
Bewezen aanpak! 

 Voor alledaagse vraagstukken en  

irritaties op de werkvloer.  

 Aan de hand van een praktisch  

stappenplan. 

 Over de grenzen van de eigen  

afdeling. 

 Gericht op doen (i.p.v. praten). 

 

 

 

 

Van harte aanbevolen door  

OR en P&O vanwege hoge succesratio! 

Wat is een miniteam? 
 
 Gelegenheidsteam. 

 Dagelijkse vraagstukken. 

 Waarderend onderzoek. 

 Afdelingsoverstijgend. 

 Praktische oplossingen. 

 Gelijk aan de slag. 

Vragen die aangepakt zijn: 
 
 Hoe zorgen we ervoor dat we geautoriseerd medi-

cijnen uitdelen op onze afdeling? 

 Wij zijn veel tijd kwijt om vlak voor een operatie 

nog alle benodigde informatie te achterhalen.  

 Aanpassingen en informatie in het EVD bereiken 
bij ons de werkvloer niet of onvoldoende. 

 Hoe kan de Surpass binnen mijn afdeling weer 
gaan leven? 



Bewezen aanpak! 

De deelnemers: 

“Het is niet te geloven dat ik hier zo lang mee rondgelopen heb! Terwijl het zo makkelijk is. Ik doe 

graag weer mee met miniteams” 

 

“Eindelijk heb ik het gevoel dat we de slag maken. De registratie is veel gemakkelijker geworden!” 

 

“Dit ga ik thuis ook doen! Wat een verfrissende methode! Kijken naar wat wel kan levert veel op.” 

 

“Het geeft ontzettend veel lucht om het even van een afstand en op een positieve manier te bekijken!” 

 

“Kunnen we op deze manier al onze overleggen doen? Hier krijg je energie van!” 

 

“Wij willen graag in de toekomst meer met miniteams doen. En ik ben zeker bij!” 

“Ik ben zeker van de partij de volgende keer, sterker nog ik start er gewoon één!” 

De feiten: 
 
 20x getest. 

 20x enthousiaste deelnemers. Allen hadden 
voorafgaand 1 vraagstuk met actie op  
dagelijkse irritatie. 

 Vaak afdelingsoverschrijdende oplossingen. 

 Vaak verbetering zonder extra kosten. 

 Medewerkers hebben oplossing zelf in de 
hand. 
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Waarom miniteams? Medewerkers kunnen veel meer zelf oplossen! 
 
In miniteams wordt het oplossingsgericht vermogen van mensen aangesproken. Veel medewerkers ondervinden in 
het dagelijkse werk steeds weer dezelfde vraagstukken. Ze zijn taai, maar vaak niet zo complex. Het zijn vraag-
stukken die voor veel frustratie zorgen, maar niet aangepakt worden, omdat het altijd druk is en er altijd andere din-
gen eerst moeten gebeuren. Deze vraagstukken hebben geen uitgebreide analyse nodig, maar een actiegerichte 
oplossing. 
 

De invoering van miniteams zorgt er voor dat: 

 Simpel, snel en effectief verbeterd wordt op het gebied van arbeidsverhoudingen. 
 Werknemers oplossingsgericht denken (hoe kan het wel? in plaats van wat is het probleem?). 
 Er nieuwe samenwerkingsverbanden in de organisatie komen (over de grenzen van de afdeling heen). 

 

 
Resultaten die behaald zijn: 
 

“De medewerkers komen met oplossingen die ze zelf in de hand hebben, ze blijven binnen hun ei-

gen mandaat.” (management) 
 

“Ik merk dat ik het nu veel duidelijker kan aangeven waarom ik het belangrijk vind dat we een 

goede registratie hebben, daardoor krijg ik anderen mee. Het is geen frustratie 

meer.” (oplossingszoeker) 

“De oplossingen die anderen gaven, vond ik verfrissend. Ik heb er zelf ook een paar uitgeprobeerd en 

het werkte echt!” (deelnemer) 

“Eigenlijk is de oplossing zo simpel, het is te gek voor woorden dat we er een bijeenkomst voor nodig 

hadden. Maar ja, ik ben wel blij dat die bijeenkomst er geweest is.” (deelnemer) 

“Wij zien dat deelnemers op een nieuwe manier aan de slag zijn. Zij ervaren dat ze zelf problemen 

kunnen en mogen oplossen. En dan willen ze ineens heel veel….” (initiatiefnemer) 
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Wat is een miniteam precies?  
 
