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Utrecht, 16 april 2021 

Betreft: Uitvoeren praktijkscan   

 

Geachte mevrouw Zwijnenburg en mevrouw Baas, 

 

Allereerst dank voor de vraag die bij ons is terecht gekomen voor het uitbrengen van deze offerte 

in het kader van de pijler efficiënte praktijkvoering binnen het programma toekomstbestendige 

zorg.  

 

1. Wat is de situatie 

RegiozorgNU is door Zilveren Kruis aangewezen om binnen de regio Noord-West Utrecht 

invulling te geven aan het project Toekomstbestendige Huisartsenzorg. In dit project worden vier 

verschillende pijlers beschreven die bijdragen aan toekomstbestendige zorg. Eén pijler is 

efficiëntere praktijkvoering waar een praktijkscan onder valt. De praktijken die aangesloten zijn bij 

RegiozorgNU kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan deze pijler.  

Op deze manier kan RegiozorgNU een bijdrage leveren aan het toekomstbestendiger maken van 

de aangesloten huisartspraktijken.  

 

2. Uw vraag aan ons 

Kunt u een praktijkscan ontwikkelen die uitgevoerd kan worden bij meerdere praktijken. Deze 

praktijkscan moet inzicht geven in: 

 De huidige situatie: de sterktes van de organisatie en de aandachtspunten (knelpunten 

van de organisatie). 

 Concrete verbetersuggesties voor de praktijk. 

 Een eerste schets richting de toekomst om toekomstbestendig te blijven.  

Zodat de praktijk uiteindelijk effectief en met meer tevredenheid (samen)werkt aan de zorg die 

ertoe doet.  
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3. Visie op een effectieve en efficiënte organisatie  

In de praktijkscan maken wij gebruik van het ESH-model. Dit is een model dat op een integrale 

manier kijkt naar een organisatie en staat voor Evenwicht – Samenhang – Heterogeniteit. De 

aanname achter dit model is dat als je een organisatie wilt verbeteren (richting meer effectiviteit 

en efficiency) je altijd de volgende 6 elementen in ogenschouw moet nemen: 

 

                                    

 

Bij het uitvoeren van de praktijkscan maken we als het ware een foto van de huidige situatie op 

basis van deze 6 elementen. Deze foto maken we met alle betrokkenen van de praktijk. Op deze 

manier ontstaat er een integraal beeld van de praktijk. Hieronder een schets van het type vragen 

wat aan bod komt: 

 Strategie: Is de missie/visie van de praktijk voldoende duidelijk, welke keuzes heeft de 

praktijk gemaakt in het kader van de strategie en wat doet de praktijk bewust niet - 

focus? Hoe leeft de strategie binnen de praktijk en hoe wordt ernaar geleefd? Welke 

ontwikkelingen ziet de praktijk op het gebied van de strategie, ook richting de toekomst? 

 Managementstijl: Welk gedrag en type leiderschap is er zichtbaar in de praktijk (formeel, 

informeel, dirigistisch, risicomijdend, delegerend, koers zoekend, inspirerend, 

samenbindend, coachend, etc.)? Hoe past dit binnen de praktijk? Wat heeft de praktijk 

nodig? Speelt het management makkelijk in op de behoeften van verschillende 

medewerkers en hoe gebeurt dat? Wat is de span of control van het management? 
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Waarop wordt vooral gestuurd vanuit het management? Waar is men heel trots op m.b.t 

het huidig management? Welke ontwikkelingen zijn er voor het management?  

 Systemen/werkwijzen/processen: Hoe zien de systemen en processen van de praktijk 

eruit? Op welke manier worden systemen en processen aangepast aan nieuwe ontstane 

werkwijzen (adaptief)? Zijn de processen beschreven en voldoende bekend bij diegenen 

die erbij betrokken zijn? Functioneren ze nog goed? Wat zijn de bottlenecks en waar 

zitten de aandachtspunten? 

