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Stappenplan Implementatie Moreel 
Beraad

Dit stappenplan helpt je om moreel beraad in te voeren in jouw organisatie.

Steeds meer verpleeghuizen zien het belang in van ethiekondersteuning om goed 
te kunnen omgaan met ethische dilemma’s in de dagelijkse zorg. Een gangbare 
vorm van ethiekondersteuning is het houden van moreel beraden. Dit is een ge-
structureerde gespreksmethode om zorgprofessionals te helpen bij morele kwes-
ties in de alledaagse praktijk.

Stap voor stap
Voor een succesvolle invoering van moreel beraad is het belangrijk om dit gestruc-
tureerd aan te pakken. Dat kan met het 7-stappenplan in deze handleiding. Je zult 
merken dat de voorbereiding van de implementatie tijd kost. Deze tijd win je vaak 
terug, omdat je een goed doordacht plan hebt kunnen maken. Je kunt het een 
beetje vergelijken met het spel Ganzenbord. Om zo snel mogelijk naar de finish te 
komen, maak je soms grote sprongen voorwaarts. Maar soms moet je ook een 
paar stappen terug om daarna weer vooruit te kunnen.

Inspiratie en hulp
Bij de implementatie van nieuwe werkwijzen is elke van de zeven stappen van 
belang. Met dit stappenplan inspireren wij je graag. En als je hulp kunt gebruiken, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met de implementatieadviseurs van het 
UNO-UMCG uno@umcg.nl

Veel succes!
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De verandering voorbereiden

Voordat je gaat beginnen is het belangrijk om stil te staan bij wie je opdrachtgever 
is: van wie mag of moet jij moreel beraad implementeren? Dat is je opdrachtgever. 
Hij of zij wil graag dat de kwaliteitsverbetering wordt doorgevoerd, maar is ook 
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van mensen en middelen/tijd. Als je 
een duidelijke, afgebakende opdracht hebt ga je aan de slag!

Belanghebbenden 
Belanghebbenden zijn collega’s die allemaal te maken hebben met of betrokken 
kunnen zijn bij de implementatie van moreel beraad. Zijn verpleegkundigen, verzor-
genden en artsen betrokken? Of willen andere zorgmedewerkers of behandelaren 
zoals paramedici betrokken worden? Ook de gespreksleider is een belangrijke 
belanghebbende. Om moreel beraad te kunnen faciliteren en na te gaan of de 
kwaliteit van moreel beraad gewaarborgd is, is het belangrijk dat ook het ma-
nagement is vertegenwoordigd in de groep van belanghebbenden. Het kan ook 
heel waardevol zijn om een vertegenwoordiging van de cliënt te betrekken. Het is 
handig om met een aantal van deze mensen een werkgroep te vormen waarvan jij 
de projectleider bent.

Situatie nu 
Als er in je organisatie geen moreel beraad wordt gehouden, kun je nagaan hoe er 
nu wordt omgegaan met morele kwesties. Worden daar gesprekken over ge-
voerd? Kun je dat ‘moreel beraad’ noemen? Welke afspraken zijn er nu? Hoe vaak 
vindt het plaats? Door wie wordt het geïnitieerd? Wat wordt met de uitkomsten 
gedaan? Dit helpt je om zichtbaar te maken welke acties nodig zijn om van de 
oude naar de nieuwe werkwijze te gaan. Doe dit samen met de groep van belang-
hebbenden. Als het niet lukt om belanghebbenden gezamenlijk te spreken, kun je 
ze ook individueel benaderen. Het is aan jou als projectleider om alle uitkomsten 
goed over te brengen aan de andere leden van de werkgroep. 

Gewenste situatie 
Hoe zou de organisatie of de afdeling willen dat moreel beraad wordt geïmple-
menteerd? Hoe zien de belanghebbenden de nieuwe situatie voor zich? Denk 
daarbij aan randvoorwaardelijke zaken zoals  de beschikbaarheid van voldoende 
onafhankelijke, goed opgeleide gespreksleiders. Denk ook na over wie een moreel 
beraad kan organiseren, hoe vaak je een moreel beraad wilt organiseren en wie er 
dan meedoen. Hoe worden de uitkomsten van moreel beraad vastgelegd en wie 
bewaakt dat er ook iets met deze uitkomsten wordt gedaan? Worden de deelne-
mers in tijd gefaciliteerd om aan een moreel beraad deel te nemen? Zo zijn er veel 
aspecten waarmee je rekening moet houden om de nieuwe, wenselijke situatie in 
beeld te krijgen. Samen met je werkgroep kun je dit beschrijven in een klein be-
leidsdocument dat je aanbiedt aan de opdrachtgever of aan andere betrokkenen 
waarvan je commitment verwacht. Breng ook de voor- en nadelen van de nieuwe 