Een werkvorm gericht op oplossingen (i.p.v. problemen) 
 
Een miniteam is een gelegenheidsteam van een aantal collega‟s uit dezelfde organisatie. De deelnemers werken in 
5 stappen naar oplossingen voor dagelijkse vraagstukken. Een miniteam is gebaseerd op ‘waarderend onderzoek’. 
Er wordt een actieve vraag geformuleerd (wat kan ik doen en wat heb ik daarvoor nodig?). Samen met anderen 
wordt de ideale situatie gevisualiseerd, die daarna in realistisch gedrag en realistische successen wordt vertaald. 
Het team gaat hiermee aan de slag en het vraagstuk wordt opgelost! 
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Succesfactoren en randvoorwaarden 
 
Starten op enthousiasme 
In veel ziekenhuizen is men gewend dat er nieuwe projecten geïntroduceerd worden. Volgens veel werknemers ver-
zanden deze vaak in praatprojecten en worden ze niet afgemaakt. Het werken met miniteams geeft de mogelijkheid 
de focus en aandacht te vestigen op die mensen die graag veranderingen zien, en die mogelijkheden zien om te ver-
beteren. Het is dan ook van belang om de miniteams in eerste instantie exclusief te maken voor deze deelnemers. 
 
Rol leidinggevende 
Iedere leidinggevende is blij met kleine (en grote) verbeteringen op de werkvloer. Maar onbekend maakt onbemind, 
en dat geldt ook voor miniteams. Het helpt als leidinggevenden: 

- Open en positief staan ten opzichte van de tijdsinvestering (maximaal 3 uur per deelnemer); 
- Open en positief staan ten opzicht van verbeteringen en vernieuwingen die door medewerkers worden aange-

dragen. 
 
Waarderend denken kun je leren 
Zeker in het begin is het van belang dat de groepen werknemers begeleid worden in deze manier van werken. Wer-
ken op een waarderende manier is nieuw. Het vraagt om een andere manier van praten, denken en samenwerken. 
Het is aan te raden om in het begin een ervaren (interne) procesbegeleider in te zetten bij miniteams. 
 
Levend houden 
Miniteams uitvoeren is mensenwerk. Het lukt alleen als de deelnemers en andere betrokkenen ambassadeur worden 
voor het verder doorzetten van deze manier van werken. De ervaringen en resultaten van de miniteams zelf geven 
daar alle aanleiding toe. Het helpt als er één persoon in de organisatie, bijvoorbeeld binnen P&O, ondersteuner is van 
de miniteams. Het helpt ook als het bestuur opdracht geeft aan iemand om een plan van aanpak te maken en uit te 
voeren. 
 
Verzilveren 
De meeste nieuwe manieren van werken uit de miniteams zijn zeer praktisch en vaak ook voor de hand liggend. Ver-
beteren is namelijk helemaal niet zo moeilijk als je werkt met miniteams. Etaleer de successen van een miniteam, en 
stimuleer het organiseren ervan in de organisatie. Op deze manier is de werkwijze in no-time verankerd als snelle 
oplossingsgerichte methodiek.  
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Draaiboek  
 
Het draaiboek is onderverdeeld in drie delen: 
 
Deel A betreft de voorbereiding: het organiseren van een miniteam. Welke stappen moeten er ondernomen worden 
om een eerste bijeenkomst te  laten plaatsvinden? 
 
Deel B betreft de eerste bijeenkomst: het oplossen van vragen. Welke structuur kan worden toegepast om het vraag-
stuk effectief en doeltreffende op te lossen? 
 
Deel C betreft de tweede bijeenkomst: successen vieren en doorzetten. Tijdens deze bijeenkomst wordt geëvalueerd 
en naar de toekomst gekeken. 
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Draaiboek deel A - Voorbereiding: het organiseren van een miniteam. 
 
 
1. Als jij een miniteamvraag hebt, meld die dan bij de miniteambegeleider. 
 
Een medewerker die geïnteresseerd is in het opzetten van miniteams dan wel het uitvoeren van een miniteam neemt 
contact op met P&O en of de OR en of aangewezen begeleider. P&O en de  OR (ondernemingsraad) hebben vanuit 
hun functie een groot netwerk in de organisatie dat niet wordt belemmerd door team- en afdelingsgrenzen. 
Hoe worden miniteams een succes in de organisatie?  
 