 Personeel: Is er voldoende capaciteit in huis, wat kan de praktijk per persoon 

verwachten en op welke manier verwacht de praktijk ontwikkeling op individueel en op 

teamniveau? Wat is de invloed van: leeftijdsopbouw, verzuim, opleidingsniveau, 

diversiteit, motivatie, flexibiliteit, inzet? Hoe worden de (potentiele) talenten/capaciteiten 

van mensen zodanig benut dat het zowel voor henzelf als voor de praktijk leidt tot 

productief en effectief gedrag? Hoe houdt de praktijk de kennis, vaardigheden en 

motivatie in stand? Hoe wordt er omgegaan met werving en selectie, aanstellingen en 

afscheid nemen van medewerkers?  

 Cultuur: Wat zijn de ongeschreven regels van de praktijk? Wat kan wel en wat kan echt 

niet in de praktijk? Wanneer mag je trots zijn op je werk en waarom? Hoe wordt er 

onderling samengewerkt? Waar maken mensen in de praktijk zich druk over? Hoe wordt 

er met initiatieven omgegaan? Hoe wordt er met feedback om gegaan? Identificeren 

medewerkers zich met de praktijk? Zijn de medewerkers sterk betrokken bij de praktijk? 

 Structuur: Hoe zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld en 

beschreven? Is dit voldoende duidelijk? Hoe zijn de relaties tussen de groepen/teams 

geregeld? Wanneer is er voor het laatst nagedacht over de organisatiestructuur? Welk 

gedrag lokt de organisatiestructuur uit? Staat de structuur het toe dat signalen uit de 

omgeving makkelijk kunnen worden opgepakt en kan er flexibel op gereageerd worden?  

 

Op basis van deze scan kunnen we vanuit onze expertise op het gebied van efficiënt en effectief 

werken een aantal concrete verbeterpunten formuleren.  

 

4. Hoe pakken we het aan en wat is het resultaat 

 

Stap 1 Aftrap met de maatschap 

Dit is een (fysieke) bijeenkomst van maximaal 2 uur met de maatschap onder begeleiding van 

Wielinq. We gaan in gesprek over de voorgestelde aanpak en starten met het gezamenlijk 

onderzoek/scan van de organisatie (aan de hand van het ESH-model) en bepalen wat de focus 

wordt voor het vervolg.  
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Resultaat  

 Commitment van het team op de voorgestelde aanpak. 

 Eerste diagnose van de praktijk.  

 Aantal aandachtsgebieden voor het vervolg van de scan. 

 

Stap 2 Gesprekken met medewerkers van de praktijk en gegevensonderzoek 

Na de aftrap voeren we gesprekken met de betrokkenen in de praktijk. Aangezien we een 

integrale analyse maken, spreken we met alle vertegenwoordigers vanuit de praktijk. Het gaat 

bijvoorbeeld om de assistentes, arts(en) in opleiding, HIDHA’s, POH GGZ, 

praktijkverpleegkundigen, maten, etc. De definitieve lijst wordt in overleg met de praktijk 

opgesteld. Dit zullen gesprekken van maximaal een uur zijn. 

Daarnaast maken we het beeld van de praktijk compleet aan de hand van gegevensonderzoek 

op basis van de belangrijke documenten, gegevens/feiten, etc.  

 

Resultaat  

 Inzicht in de huidige situatie van de praktijk en de aandachtspunten in het kader van 

efficiency en effectiviteit. 

 Inzicht in wat goed gaat en vooral behouden moet blijven. 

 Een aantal concrete verbeterpunten ter verbetering van de efficiency en effectiviteit.   

 

Stap 3 Terugkoppeling aan de maatschap en vaststellen van de vervolgstappen 

Dit is wederom een bijeenkomst van maximaal 2 uur met de maatschap onder begeleiding van 

Wielinq. Tijdens deze bijeenkomst worden de analyse en de verbeterpunten besproken en 

begeleidt Wielinq de praktijk bij het vaststellen van de volgende stap/maken van keuzes.  