Stap
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situatie in kaart. Bijvoorbeeld: is er voldoende draagvlak; zijn er voldoende poten-
tiele gespreksleiders; is er tijd en geld voor opleiding/training, is de cultuur op de 
afdeling passend voor moreel beraad, et cetera.

Besluit
Als je de voor- en nadelen van de nieuwe situatie ten opzichte van de oude situa-
tie in beeld hebt, kijk je hoe de balans is. Zijn er teveel nadelen, heroverweeg dan 
je besluit om moreel beraad in te voeren. Misschien kun je op een andere manier 
morele dilemma’s bespreken. 

 

•  Zorg voor commitment op alle niveaus, dus ook van managers en bestuurders. Commitment 
is meer dan alleen akkoord gaan. Het betekent samen werken aan het behalen van het doel 
van de implementatie. Zorg dat je dan de taal van de bestuurders en managers spreekt. Zij 
richten zich op kwaliteit en cijfers, dus laat weten (in je beleidsplan) wat voor jullie de rand-
voorwaarden zijn, wat het kost (tijd, middelen) en wat het oplevert (kwaliteit van zorg, inzicht 
in morele kwesties, teambuilding). En sluit aan bij de visie van de organisatie, de speerpunten 
of probeer aan te sluiten bij huidige projecten waarin morele kwesties een rol spelen.

•  Zorg voor een gevoel van urgentie bij alle betrokkenen. Iedereen moet weten waarom deze 
verandering belangrijk is, welke problemen daarmee worden opgelost en dat dit een zekere 
mate van prioriteit heeft. Dit kun je bijvoorbeeld laten zien met een casus waarin geworsteld 
is met een moreel dilemma. Of kijk of je de verbinding kunt leggen met de Wet Zorg en 
Dwang. Kijk ook eens naar dilemma’s over familieparticipatie als mogelijk speerpunt van de 
organisatie/afdeling.

•  Er zijn ook andere manieren om ethiek in de organisatie voor het voetlicht te brengen dan 
moreel beraden te houden. Bijvoorbeeld door morele dilemma’s in het dagelijks handelen 
te bespreken in de vorm van spiegelbijeenkomsten, inleefsessies, de aanwezigheid van een 
ethiekondersteuner bij een teamoverleg of door bijeenkomsten te organiseren met een mo-
reel thema.

•  Kijk eens in de toolbox Moreel Beraad van het UNO-UMCG. Je vindt daar, naast deze 
handleiding, leuke cartoons om een moreel beraad aan te kondigen, de uitkomsten van het 
onderzoek naar moreel beraad en wat sterke en zwakke punten zijn in de diverse organisa-
ties. 

TIPS
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Doel bepalen 

Formuleer het doel dat je met de implementatie van moreel beraad wilt berei-
ken. Het moet voor iedereen die te maken heeft met moreel beraad duidelijk zijn 
waaróm jullie dit gaan implementeren, voor wie de afspraken gelden, wanneer de 
nieuwe werkwijze in gaat.

Een hulpmiddel om een doel eenduidig en helder te formuleren is om het in 
SMART-termen te formuleren. Je denkt dan meteen al goed na over de details en 
het helpt bij het monitoren van de voortgang, dus:

 • Specifiek (wat willen we bereiken, wie zijn betrokken, wanneer en waarom)

 • Meetbaar (belangrijk om na te kunnen gaan of je doel is behaald)

 • Acceptabel (is er voldoende draagvlak)

 • Realistisch (is het haalbaar en uitvoerbaar)

 • Tijdsgebonden (benoem een start- en een einddatum)

 

 

•  Stel jezelf en de werkgroep regelmatig de vraag: waarom doen we dit ook 
alweer en hebben we het doel nog steeds helder? 