2. Maak de vraag waarderend met de miniteambegeleider. Jij bent nu de oplossingszoeker. 
 
De oplossingszoeker bespreekt de vraag met P&O/OR en of begeleider. In die intake wordt bekeken hoe de vraag 
waarderend gemaakt kan worden.  
Richtlijnen om te komen tot waarderende vraag 
 
3. Begeleider en oplossingszoeker nodigen deelnemers uit. 
 
Begeleider en oplossingszoeker selecteren 4 tot 6 deelnemers. Selectie kan vanuit dezelfde optiek (bijvoorbeeld 
mensen in dezelfde functie) vanuit procesoptiek (bijvoorbeeld mensen in verschillende functies die allemaal met een 
deel van het proces te maken hebben) of vanuit frisse wind optiek (mensen die het waarschijnlijk helemaal niet als 
probleem ervaren). 
Wat werkt goed: 
 Deelnemers persoonlijk uitnodigen werkt beter dan open inschrijving. 
 Mensen die enthousiast zijn geworden van een miniteam, willen meestal zelf ook een miniteam opzetten. 
 Als er oplossingen zijn die werken, communiceer deze in de organisatie. 
Voorbeeld uitnodiging 
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Draaiboek deel B - Eerste bijeenkomst: vragen oplossen. 

  
De waarderende methode bestaat uit 5 stappen. Als het nodig is, stellen de miniteamleden zich aan elkaar voor. Daarna gaan ze 
aan de slag:  
 
1. Vraagstuk 
 
De vraag en de context ervan worden kort door de oplossingszoeker geschetst. Er kunnen informatieve vragen gesteld worden.  
 
2. Waarderen 
 
Wanneer gaat het nu goed? En wat gebeurt er dan precies? Denk daarbij aan voorbeelden m.b.t. gedrag, proces, samenwerking, 
inhoud. Zoek en bespreek zoveel mogelijk goede voorbeelden. Benoem nu de vraag vanuit een waarderende invalshoek. 
 
3. Ideaal schetsen 
 
Hoe zou het gaan als jij geen last meer zou hebben van de situatie? Wat is het ideale  
gedrag, proces en resultaat (voor alle deelnemers die van belang zijn)?  
Probeer samen een mooi ideaal te schetsen dat direct slaat op de waarderende vraag en  
geen nieuwe veroorzaakt. 
 
4. Concreet maken 
 
Wat is hier en nu mogelijk? Hoe kun je de ideale situatie een stap dichterbij  
brengen? En wie of wat heb je daarvoor nodig? Het team formuleert een aanpak en iedereen maakt afspraken. 
 
5. Aan de slag  
 
In de periode tussen de eerste bijeenkomst en de evaluatie testen deelnemers de oplossingen. Zij zijn daarvoor zelf verantwoorde-
lijk. Maar teamleden en begeleiders vragen natuurlijk hoe het gaat. Onderling beslist men wie het verslag maakt. 
 
Poster met miniteamproces 

Escalatie/ procesbewaking 
 
Tijdens het proces is het van be-
lang dat je continu blijft focussen 
op de initiële vraag. 
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Draaiboek deel C - Tweede bijeenkomst: Successen vieren en doorzetten. 
 
De evaluatie is er in eerste instantie op gericht om successen te vieren! Wat is gelukt? Zet je dat door? Wat is 
niet gelukt en gooien we weg? Wat kan nog beter? 
 
1. Ideaalbeeld 
 
Welke ideale situaties hebben we geschetst tijdens de eerste sessie. Zijn deze nog steeds ideaal? Zijn sommige 
ideaal beelden omgezet in reële situaties?  
 
2. Acties en Afspraken 
 
De (persoonlijke) afspraken en acties die tijdens de eerste sessie zijn opgesteld lopen we na en bespreken we 
(persoonlijk). 
 
3. Tussenstand 
 
Met welke acties zijn we aan de slag gegaan? Wat is het resultaat? Zijn er weer nieuwe acties tot stand geko-
men? Wie pakt ze op? 
 