 

Resultaat  

 Gedeelde beelden over de analyse en de verbetervoorstellen.  

 Gezamenlijke keuze voor de volgende stap. 

 Inzicht in het vervolg en globaal pan van aanpak.  

 

5. Wielinq en inzet   

Wielinq is een adviesbureau ‘voor de verandering’. Wij zijn met name actief in de zorg en hebben 

veel ervaring in de huisartsenzorg. We begeleiden huispraktijken en ook de koepelorganisaties in 

de ontwikkeling richting toekomstbestendige zorg. We zijn in totaal met 25 adviseurs.  

 

Voor de praktijkscan rekenen wij in totaal 6 adviesdagen voor Wielinq. In onderstaande tabel is 

een inschatting gemaakt van de inzet die gevraagd wordt vanuit de praktijk. 
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Note: bovenstaande inschatting is gebaseerd op een praktijk met een omvang van 6000 

ingeschreven patiënten. Het aantal ingeschatte dagen zal uiteraard minder zijn voor een kleinere 

praktijk en meer voor een grotere praktijk.  

 

6. Wie zijn er bij deze opdracht betrokken 

Namens RegiozorgNU fungeert u als opdrachtgever. Namens Wielinq zal Annelien de Ruijter-

Stapel in samenwerking met Dirk Dekker de opdracht uitvoeren.  

 

7. Kosten 

Fixed Price 

Omdat ons honorarium afhangt van de tijd die wij werkelijk aan de opdracht besteden, hebben wij 

op grond van eerdere ervaringen een begroting gemaakt. Die bedraagt € 6.720,- exclusief BTW, 

inclusief reis- en verblijfkosten gebaseerd op een voorcalculatie van 6 adviesdagen tegen een 

gemiddeld tarief van € 1.120,- per adviesdag. Dit is inclusief secretariële- en 

bureauondersteuning vanuit Wielinq. 

 

Note: het honorarium is gebaseerd op een praktijk met een omvang van 6000 ingeschreven 

patiënten. Voor een kleinere praktijk (< 4000 patiënten) rekenen wij 4 adviesdagen en is de fixed 

price € 4.480,- exclusief BTW. Voor een grotere praktijk (> 8000 patiënten) rekenen wij 8 

adviesdagen en is de fixed price € 8.960,- exclusief BTW.  

 

Wij beschouwen dit bedrag van € 6.720,- exclusief BTW als een declaratieplafond dat wij niet 

zullen overschrijden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Verder brengen wij 

alleen daadwerkelijke bestede adviesdagen in rekening. 

 

8. Wijze van betalen 

Na afronding van de opdracht sturen wij u de eindafrekening, die is gebaseerd op de tijd die wij 

werkelijk hebben besteed. 

Fasen  Aantal dagen Wielinq Aantal dagen praktijk  

Stap 1 Aftrap en focus 

bepalen  

1 dag  0,5 dag voor de gehele 

maatschap  

Stap 2 interviews en 

gegevensonderzoek  

3 dagen  1 uur per interview met alle 

betrokkenen in de praktijk  

Stap 3 terugkoppeling en 

vaststellen vervolg  

2 dagen  0,5 dag voor de gehele 

maatschap 
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Overige voorwaarden 

De algemene voorwaarden die op onze werkzaamheden en deze opdracht van toepassing zijn, 

kunt u nalezen in de bijlage bij deze brief. 

 

Mocht de tekst in de huidige vorm reeds volwaardig zijn, dan sturen wij de opdrachtbrief in 

tweevoud naar u toe t.b.v. de ondertekening. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

Voor akkoord:      Voor akkoord: 

Wielinq       RegiozorgNU 

 

 

 

D.P. Dekker                   Eva Baas  

Partner                                Programmaleider Zorgvernieuwing 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

Algemene voorwaarden Wielinq 

 


