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In het American football zie je het regelmatig: de wedstrijd wordt stilgelegd voor een kort overleg, een huddle. Dat is niet alleen een goed
idee op het veld, maar ook op de werkvloer.

Adviezen zijn er om opgevolgd te worden

Een huddle tegen
alledaagse ergernissen
Peter Passenier

Iedere dag veroorzaken ze weer ergernis, de elektrische snoeren op de grond van
de ziekenhuiskamer. Maar geen van de verpleegkundigen heeft ooit het initiatief genomen

Preventiemedewerkers
moeten niet star risico’s
inventariseren
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middag zitten ze bij elkaar in een zogenoemde

Daarmee stuiten we op een onderwerp dat
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de partijen tijdens een wedstrijd een time-out

ten uit bed gehaald, zonder hulpmiddelen. En

‘De oplossing voor zulke problemen is vaak heel

aanvragen, om een probleem te bespreken.
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simpel’, zegt Knibbe. ‘Vaak hoef je alleen even te

'Die en die speler is net doorgebroken, dus die

bellen naar de technische dienst. Die heeft die

moeten we tegen de grond werken. Hoe gaan

Een ander voorbeeld: douchestoelen. ‘De meer-
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Datzelfde principe zag Knibbe ook toegepast bij

incontinentiemateriaal aan te brengen. Terwijl
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Oplossingen

Nieuwe bedden
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Een knopje op de douchestoel, die snoeren op

weet je hoe je dat verandert? Door ze te vragen

ontwikkeld. ‘De gespreksleider verzoekt de me-
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Naaimachines
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Nico Knibbe verzorgt een plenaire lezing
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joenen. Wat als het management daar nu niets
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Doorn (zie de agenda op pag. 15).

voor voelt? ‘Zulke problemen huddle je niet even
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Op YouTube vertelt Nico meer over zijn
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methode.
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