
 

  

De doelstelling 
Tijdens de periode van afwezigheid van een aantal 
medewerkers wordt duidelijk dat veel rollen en taken 
niet automatisch worden overgenomen. Dit betekent 
extra werkdruk bij de overige medewerkers, omdat zij 
vaak ad hoc dingen moeten oppakken. Dit geeft onrust 
en soms hebben patiënten er last van, doordat ze langer 
moeten wachten. De doelstelling voor het verbeterteam 
is dan ook snel geformuleerd: 
 
“Bij (langdurige) afwezigheid van één van de 
medewerkers worden alle primaire en secundaire taken 
op efficiënte wijze overgenomen door het team.” 
 
Het verbeterteam dat aan de slag gaat met deze 
opdracht bestaat uit: de praktijkmanager, een assistent 
en POH’er en een huisarts. Hiermee zijn alle rollen 
binnen de praktijk vertegenwoordigd. Maarten de Groot 
van Degro ACT begeleidt het team.  

Taken kaderen en knelpunten identificeren 
Welke primaire en secundaire werkzaamheden zijn er 
binnen de praktijk? Dit brengen we als team eerst in 
kaart. Vervolgens koppelen we rollen en proces-
eigenaren aan de werkzaamheden op de lijst. 
 
Tijdens de analyse blijkt dat taken in het primaire proces, 
goed geborgd zijn. Bij de secundaire taken is dat veel 
minder het geval. Enkele taken worden zelfs door één 
individu uitgevoerd. Anderen hebben eigenlijk geen weet 
van deze specifieke taken. 

Daarnaast blijkt bij een aantal taken dat onduidelijk is wat 
er exact moet gebeuren en hoe dit uitgevoerd moet 
worden. De wens is om voor al deze taken een heldere 
werkinstructie te hebben. 

Resultaat 
In deze casus kiest het verbeterteam ervoor om alle 
medewerkers te betrekken bij de inventarisatie van de 
problemen en de uitvoering van de gekozen oplossing. 
! Alle proceseigenaren worden uitgenodigd om aan te 

geven welke taken ze exact hebben. Hen wordt 
gevraagd wanneer de taak uitgevoerd moet worden en 
wat de gewenste output is. Daarnaast geven zij aan 
waar collega’s documenten of formulieren, die voor de 
taak van belang zijn, kunnen vinden. 
! De eis dat iedere taak door minimaal twee personen 

uitgevoerd kan worden, wordt gezamenlijk gesteld. 
! Alle proceseigenaren worden uitgenodigd om een 

standaard werkinstructie te schrijven voor hun taak. Zij 
krijgen hierbij ondersteuning van het verbeterteam. De 
standaard lay-out voor de werkinstructie is al bekend in 
de praktijk. 

Borging 
De grote uitdaging die het verbeterteam ziet, is het 
actueel en levendig houden van de nieuwe werkwijze. 
Daarom zijn alle formulieren, instructies en rollen 
ondergebracht in een contentmanagementsysteem.  
 
Om hier aandacht voor te houden, is het bespreken van 
werkzaamheden, bijzonderheden en onderhoudstaken 
inmiddels een vast onderdeel bij de start van de dag. 
 

Een huisartsenpraktijk in het midden van 
Nederland krijgt de afgelopen periode te maken 
met uitval van medewerkers. Als ook de 
praktijkhouder uitvalt, moet iedereen alle zeilen 
bijzetten om de patiëntenzorg te waarborgen.  
 
De urgentie van duidelijke processen, rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de praktijk wordt 
ineens glashelder. Wie heeft welke rol, wat moet er 
wanneer gebeuren en wie neemt, automatisch, 
taken over als iemand uitvalt? 
 
Om deze vragen te beantwoorden, starten we een 
verbetertraject om de continuïteit van de 
patiëntenzorg en andere processen te borgen. 
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