4. Wat staat nog open? 
 
Welke acties staan nog open? Gaan we daar nog mee verder? Zo ja , wie pakt de acties op? Zo nee, benoem ze 
en gooi ze bewust “weg”.   
 
Poster successen vieren en doorzetten 



Hoe worden miniteams een succes in de organisatie? 
 

Om de positieve en oplossingsgerichte miniteams een blijvend onderdeel van het ziekenhuis te maken is het ver-
standig om de begeleiding en verankering van het miniteam goed te regelen. Het ligt voor de hand dat deze on-
dersteuning wordt gecreëerd vanuit P&O en/of de OR, gezien hun netwerk binnen de organisatie. Maar het kan 
ook vanuit het enthousiasme van een medewerker zijn of toegewezen worden aan de lijn. 
 
1. Organiseer een bijeenkomst voor 5 à 6 enthousiaste medewerkers. 
 
2. Bespreek dit handboek en vraag of zij willen deelnemen. 
 
3. Test de miniteams 5 à 6 x door eerst zelf een miniteam te doen en daarna deelnemers een miniteam ‘te ge-
ven‟ voor een eigen vraag. 
 
4. Evalueer en bespreek hoe door te zetten. Evaluatiepunten: 

 hoe heb jij het miniteam ervaren? 
 wat vonden andere deelnemers er van? 
 zijn er spontane aanmeldingen voor nieuwe teams gekomen? 
 werken de oplossingen? 
 hoe groot zijn de inspanningen geweest om deze 5 à 6 miniteams op te starten? 
 

5. Organiseer een miniteam over het opzetten van miniteams in breder verband. Nodig ook de mogelijke op-
drachtgever (bestuur) daarvoor uit. 

 
6. Zorg dat iemand vanuit de organisatie verantwoordelijk wordt voor de minteams. Communiceer dat het 
 draaiboek miniteams op de website staat  en maak met de verantwoordelijke een plan van aanpak. 
 
7. Veranker de oplossingen binnen de organisatie door middel van: 

 De slinger: het doen van miniteams levert direct resultaat. Deelnemers zijn enthousiast over de resul-
taten en komen zelf ook met vragen.  

 In de lijn: managers moeten weten dat dit instrument er is en moeten er mee kunnen werken. De in-
houdelijke begeleiding wordt dan elders (veelal vanuit P&O) ingekocht.  

 P&O dan wel de ondernemingsraad adopteren de miniteams en maken het een succes.  
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Richtlijnen om te komen tot een waarderende vraag 
 
Let bij het formuleren van een waarderende vraag op de volgende punten: 
 Spreekt te vraag tot de verbeelding? 
 Kunnen deelnemers zich relateren aan de vraag? 
 Is de vraag neutraal en positief geformuleerd? 
 Is de vraag als open vraag geformuleerd? (Wat, hoe, waar, welke e.d.) 
 Is de vraag eenduidig? In tegenstelling tot een vraag waarin verschillende vragen aan elkaar zijn geplakt. 
 
Alle vragen dienen positief te worden beantwoord, om met het team van start te kunnen gaan.  
 
De begeleiders kunnen de oplossingzoeker actief helpen door: 
 De vraag en de context te bespreken; 
 Goede voorbeelden van de oplossingszoeker te bespreken. Waar lukte het wel? Wat gebeurde er toen pre-

cies? Waarom was dat belangrijk? 
 Suggesties te doen voor een goede vraag; 
 Ruimte te geven om de frustratie te spuien en gericht te blijven op de positieve inslag. 

Vraag:  
“Waarom is de communicatie niet goed op onze afde-

ling?” 

 
Waarderende vraag: 
“Hoe kan ik beter gebruik maken van de informatie-

voorzieningen, zodat ik altijd goed op de hoogte ben?” 
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Voorbeeld uitnodiging miniteam 
 
Wat  
Een miniteam is een gelegenheidsteam van een aantal collega‟s uit dezelfde organisatie. Zij komen 1,5 uur bij 
elkaar rondom één specifieke vraag of knelpunt. Eén van de teamleden is de eigenaar van de vraag en zoekt 
voor zijn of haar vraag een oplossing. In het team wordt er via „waarderend onderzoek‟ gezocht naar mogelijke 
oplossingsrichtingen. Waarderend onderzoek is een methodiek die op basis van een open en positieve houding 
toewerkt naar werkbare oplossingen. De methode wordt tijdens de bijeenkomst toegelicht.  
 