•  Je kunt één hoofddoelstelling formuleren met je groep van belangstel-
lenden en daarbij een aantal subdoelen benoemen om tussendoor ook 
succesjes te kunnen vieren. Een voorbeeld van een doelstelling is:

Vanaf 1 januari 2020 wordt op de xx afdelingen psychogeriatrie 2 keer per 
jaar een moreel beraad gehouden, geïnitieerd door een medewerker zorg, 
uitgevoerd met een vertegenwoordiging van alle zorgverleners, behandelaren 
en cliëntvertegenwoordigers die betrokken waren bij de casus die we gaan 
behandelen, geleid door een ervaren en onafhankelijke gespreksleider en 
waarvan de uitkomsten worden opgenomen in het zorgleefplan. 

TIPS

Stap
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Beïnvloedende factoren

Als jullie doel helder is, ga je kijken welke factoren allemaal van invloed zijn op de 
implementatie van moreel beraad. Dit kunnen zowel bevorderende als belemme-
rende factoren zijn. 

Doelgroepen 

Beschrijf, samen met de doelgroepen (bijvoorbeeld verpleging en verzorging, 
artsen, paramedici, gespreksleiders, etc.) die je bij stap 1 in kaart hebt gebracht, 
wat er nodig is om moreel beraad te implementeren. Wat zouden bijvoorbeeld 
verpleegkundigen en verzorgenden moeten weten, denken en doen als je moreel 
beraad gaat implementeren? Wat zouden behandelaren nodig hebben om te parti-
ciperen in moreel beraad en wat hebben gespreksleiders nodig om moreel beraad 
te gaan ondersteunen? Wat zou het management willen weten om faciliteiten te 
kunnen bieden voor moreel beraad? Je kunt deze informatie later gebruiken bij het 
kiezen van de juiste acties bij je  implementatieaanpak. 

Analyse 

Bepaal, zo mogelijk samen met de doelgroep, alle zaken die van invloed kunnen 
zijn op de implementatie van moreel beraad. Ga na welke factoren de implementa-
tie kunnen tegenhouden (belemmerende factoren) of juist helpen versnellen (bevor-
derende factoren).

Voorbeelden van belemmerende en bevorderende factoren zijn:

Effectiviteit: is moreel beraad op dit moment het goede middel om morele kwesties 
in de zorg op jouw afdeling te bespreken?

Kennis en scholing: voor de implementatie van moreel beraad is er soms behoefte 
aan scholing over hoe je een moreel beraad voert of scholing voor gespreksleiders 
moreel beraad.

Gewoontes: gedrag is een van de moeilijkste dingen om te veranderen. Het heeft 
tijd nodig voordat een nieuwe werkwijze een gewoonte wordt.

Resultaat: Gedrag kun je beïnvloeden door resultaten zichtbaar te maken. Als je 
regelmatig rapporteert over moreel beraad aan het management, kan dit het voor-
waardenscheppend klimaat stimuleren. 

Groepsdruk en sociale infectie: Het meedoen aan een moreel beraad dat goed is 
verlopen en het bespreken daarvan in het team stimuleert het nieuwe gedrag en 
nieuwsgierigheid van andere collega’s.

Stap

33
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•  Je kunt de beschrijving van de diverse doelgroepen in een matrix zetten, waarbij je in de 
linker kolom de doelgroep benoemt en vervolgens nagaat wat de doelgroep moet weten 
(tweede kolom), moet denken (derde kolom) en moet doen (vierde kolom). https://publica-
ties.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Implementatie/ZonMwimplementatieplan.pdf 

•  Kijk ook naar de samenstelling van je doelgroepen. Hoe zien de  verschillende groepen 
eruit? Zijn er innovatoren/pioniers/voorlopers in de groep, of juist achterblijvers? Wie vormen 
de middengroep die altijd wel mee willen werken als anderen dat vragen? Alle drie hebben 
verschillende drijfveren om te veranderen – of juist niet. Wat betekent dat voor jouw plan van 
aanpak? En soms is het handig om eerst de ene groep en dan de andere te benaderen.  

•  Let ook op kansen en bedreigingen die je kunnen helpen of juist tegenwerken. 

