fase (2)
Fase 3: Ontwikkelfase

• 9 bouwstenen van ketenzorg

• infographic Zorg na Niet-Aangeboren Hersenletsel

• Basiseisen voor het document

• Format voor implementatieplan:
- Informatiesessies organiseren 
- Maak leden van projectgroep medeverantwoordelijk

• Format voor testplan

Fase 4: implementatiefase

Fase 5: Afronding project

Fase 6: Opvolging en continue verbetering

• PDCA



Welke tools gebruik jij? 
Wat heb jij nodig? 