Waarom 
Miniteams worden binnen organisaties samengesteld om knelpunten of vraagstukken uit de praktijk van alle 
dag op een positieve manier te benaderen en op te lossen. Ook in jouw organisatie worden momenteel mini-
teams in het leven geroepen. De deelnemers komen uit diverse afdelingen van de organisatie en worden uitge-
nodigd vanwege hun positieve blik, en hun expertise rondom de vraag. Jij bent uitgekozen om deel te nemen 
aan het miniteam van …. De vraag die centraal staat is … . We nodigen je bij deze van harte uit! 
 
Wanneer 
De eerste bijeenkomst vindt plaats op … tussen …. en … . 
We ontmoeten elkaar …. 
Na de eerste bijeenkomst wordt een mogelijke oplossing toegepast in de praktijk. Na een paar weken volgt een 
evaluatiebijeenkomst van het miniteam. Deze bijeenkomst is op …. tussen … en … .  
De locatie is dan …  
 
Nog vragen? 
De organisator van jouw miniteam is … en zijn/haar nummer is… 
Voor inhoudelijke vragen over de miniteams kun je terecht bij … en hij/zij is te bereiken op: …  

Terug naar draaiboek 



Praktische poster voor proces (Draaiboek B) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
1. Vraagstuk 

2. Waarderen 

3. Ideaal schetsen 

4. Concreet maken 

5. Aan de slag 

(visualiseren) 

(concretiseren) 

(implementeren) 

Escalatie/  

procesbewaking 
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1. Ideaalbeeld 2. Acties en Afspraken 

3. Tussenstand 4. Wat staat nog open? 

Poster “successen vieren en doorzetten” (Draaiboek C) 
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Voorbeelden 
 
In dit hoofdstuk tonen we alle vraagstukken die we tijdens de pilot behandeld hebben bij het Vlietland Zieken-
huis, Medisch Centrum Alkmaar, Orbis Medisch Centrum en het Rijnland Ziekenhuis. Hierdoor krijg je een indruk 
tegen welke dagelijkse vraagstukken de medewerkers in de ziekenhuizen aanlopen. Vaak zijn er verschillende 
oplossingen gevonden voor de vraag. 
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Hoe zorg ik ervoor dat binnen ons team elke mede-
werker zich zeker genoeg voelt en in staat is om 
op een professionele manier feedback te geven en 
te ontvangen? 

Vraagstuk 1 

Bij het begin van de dienst vraag je aan een directe 
collega of hij/zij jou na afloop van jouw dienst feed-
back wil geven. Tevens geef je aan dat jij je collega 
ook feedback gaat geven. 
 
Het geven van feedback hoort bij je werk. Elk werk. 

oplossing 

“Dit werd een enorm succes. We zien steeds meer me-

dewerkers elkaar feedback geven en is het voor ieder-

een duidelijk dat deze methode echt werkt.” Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 
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Hoe kan de Surpass binnen mijn afdeling weer 
gaan leven? 

Vraagstuk 2 

De afdelingsassistent maakt een quickscan van de 
Surpass om de problemen in kaart te brengen. Op 
basis van de scan zijn de vragen aangepast. Dit ver-
hoogt de gebruikswaarde van de lijst en zorgt voor 
duidelijke afspraken binnen de teams en binnen de 
schakels in de keten.  

oplossing 

“De quickscan voorziet in essentiële patiëntinforma-

tie. De hele keten profiteert van dit inzicht.” 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 
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Hoe zorg ik er voor dat mijn afdeling administratief 
op orde komt én blijft? 
 
 
 

Vraagstuk 3 

Een miniteamdeelnemer van de afdeling kaakchirur-
gie komt meekijken op onze KNO-afdeling om de 
werkprocessen onder de loep te nemen en doublures 
uit het werk te halen. N.a.v. de tips en adviezen maak 
ik samen met mijn collega's  een voorstel voor de lei-
dinggevende om de werkzaamheden beter in te rich-
ten.  

oplossing 

“Voor elkaar—met elkaar. We verbeteren nu door 

naar elkaar te luisteren.” 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 
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Wij zijn veel tijd kwijt om vlak voor een operatie 
nog alle benodigde informatie te achterhalen. De 
informatie is vaak onvolledig en niet op tijd voor-
handen. 
 
