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Om over na te denken…

• “Praktijkmanagement is gewoon een kwestie van goede afspraken maken en van 
competente medewerkers aantrekken, medewerkers die een goede, op hun werk 
toegesneden opleiding hebben genoten, en beschikken over een behoorlijk portie 
gezond verstand. […] Het is allemaal minder ingewikkeld dan het lijkt, dat voeren 
van een praktijk.” 

• Artikel H&W, Henriëtte van der Horst en Joost Zaat, 2002



Team in ontwikkeling

• Team is voortdurend in beweging

– Ingebed in het leven van de teamleden

– Ontwikkelingsfasen van het team

– Ingebed in grotere gehelen waaraan het team zijn participatieve identiteit ontleent

– Een verleden, een heden en een toekomst



Teamvork

• De gesitueerdheid van het team als uitgangspunt nemen:

– Individu 

– Samenwerking in een project

– De ontwikkeling van een identiteit voor het team

– De participatie van het team in grotere gehelen



Bepalen van visie

• Eigen visie

– Hoe kijk ik naar onze praktijk?  

– Hoe kijk ik naar mezelf en andere zorgverleners? 

– Hoe tracht ik de zorg voor de patiënt kwalitatief maximaal in te vullen?

– Hoe zie ik de toekomst tegemoet?  Welke evoluties zie ik plaatsvinden?



Bepalen van visie

• Gemeenschappelijke visie bepalen aan de hand van individuele bouwstenen

– We leggen de individuele visies op tafel en maken tijd om te luisteren naar elkaar.

– Vanuit alle individuele elementen proberen we een gezamenlijk project tot stand te brengen.  

– Hoe kijken wij als groep naar de praktijk?

– Hoe kijk wij naar ons als team en andere zorgverleners? 

– Hoe trachten we als team de zorg voor de patiënt kwalitatief maximaal in te vullen?

– Hoe zien we de toekomst tegemoet?  Welke evoluties zien we plaatsvinden; voor onze 

organisatie, maar ook op een ruimer niveau?



Bepalen van missie

• Gemeenschappelijke missie

– Vertalen van een gemeenschappelijke –abstracte- visie naar een concretere missie voor onze 

organisatie.

– Wat is de bestaansreden van onze organisatie?

– Welke kernopdracht zien we voor onze organisatie weggelegd?



Bepalen van strategie

• Strategisch plan

– Welke doelen stellen we voor onze organisatie?

• Op korte termijn

• Op langere termijn

– Welke doelstellingen zijn prioritair?

– Doelen vertalen naar concrete/meetbare elementen!



Verdelen van managementtaken

• Inventariseren en invullen van taken en verantwoordelijkheden

– Welke hulpbronnen zijn er?

– Welke acties  koppelen we aan bepaalde doelen?

– Hoe plannen we dit?

– Uit onze lijst van concrete doelstellingen leiden we een aantal taken af.



Opvolging

• Procesbewaking:

– Iemand aanduiden binnen het team?

– Zelfsturing?

– Gestructureerd overleg?

– Externe partner?
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