
 
 
 
Checklist Van Betrokkenheid naar Actie 
 

 

Randvoorwaarden 

 

Klopt helemaal Klopt een beetje Klopt niet 

Eenvoud    

Er zijn geen drempels of omwegen voor 

mensen die in actie willen komen 

   

Mensen worden uitgenodigd  

om in actie te komen 

   

Het is duidelijk wat het oplevert  

om in actie te komen 

   

Prioriteit    

Als mensen zich willen inzetten,  

zorgen we dat ze snel en  

effectief geholpen worden 

   

Iedereen die aangeeft zich op de een of 

andere manier te willen inzetten,  

wordt serieus genomen 

   

Toegankelijkheid    

Het is duidelijk waar en wanneer  

mensen in actie kunnen komen 

   

We hebben alleen functionele 

toegangseisen, die waar nodig getoetst 

worden in een intake, test of cursus 

   

Er is een ‘helpdesk’ om mensen op weg te 

helpen en hun vragen te beantwoorden 

   

Tijd    

Het is duidelijk hoeveel tijd de inzet kost  

die wij van mensen verwachten 

   

We hebben in beeld of mensen die  

tijd ook echt beschikbaar hebben 

   

We bieden voldoende ruimte  

voor flexibele inzet 

   

TOTAAL    

 

➢ Zet een kruisje in het vak dat het beste aangeeft hoe elk van de randvoorwaarden in uw 

organisatie geregeld is. 

➢ Tel de kruisjes per kolom op. 

 

Wat betekent uw score: 

• Heeft u meer dan 7 kruisjes in de categorie ‘Klopt helemaal’, dan bent u op de goede weg. Uw 

organisatie heeft de randvoorwaarden op orde om de stap van betrokkenheid naar actie mogelijk 

te maken. Let er wel op of u wellicht op één van de randvoorwaarden slechter scoort. Daarop kunt 

u dan gericht actie ondernemen. 

• Heeft u meer dan 7 kruisjes in de categorie ‘Klopt een beetje’ dan kunnen er twee dingen aan de 

hand zijn: u heeft zelf geen goed beeld hoe de randvoorwaarden in de organisatie geregeld zijn, 



of veel randvoorwaarden zijn in principe wel geregeld maar kunnen nog verder verbeterd worden. 

In het eerste geval is het nuttig om van anderen te horen hoe zij tegen deze lijst aankijken. In het 

tweede geval is het van belang dat u ervoor zorgt dat er voldoende randvoorwaarden eenduidig 

worden toegepast: liever een aantal randvoorwaarden heel goed regelen en daarna de overige 

aanpakken, dan dat het soms wel goed gaat en soms ook niet. Uiteindelijk leidt dat tot 

onduidelijkheid bij betrokkenen, en ook dat is een reden om af te haken. 

• Heeft u meer dan 7 kruisjes in de categorie ‘Klopt niet’, dan is directe actie geboden. Als mensen 

hun betrokkenheid in actie willen omzetten, lukt dat vaker niet dan wel omdat allerlei 

randvoorwaarden niet geregeld zijn. Bespreek in uw organisatie welke randvoorwaarden het 

snelst en meest gemakkelijk te verbeteren zijn en begin daar direct mee. Stel vervolgens een plan 

op hoe u aan de andere randvoorwaarden gaat werken. 

• Zijn uw kruisjes redelijk gelijkmatig verdeeld (b.v. 4-4-3 of 3-5-3), dan kunt u twee strategieën 

volgen: u gaat eerst de randvoorwaarden in de categorie ‘Klopt een beetje’ aanpakken, zodat u 

snel positieve resultaten kunt laten zien. Dit werkt als er niet één randvoorwaarde is waar u op 

alle punten ‘klopt niet’ heeft gescoord. Of u start juist met één randvoorwaarde waarbij u alle 

onderdelen in de categorie ‘klopt niet’ heeft gescoord: hier moet echt iets gebeuren omdat deze 

slecht geregeld randvoorwaarde ervoor kan zorgen dat ook de overige omlaag gaan. 

 