 

Vraagstuk 4 

Tijdens het miniteam hebben we afgesproken dat on-
ze afdeling, Holding, patiënten met een verkeerd of 
onvolledig dossier terugstuurt naar de afdeling. Zo 
voorkom je een file en kunnen we de rest van de pati-
ënten wel volgens de planning behandelen. oplossing 

“De eerste dag was het best rommelig maar al gedu-

rende de week ging het beter. Uiteindelijk zijn alle 

patiënten erbij gebaat.”  Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 
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Hoe zorg ik ervoor dat onze afdeling Planning be-

ter gaat communiceren (intern en extern)? 

Vraagstuk 5 

Als onze afdeling „Planning‟ meer naar buiten treedt, 
zien andere afdelingen beter wat er gebeurt. We gaan 
vaker face-to-face communiceren en niet meer via e-
mail. Deze actieve vorm van communiceren zorgt ook 
voor meer onderling begrip. We spreken af om meer 
positieve feedback te geven. Een „schouderklopje‟ is 
de eerste stap om elkaar op termijn ook op verant-
woordelijkheden te wijzen. 

oplossing 

“Ik houd van openheid en eerlijkheid. Je moet mekaar 

in de ogen durven kijken. Bij successen, maar ook 

als het minder gaat.” Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 
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De kwaliteit van bloedafname is niet op orde, er 
zijn teveel patiënten die bij ons terug moeten ko-
men. (“Daardoor krijgt mijn afdeling een slechte 
naam en leveren we niet de kwaliteit die we wil-
len”.) 

Vraagstuk 6 

De layout van het bloedformulier kan beter. Tijdens 
het volgende werkoverleg leg ik mijn nieuwe ontwerp 
voor. Daarna neem ik het ontwerp mee naar het regio-
overleg om het ook daar te promoten. Een eenduidige 
layout voor de hele regio is veel beter. 
Volgende week sluit ik aan bij het artsenoverleg om 
aan te geven dat het belangrijk is dat alle artsen rode 
potloden gaan gebruiken, zodat de kruisjes beter op-
vallen. We delen bij de huisartsenbezoeken ook rode 
potloden uit. Tot slot plaatsen we een scherm om af-
leiding te voorkomen bij het prikken op locatie. 

oplossing 

“Deze simpele administratieve verbetering helpt ons 

direct om ons werk beter te doen.”  

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 
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Vraagstuk 7 

Ik zoek nu zelf de polikaarten op de afdelingen op. Als 
tegenprestatie haalt de afdeling interne ze bij mij op. 
Per dagdeel brengt de IC de formulieren naar de dag-
opname. Daar hebben ze nu al veel profijt van. Ik bel 
voortaan bij wijziging(en) eerst de dagverpleging en 
daarna pas de opname. Er is veel meer informatie te 
halen uit V5 (systeem) dan nu het geval is. De afdeling 
„Planning‟ helpt ons om dit te verbeteren.  

oplossing 

“Als ik de polikaarten zelf haal, ben ik minder af-

hankelijk van anderen. Ik ben veel meer „in control‟. 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe kan ik bijdragen om het traject Colonscopie 

van huisarts / interne specialist tot en met ontslag 

beter te stroomlijnen? 
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Vraagstuk 8 

Ik werk nu met vaste tijdstippen en probeer minder ad 
hoc klussen tussen door te doen. Ik “voed patiënten 
op”, zodat ze mij meer op de vaste tijden bellen. Ik 
maak ook meer planningen voor de lange termijn. 
Tot slot maak ik met de artsen duidelijke en gestructu-
reerde afspraken voor overleg. De deelnemende 
teamleider gaat meer (technische) mogelijkheden cre-
ëren zodat wij het EPD beter kunnen consulteren. 

oplossing 

“Betere bereikbaarheid betekent ook vaak „beter opv-

oeden‟. Ik zocht de oplossing teveel bij „nog harder 

werken‟. Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Wat betekent 24-uurs bereikbaarheid voor jou? 
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Vraagstuk 9 

We werken met een nieuw standaarddocument voor 
de huisartsen. Dit scheelt een hoop tijd tijdens de poli-
diensten maar ook voor de afdeling administratie. We 
gaan structureel gebruik maken van dit document.  
Daarnaast gaan we drie maanden werken met een 
extra inlegvel voor de patiënten. Door dit inlegvel krij-
gen we minder vragen achteraf. 
   

