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Bijlage 1.4 De opgeruimde werkplek

Vragenlijst eindmeting

1 INSTRUCTIE

Deze vragenlijst hoort bij de stap ‘Standaardiseren’, zie handleiding module 1, 
pagina 7 op www.toolkitjouwwerkopderails.nl.

Werk je bij Groenhuysen? Dan krijg je de vragenlijst via de e-mail om het digitaal 
in te vullen.

Lees de vraag en omcirkel telkens een antwoord.

2 VRAGENLIJST VOOR MEDEWERKERS

1. Ik vind dat mijn afdeling goed opgeruimd is. 
Zeer mee oneens  1 2 3 4 Zeer mee eens

2. Materialen kan ik makkelijker vinden op mijn afdeling dan voor de start 
van het project. 
Zeer mee oneens  1 2 3 4 Zeer mee eens

3. Materialen zijn altijd voldoende op voorraad op mijn afdeling/ik grijp 
niet meer mis. 
Zeer mee oneens  1 2 3 4 Zeer mee eens

4. In de voorraadkasten weet ik precies waar alle materialen te vinden zijn. 
Zeer mee oneens  1 2 3 4 Zeer mee eens
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5. In de voorraadkasten is een duidelijkere verdeling van steriele en onsteriele 
materialen en middelen dan voor het project.
Zeer mee oneens  1 2 3 4 Zeer mee eens

6. Als ik nieuwe materialen bestel dan check ik altijd wat er nog aan 
voorraad aanwezig is 
Zeer mee oneens  1 2 3 4 Zeer mee eens

7. In het zoeken naar materialen ben ik gemiddeld..... minuten minder kwijt 
dan voor de start van project.
1 minuut 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meer dan 10

8. Ik moet nog net zoveel lopen als voor de start van het project voordat ik 
materialen en middelen kan gebruiken 
Helemaal niet  1 2 3 4 Heel erg

9. Het zoeken naar materialen frustreert mij... 
Helemaal niet  1 2 3 4 Heel erg

10. Materialen zoals rolstoelen en andere hulpmiddelen staan op een vaste 
afgebakende plaats
Helemaal niet  1 2 3 4 Staan altijd op een vaste plaats

11. In het zoeken naar oplossingen voor een mooie opgeruimde afdeling voel ik me 
betrokken. 
Helemaal niet  1 2 3 4 Helemaal wel

12. Mijn leidinggevende en collega’s motiveren mij in de oplossingen die ik 
bedenk om de afdeling opgeruimd te houden. 
Helemaal niet  1 2 3 4 Helemaal wel
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13.De nieuwe situatie mbt de opslag van materialen en middelen heeft een 
positief effect op de werksfeer van mijn collega’s 
Zeer mee oneens  1 2 3 4 Zeer mee eens

14. De huidige situatie mbt opslag van materialen en middelen heeft een 
positief effect op de gemoedstoestand van de bewoners van mijn afdeling. 
Zeer mee oneens  1  2  3  4  Zeer mee eens 

15. Mijn afdeling is goed opgeruimd waardoor ik voldoende tijd en aandacht 
kan besteden aan de bewoners van mijn afdeling. 
Zeer mee oneens  1  2  3  4  Zeer mee eens 

16.De voorraad van materialen en middelen op mijn afdeling is goed 
georganiseerd waardoor ik vrijwel nooit meer hoef weg te lopen bij de 
bewoner om spullen te gaan zoeken. 
Zeer mee oneens  1  2  3  4  Zeer mee eens 

17. De huidige situatie op mijn afdeling heeft effect op het hygiënisch 
kunnen werken. 
Zeer mee oneens  1  2  3  4  Zeer mee eens 

18. De huidige situatie op mijn afdeling heeft effect op het veilig kunnen 
werken. 
Zeer mee oneens  1  2  3  4  Zeer mee eens 

19. De projectleider heeft een positieve rol gehad in het stimuleren van 
bedenken van oplossingen om mijn afdelingopgeruimd te houden.
Helemaal niet  1 2 3 4 Helemaal wel

20. Ik heb er vertrouwen in dat we zonder externe ondersteuning van de 
projectleider de behaalde resulaten behouden.
Helemaal niet  1 2 3 4 Helemaal wel
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21. Ik raad het project aan bij collega zorgmedewerkers van de andere 
locaties 
Helemaal niet  1 2 3 4 Helemaal wel

22. Aanvullende feedback over de module de opgeruimde afdeling

18. Naam

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!