 Deze punten kunnen je hierbij helpen:

1  Innovatie: Kijk wat de implementatie vraagt van de verschillende doelgroepen. Is de imple-
mentatie van moreel beraad bijvoorbeeld bewezen effectief in het verbeteren van de kwaliteit 
van zorg, waardoor het voor artsen interessant wordt om zich echt in te zetten; is de imple-
mentatie van moreel beraad haalbaar in de tijd die ervoor is gereserveerd en lukt het dan 
voor verpleegkundigen en verzorgenden om mee te doen en weet iedereen waar hij of zij 
verantwoordelijk voor is? 

2  Gebruikers: Kijk naar de gebruikers van moreel beraad; zijn zij betrokken en gemotiveerd, is 
er voldoende kennis over moreel beraad, wie heeft welke rol en welke verantwoordelijkheid in 
het gehele proces van aanvraag, planning, uitvoering en evaluatie?

3  Organisatie: Kijk naar hoe het staat met commitment, heb je collegiale steun, past moreel 
beraad in de cultuur van de organisatie? Kan de uitvoering van moreel beraad plaatsvinden 
binnen een multidisciplinaire samenstelling? Wat is er nodig aan resources om moreel beraad 
te implementeren? Hoe staan de Raad van Bestuur en het management van jouw afdeling 
tegenover moreel beraad?

4  Omgeving: Is er iets in de omgeving, bijvoorbeeld in wet en regelgeving, wat de implemen-
tatie van moreel beraad kan ondersteunen (bijvoorbeeld de Wet Zorg en Dwang), dat aanlei-
ding kan geven tot casuïstiek voor moreel beraad? 

  Om beïnvloedende factoren in kaart te brengen zijn veel hulpmiddelen beschikbaar, zoals de 
MIDI-vragenlijst, te vinden op https://www.tno.nl/media/1870/midivragenlijst.pdf

  Ook kun je interviews houden met de belanghebbenden of een brainstormsessie organiseren 
met de medewerkers aan moreel beraad. Of denk eens aan een focusgroep. 

  https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Implementatie/ZonMwimplementatieplan.pdf 

TIPS & TOOLS
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Implementatiestrategie bepalen
 

Nu ga je bepalen hoe je moreel beraad gaat implementeren. 

Je weet wie de doelgroepen zijn. Je weet wat zij belangrijk vinden, wat wel en 
niet voor hen werkt, wat ze nodig hebben en waar ze tegenaan lopen. Nu is het 
belangrijk om daar de juiste acties voor in te zetten. Het implementeren van moreel 
beraad kan alleen succesvol verlopen als de implementatiestrategieën passen bij 
de specifieke afdeling of organisatie en de doelgroep. 

Let er daarbij op dat de verschillende doelgroepen vaak in verschillende fasen 
van het implementatieproces zitten. Daarom kom je vaak uit op meerdere of een 
combinatie van implementatiestrategieën. Bijvoorbeeld: als de implementatie van 
moreel beraad bij sommige doelgroepen niet bekend is, moet je inzetten op de in-
formatiestrategie. Als de gespreksleiders wel geïnformeerd zijn over moreel beraad, 
maar nog niet weten hoe het proces van aanvragen van een moreel beraad ver-
loopt, zet je in op de faciliterende en organisatorische strategie. Zie Tips voor meer 
voorbeelden van strategieën en mogelijke middelen. 

Maak bij deze stap slim gebruik van de bevorderende factoren en probeer de 
factoren die de invoering van moreel beraad tegengaan, weg te nemen. Je gaat 
acties kiezen die het beste aansluiten, pér doelgroep en pér beïnvloedende factor. 

Stap

44

 

•  Betrek de belanghebbenden bij het selecteren en (later) bij het uitvoeren van de acties/stra-
tegieën. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren vanuit hun eigen kennis en expertise. 
Bovendien helpt het om draagvlak te creëren.

•  Hieronder volgen een paar voorbeelden van hoe je, op basis van een beïnvloedende factor, 
de juiste implementatiestrategie(en)/acties kunt kiezen en de juiste middelen kunt toepassen 
voor het succesvol implementeren van moreel beraad. 

Let op: dit zijn slechts algemene voorbeelden. Het is belangrijk dat je kijkt in jouw situatie wat de 
beïnvloedende factoren, de implementatiestrategie/acties en de mogelijke middelen kunnen zijn 
die helpend zijn bij het implementeren van moreel beraad.