oplossing 

“Als de input op orde is, hebben we meer tijd voor ons-

zelf”. 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe krijg ik meer tijd voor o.a. administratieve za-

ken, ik ren nu van hot naar haar? 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 10 

Een project doe je nooit alleen. Ik creëer draagvlak bij 
mijn collega‟s: visie, plan van aanpak, vaardigheden 
en middelen. 
Ik prikkel mijn collega's om mee te doen en ga op zoek 
naar de persoonlijke competenties van deelnemers die 
aansluiten bij mijn project (iemand met opbouwende 
feedback, iemand met organisatietalent, etc.)  
 

oplossing 

“Pas als ik draagvlak bij mijn collega‟s heb, weet ik 

dat ik een project succesvol ga afronden.” 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe krijg ik mijn collega's (van andere afdelingen) 

enthousiast en betrokken bij projecten waar we 

samen verantwoordelijk voor zijn? 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 11 

Aangezien het belangrijk is dat alle afdelingen weten 
wat mijn rol als Casemanager inhoudt, ga ik persoon-
lijk de afdelingen af. Hierdoor begrijpen ze beter wan-
neer ik in beeld kom en wanneer de arts het weer 
overneemt. Ik ga er ook voor zorgen dat de patiënt 
weet wanneer hij/zij contact met mij kan opnemen. oplossing 

“Om goed te anticiperen op een nieuwe functie moet je 

eerst begrijpen wat iemand doet.  Ik vind dat een we-

derzijdse verantwoordelijkheid.” Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

De functie Casemanager is een nieuwe functie. 
Hoe vul ik mijn functie als Casemanager optimaal 
in? 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 12 

Wij spreken af voortaan “nee” te zeggen. We zijn nu 
alleen maar bezig met symptoombestrijding! We hou-
den het probleem zelf in stand als we de arts telkens 
tegemoet komen door toch ongeautoriseerde medicij-
nen uit te delen. Elkaar steunen in het “nee” zeggen is 
alvast de eerste stap. Onze teamleiders gaan zelf ook 
meer het goede voorbeeld geven door consequent te 
weigeren. “Ik heb al een draaiboek gemaakt!” 

oplossing 

“Dit miniteam laat goed inzien dat we het vooral bij 

ons zelf moeten zoeken, we gaan en kunnen de pro-

blemen van de artsen niet oplossen” Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe zorgen we ervoor dat we geautoriseerd medi-

cijnen uitdelen op onze afdeling? 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 13 

De deelnemer die verantwoordelijk is voor het EVD 
gaat zoveel mogelijk langs de afdelingen om het EVD 
te vertegenwoordigen en om vragen over het EVD te 
beantwoorden. 
ICT zet iedere verandering in het EVD boven aan de 
zoekresultaten om iedereen op aanpassingen te atten-
deren. Het onderwerp “EVD” komt standaard op agen-
da van de teamvergaderingen en werkoverleggen om 
de aandacht vast te houden. 

oplossing 

“Het EVD is de toekomst, maar we moeten nu al zor-

gen voor voldoende draagvlak bij collega‟s op de afde-

lingen.” Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Aanpassingen en informatie in het EVD bereiken 
bij ons de werkvloer niet of onvoldoende. 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 14 

De afdeling Planning (de vraaginbrenger) gaat actief 
afdelingen (telefonisch) ondersteunen. Planning richt 
zich daarbij op twee ontslagmomenten per dag, waar-
bij afdelingen eigen voorkeuren kunnen aangeven. De 
afdelingsvertegenwoordigers in het miniteam bespre-
ken dit met de collega‟s en leveren contactpersonen 
die 2x per dag contact opnemen met planning. Zo is 
het cirkeltje rond.  

oplossing 

“Ik begrijp nu pas wat de consequenties zijn als een 

bed niet optimaal benut wordt.” 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe kan mijn afdeling bijdragen aan een conse-

quente registratie van de ontslagdatum in SAP? 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 15 

De vraaginbrengster (verpleegster) gaat samen met 
een andere deelnemer alle afdelingen af met een korte 
vragenlijst. Op basis van die vragenlijst is een duidelij-
ke inventarisatie van de aanwezige spullen en van de 
gewenste spullen gemaakt. Hoe we omgaan met de 
analyse hiervan, wordt in een nieuw miniteam uitgezet. oplossing 

