
Het GRZ-evaluatie-instrument helpt multidisciplinaire teams (MDT’s) bij het evalueren en verbeteren van 

hun GRZ. Het geeft teams inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan aan de hand van 8 succesfactoren 

en 4 beïnvloeders. Door reflectie, dialoog en het formuleren van concrete verbeteracties verbeter je de 

kwaliteit van de GRZ.

Zo werkt het:

 1. Samen met het hele MDT bepaal je met welke succesfactor(en) je aan de slag gaat

 2. Per gekozen succesfactor bespreek je wat er goed gaat en wat er beter kan

 3. Je formuleert concrete verbeteracties. Ook benoem je per verbeteractie een 

  verantwoordelijke en stel je een deadline per verbeteractie

 4. De verbeteracties worden doorgevoerd

 5. De kwaliteit van de GRZ is verbeterd

Tip: Elke succesfactor heeft een beschrijving. Deze beschrijving helpt je bij het bespreken van wat er 

goed gaat en wat beter kan en bij het formuleren van verbeteracties.

De GRZ 
evalueren 
en verbeteren 
doe je samen

Ben jij benieuwd of de GRZ op jouw afdeling 

nóg beter kan, maar weet je niet hoe je dit 

kunt aanpakken? Maak dan gebruik van het 

GRZ-evaluatie-instrument. Dit is een handig 

instrument waarmee je, samen met jouw 

team, de GRZ kunt evalueren en verbeteren.



Contact
Wil je meer informatie of wil je aan de slag met het GRZ-evaluatie-instrument? 

Neem dan contact met ons op via: 

       awouderentranzo@tilburguniversity.edu of bel        +31 (0)13 466 2969

Voordelen volgens de gebruikers

• Het is een overzichtelijk en compleet hulpmiddel om de kwaliteit van de GRZ in beeld te brengen

•  Je wordt uitgedaagd om kritisch na te denken. Doen jullie de goede dingen en doen jullie die dingen goed?

• Het GRZ-evaluatie-instrument betrekt alle leden van het MDT

• Het bevordert onderlinge reflectie en dialoog met je collega’s

• Je leert bewust stilstaan en nadenken over de GRZ-processen die jij en je team volgen

•  Het instrument bevordert samenwerking omdat je samen reflecteert en concrete verbeteracties formuleert 

en doorvoert
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