TIPS
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Beïnvloedende factoren Implementatiestrategie Mogelijke middelen
Draagvlak en Betrokkenheid: De 
verpleegkundigen en verzorgenden 
zijn  geïnteresseerd in het voeren 
van moreel beraad op hun afdeling, 
maar voelen zich niet bij de 
vernieuwing betrokken 

Motiverende en draagvlak 
vergrotende strategie 

  Schakel de ethiekcommissie in 
voor hulp en het nagaan waar 
moreel beraad elders in de 
organisatie succesvol plaatsvindt 

  Vraag collega’s van een andere 
afdeling waar moreel beraad een 
succes is om eens te vertellen 
over hun ervaringen 

  Stel een projectgroep samen 
waarvan V&V onderdeel  
uitmaken, zodat ze kunnen 
meedenken in het project

  …..

Kennis, opleiding: Er zijn 
onvoldoende goed opgeleide 
gespreksleiders die moreel beraden 
kunnen begeleiden

Educatieve strategie

Faciliterende strategie

  Inventariseer wie uit de 
organisatie moreel beraden 
kan en wil begeleiden als 
gespreksleider en bied hen 
eventueel een cursus/opleiding 
aan

  Vraag het management om dit 
te faciliteren in geld en tijd

  ……

Organisatorisch: Er is wel een 
procedure geschreven door de 
ethiekcommissie bij wie een moreel 
beraad kan worden aangevraagd, 
maar degene die eigenaar is van 
deze procedure heeft een andere 
baan in een andere organisatie en 
heeft het niet overgedragen

Motiverende strategie

Draagvlak verhogende strategie

Informatieve strategie

  Rapporteer regelmatig in je 
teamoverleg over de uitkomsten 
van het moreel beraad en over 
het vervolg bij de cliënt 

  Zet op je website een 
enthousiasmerend artikel over 
jullie  moreel beraden

  Maak een verslag over de 
morele kwesties uit de casussen 
die je hebt besproken in de 
moreel beraden, zodat het 
management de positieve 
resultaten leert kennen 

  ……

Sociale norm: Nieuw gedrag en 
gewoontes verspreiden zich vaak 
doordat mensen elkaar ‘nadoen’

Faciliterende strategie   Als mensen uit je team 
enthousiast zijn over moreel 
beraad kun je vragen om het bij 
de overdracht eens ter sprake te 
brengen. Een volgende keer zijn 
er vast meer deelnemers aan het 
moreel beraad 

   Zorg dat er een leuke poster of 
leuke aankondiging is voor een 
volgend moreel beraad, zodat 
iedereen ‘gelokt’ wordt om mee 
te doen.

  …..
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Stap

55

Plan op papier 

Als het goed is, heb je nu een compleet beeld van de implementatie van moreel 
beraad. Zo niet, ga dan terug naar de vorige stappen. Het is af te raden om door 
te gaan met stap 5 als stappen 1 t/m 4 niet volledig zijn afgerond. 

Opstellen
Nu is het tijd om het plan op papier te zetten. Denk daarbij aan de volgende pun-
ten:

 • Doelstelling

 • Doelgroep(en)

 • Beïnvloedende factoren

 • Implementatiestrategieën (acties)

 • Tijdpad, budget

 • Evaluatie

Goedkeuring
Bespreek je plan met de belanghebbenden. Mogelijk hebben ze nog aanvullin-
gen of zijn zaken niet duidelijk. Als het voor iedereen duidelijk is, zorg je voor een 
akkoord van de belanghebbenden op het implementatieplan (bijvoorbeeld een 
handtekening met datum).

Taakverdeling
Zorg dat iedereen die een aandeel heeft in de implementatie van moreel beraad, 
weet wat van hem/haar verwacht wordt en faciliteer dat iedereen toegang heeft tot 
alle benodigde middelen, zoals de aanvraagprocedure van moreel beraad, gege-
vens van de contactpersoon, het implementatieplan zelf, et cetera. 

Contactpersonen
Bespreek bij wie de aanvrager van moreel beraad terecht kan om een moreel 
beraad te organiseren, als er vragen zijn op de afdeling/organisatie over moreel 
beraad, wie is dan de contactpersoon en hoe kan je die bereiken (bijvoorbeeld een 
e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

Leg het doel, het projectteam, de acties en de planning van in een projectplan, zo beknopt en 
overzichtelijk mogelijk. En met duidelijke deadlines.  
Ga voor een voorbeeld van een implementatieplan naar www.zonmw.nl en zoek op ‘implemen-
tatieplan’. 