“Elke afdeling moet kunnen beschikken over de juis-

te instrumenten. Ik vind het van de zotte dat ik re-

gelmatig moet zoeken naar iets basaals als een pape-

gaai.” 
Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Op veel afdelingen is er een tekort aan materiaal 

(pompen, kussens, beddenstandaarden, papegaai-

en, infusen). 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 16 

We hebben een originele manier gevonden om te con-
troleren of de vochtbalans goed bijgewerkt is. De lei-
dinggevende controleert de medewerkers rond 14.00 
uur. Als iemand het niet goed bijgewerkt heeft, wordt 
hij/zij de nieuwe controleur. Als iedereen het goed 
heeft bijgewerkt, is de leidinggevende weer aan de 
beurt.  

oplossing 

“Ik vind het geweldig dat dit miniteam in staat is 

gebleken om de verantwoordelijkheid voor de vochtba-

lans met elkaar te delen en om tegelijkertijd de disci-

pline aan te scherpen. Een win-win situatie wat mij 

betreft.” 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe kan mijn afdeling de discipline om de vocht-
balansen bij te houden verder aanscherpen? 
(Iedereen weet dat het belangrijk is. Overvulling of 
uitdroging kan ernstige gevolgen hebben.)  



Terug naar homepage 

Vraagstuk 17 

Om schrijnende situaties in de toekomst te vermijden 
hebben we afgesproken dat we voortaan eerst met 
collega's op andere afdelingen gaan praten voordat we 
bij de directie aankloppen. Elke miniteam deelnemer 
zorgt ervoor dat het onderwerp “kunnen we nog iets 
delen met onze collega‟s van de andere afdeling?” 
standaard op de agenda van het werkoverleg ge-
plaatst wordt.    

oplossing 

“Je hoeft het wiel niet nog eens uit te vinden. Ant-

woorden zijn vaak dichterbij dan je denkt.” 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe kan ik beter samenwerken met andere afdelin-
gen? 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 18 

Tijden de sessie hebben een subvraag gedefinieerd: 
Hoe kunnen we onze bijdrage aan de administratieve 
productie verminderen en verbeteren door standaardi-
satie.  
 We gaan per direct meer uniform dicteren; 
 We gaan korter dicteren; 
 We gaan werken met standaardbrieven (waar 

mogelijk); 

oplossing 

“Goede communicatie is cruciaal voor de patiënt. 

Daarom moet communicatie met afdelingen kort, 

krachtig, duidelijk en begrijpelijk voor alle betrokke-

nen zijn.” 
Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Op welke manier komt jouw afdeling op orde wat 
betreft administratiewerkzaamheden en hoe blijft 
jouw afdeling op orde ? 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 19 

 We gaan de instrumentenleer standaard bespre-
ken in het eerstvolgende teamoverleg; 

 Elke ochtend houden we een briefing met elkaar 
(wat speelt er, wat moet er gebeuren?) 

 We gaan volgende maand aansluiten bij het 
overleg van de OK. Wat zijn hun klachten (hoe 
kunnen wij ze helpen?) Vervolgens vragen we of 
de OK-medewerkers bij ons aansluiten. 

oplossing 

“Tja, raar dat dit eigenlijk niet al standaard gebeurt, 

fijn om iedereen weer scherp te krijgen.” 

Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe zorgen we ervoor dat we onze afspraken na-
komen (op onze afdeling, CSA en met andere afde-
lingen)? 

 



Terug naar homepage 

Vraagstuk 20 

We gaan de artsen opvoeden. We houden elke week 
een spreekuur met de artsen op locatie. Tijdens dit 
spreekuur laten we zien hoe het beter en vaak ook ef-
ficiënter kan. Na verloop van tijd waren de DBC‟s veel 
beter ingevuld en hadden wij meer tijd voor onze overi-
ge werkzaamheden. oplossing 

“De arts blijft eindverantwoordelijk voor het invullen  

van de DBC‟s dus kunnen ze het maar beter in een 

keer goed doen, ja toch?” Miniteam 

over dit 

vraagstuk: 

Hoe zorg ik ervoor dat  de artsen de DBC’ s beter 

invullen? (Het kost ons nu erg veel tijd om alle 

DBC’s te corrigeren en aan te vullen.) 
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