
Stoplichtmethode: Bijeenkomst/overleg 
Werkvorm knelpuntenanalyse dementie

Wil jij de speerpunten van jouw samenwerkingsverband vaststellen? Deze werkvorm 
kun je gebruiken om gezamenlijk een focus te kiezen en acties te formuleren. 

Deze werkvorm levert in korte tijd 
speerpunten en prioritering op t.a.v. 
dillema’s of thema’s in een samen-
werkingsverband.

Doel

Beleidsmakers, bestuurs- of klank-
bordleden, of andere professionals 
(casemanagers, (wijk)verpleegkun-
digen, wijkwerkers e.d.) die inhou-
delijke input kunnen leveren.

Doelgroep

Tijdsinvestering

60 minuten • Groene, gele en rode post-its
• Pennen
• Grote flaps en dikke stiften 
• Plakband

Benodigdheden

Kosten

Geen extra kosten, naast ruimte, 
koffie/thee



1. Je (organisator, kan bijvoorbeeld de ketenregisseur zijn) bedenkt een aantal 
thema’s waarop je input wilt krijgen die mogelijk interessant zijn om samen te 
bespreken. Dit kunnen onderwerpen zijn die aan bod moeten komen in het 
meerjarenplan. 

2. De dilemma’s of thema’s waarover input wordt gevraagd, worden per onderwerp 
op een flapover geschreven. De flaps worden in de ruimte opgehangen

3. De voorzitter geeft korte uitleg over de onderwerpen en vraagt of er nog thema’s 
toegevoegd moeten worden, op een extra flapover.

4. Alle deelnemers krijgen groene, gele en rode post-its en een pen.
5. Deelnemers plakken post-its bij de onderwerpen:
• Groen = goed, insteken op behouden/borgen.
• Geel = verbetering nodig op korte termijn (eerste jaar).
• Rood = geen prioriteit of verbetering op later moment nodig (jaar 2-3).
      Indien gewenst kan een deelnemer op de post-it een korte uitleg schrijven.
6. De deelnemers plakken hun post-its op de flaps. 
7. De flaps worden bekeken door de voorzitter en de post-its worden geclusterd: 

De post-its die bij elkaar horen worden bij elkaar geplakt. Opvallende overeen-
komsten en verschillen worden plenair besproken. De deelnemers bespreken 
met elkaar hun visie.

Stappenplan

Ervaring

De stoplicht prioritering is gebruikt in een klankbordbijeenkomst, waarbij de keten 
coördinator input wilde verzamelen voor het meerjarenplan.
Haar feedback: 
Het is een hele actieve werkvorm om alle spelers te betrekken bij de verschillende 
thema’s. Waarbij ze voor zichzelf kunnen aangeven welke onderwerpen ze urgent 
vinden. Neem zeker genoeg tijd voor de plenaire terugkoppeling, want zo kunnen 
mensen uitleg geven aan hun keuzes en weet je door wie en hoeveel mensen dit 
punt wordt gesteund. Een casemanager kan bijv. scholing heel belangrijk vinden, 
terwijl een beleidsmedewerker hier minder prioriteit aan geeft.