TOOLS
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Starten met uitvoering, monitoring en 
evaluatie van moreel beraad 

Je hebt hard gewerkt samen met je werkgroep en alle belanghebbenden. En nu is 
het zover. Je gaat aan de slag met het implementeren van moreel beraad en dus 
met de uitvoering van je implementatieplan. Maar… je bent nog niet klaar. Juist 
niet! Als je het nu ‘loslaat’ is de kans groot dat moreel beraad niet structureel wordt 
geïmplementeerd zoals jullie dit in je doelstelling hebben verwoord. Het is nu zaak 
om vol te houden, te blijven monitoren en aandacht te hebben voor de voortgang. 

Kijk regelmatig naar de tijdsplanning die je in je implementatieplan hebt opgeno-
men. Loopt het allemaal goed op schema? Informeer bij de gespreksleiders hoe 
de moreel beraden worden geëvalueerd door de deelnemers: zijn ze enthousiast? 
Hoe verloopt de aanvraagprocedure? Moet die nog worden bijgesteld, zijn er nog 
aanvullende acties nodig om je doel te behalen, wordt met de uitkomsten gedaan 
wat is afgesproken? 

Maak duidelijk hoe, wanneer en door wie de voortgang van de implementatie van 
moreel beraad in de gaten wordt gehouden en bij wie kunnen mensen terecht met 
opmerkingen en vragen over moreel beraad. Maak hierover afspraken en laat dit 
ook deel uitmaken van het implementatieplan.

Stap

66

 

•  Blijf als werkgroep de organisatie/afdeling/belangstellende informeren over hoe het gaat 
met de implementatie van moreel beraden. Op welke afdeling vinden ze plaats, welke 
casuïstiek wordt besproken, et cetera. Je kunt dit doen via de bestaande kanalen, zoals 
intranet, nieuwsbrieven of via vergaderingen op de afdeling.

•  Zorg dat je opdrachtgever ook rekening houdt met het feit dat je ook in deze fase tijd en 
middelen beschikbaar moet hebben om moreel beraad te kunnen uitvoeren, te monitoren 
en te evalueren. De werkgroep blijft nog even actief in deze fase.

•  Zet ambassadeurs in die toekomstige deelnemers aan moreel beraden kunnen enthousi-
asmeren. 

•  Laat deelnemers aan moreel beraden vertellen over hun positieve ervaringen met moreel 
beraden via informatiekanalen zoals intranet (blog), nieuwsbrieven of nodig ze uit bij een  
vergadering.

•  Nodig mensen uit bij jullie moreel beraad, die ook belangstelling hebben om moreel beraad 
te gaan implementeren op hun afdeling. Wie weet maak je ze enthousiast.

TIPS
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Borgen 

Proficiat! Het harde werken en het doorlopen van alle stappen heeft gewerkt: er 
worden regelmatig moreel beraden gehouden op de afdeling.

De projectfase is afgelopen en nu moet moreel beraad de dagelijkse praktijk gaan 
worden. Maar let op: er gaat tijd overheen voordat de nieuwe werkwijze echt is 
ingebed. Blijf daarom aandacht besteden aan de voortgang. Zorg dat moreel 
beraad wordt opgenomen in het kwaliteitsbeleid/richtlijn/protocol, zorg voor goed 
eigenaarschap, blijf monitoren en evalueren. 

Blijf ook nu communiceren. Laat dit de eigenaar doen met de betrokkenen en vier 
de successen. Laat hen ook mijlpalen benoemen. Bijvoorbeeld als het eerste mo-
reel beraad na de projectperiode is geweest. Laat het je collega’s in de organisatie 
weten via de website of nieuwsbrieven of andere kanalen. 

 

•  Spreek af wanneer het project ‘implementatie van moreel beraad’ uit de 
projectfase is en overgaat naar een (andere) functionaris(sen) binnen de 
organisatie. 

•  Ook voor deze laatste stap zijn tools beschikbaar. Bijvoorbeeld op de web-
site www.zorgvoorbeter.nl : als je zoekt op de trefwoorden ‘vasthouden en 
delen borging’ vind je een checklist voor borging.

TIPS & TOOLS

Stap
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