
Start/herstart

CRM





Verloop van het traject:

• Intake gesprek

• Start op de afdeling met CRM

• Introductie

• Teamdagen

• Werkgroep

• Scenariotrainingen



Intake gesprek:

• Wie zijn aanwezig

• Inleidend praatje CRM

• Wat is de coachvraag?

• Wat zijn de mogelijkheden?

• Voorwaarden 

• Afspraken vastleggen

• Eerdere ervaringen?

» De 10

» Geboden



Loop een dag mee op de werkvloer!



Start van het CRM-traject op de afdeling

• Introductie van CRM

• Aankondiging en afspraken in de nieuwsbrief

• Presentatie, posters, filmpjes, artikel

• Werkgroep hierin meenemen!

• Wat betekent het voor de praktijk?



David Gaba



CRM poster in de traumakamer van de SEH



Na de introductie een enquête aan het 

hele team

• Inzicht wat er speelt

• Leerrendement 

• Uitslag bespreken met het team

• Plan Do Check Act 



Voorbeeld:





Teamdagen

• Doelen:   

– Inzicht geven in huidige situatie

– “Plan van aanpak”

– Aan de slag met CRM

• Veiligheid!

• Bespreken enquête

• Plan van aanpak laten opstellen

• Filmpjes met voorbeelden

• Oefenen met scenario’s 

• Terugkoppeling naar leidinggevende





Voordelen van een scenariotraining 

tijdens de teamdagen:

• Na een halve dag op een stoel…

• Ervaren direct wat CRM in de praktijk kan 

betekenen

• Feedback geven is vaak de 1e horde die 

genomen moet worden.

• Filmen zo leerzaam.

• Meteen bodem gelegd voor een vervolg.



Scenario training tijdens een teamdag.



Werkgroep CRM

• Uiteindelijk gaan zij crm uitdragen

• Kartrekkers!

• Werkgroep is een afvaardiging van het hele 

team.

• Welke CRM punten spelen er?

• Plan van aanpak

• Ondersteunen 



Scenariotrainingen op de afdeling

• Voorbereiding:

–Planning als 1e organiseren

–Instructeurs opleiden

–Artsen doen mee!

–Scenario door de werkgroep laten 

schrijven (Hou het simpel!)

–Eerst oefenen





CRM training 

• Voorbereiding (30 min) Lijst

• Introductie  (5 min)

• Scenario : (15 min)

• Debriefen: (25 min)

–Beschrijvende fase

–Analyse fase

–Applicatie fase





Uiteindelijke doel


