
 

 

damhuiselshoutverschure Oliemolensingel 1, 5211 TN 's-Hertogenbosch | 073 612 45 45 | bureau@devoa.nl | www.damhuiselshoutverschure.nl 
drs. J.T.M.F. Beijer | ir. H. Huijsmans | drs. M.L. Op de Coul | drs. R.G.E. Paquay | ir. F.A.M. Spijkers | drs. H.M.A. van Tol MBA | dr. ir. G. de Vries 
   

Het managen van de vakgroep; verder professionaliseren 
 
 

Workshop ‘De vakgroep naar een hoger plan’ 
 
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het functioneren van medische vakgroepen en 
maatschappen. Ontwikkelingen als fusie, parttime werken, managementparticipatie, DBC en 
marktwerking vragen een goed georganiseerde vakgroep die in staat is hier effectief op in te 
spelen.  
 
Damhuiselshoutverschure heeft een effectieve formule ontwikkeld die vakgroepen in staat 
stelt hun interne organisatie en samenwerking te onderhouden en verbeteren. Deze formule 
bestaat uit twee stappen: 
 

Stap 1.  VakgroepsQuickScan (VQS) 

Als eerste wordt de VQS uitgevoerd. Dit is een instrument dat door ons bureau in 
samenwerking met de kwaliteitscommissies van NVK, NVH en NVOG is ontwikkeld en 
inmiddels landelijk wordt gebruikt bij visitaties. 
 
De VQS brengt de huidige stand van zaken binnen de vakgroep/vakgroep in beeld op een 
aantal dimensies: 
 doelen 
 structuur 
 besluitvorming en ondersteuning 
 communicatie en het klimaat 
 resultaten en reputatie. 
 
De VQS wordt op eenvoudige wijze via de computer en internet uitgevoerd. Dit biedt 
gebruiksgemak (iedereen kan de vragenlijst invullen op een zelf te kiezen plaats en moment) 
en anonimiteit, snelheid en betrouwbaarheid bij de verwerking van de resultaten. De 
werkwijze is als volgt. Ieder lid van de vakgroep krijgt een persoonlijke e-mail met uitnodiging 
deel te nemen aan de VQS. Hiermee kunt u met een persoonlijk wachtwoord inloggen op een 
speciaal daarvoor opgezette website. Vervolgens kunt u direct de vragenlijst invullen. Na het 
invullen van de vragenlijst krijgt u direct uw eigen resultaten gepresenteerd.  
 
Nadat alle vakgroepsleden de vragenlijst hebben ingevuld, worden de resultaten door dev 
automatisch verwerkt in een totaaloverzicht voor de vakgroep. De resultaten worden in de 
vorm van heldere rapportage teruggekoppeld (zie bijlage 1).  
 
Alle leden van de vakgroep krijgen via e-mail zowel hun eigen persoonlijke resultaten als de 
gezamenlijke vakgroepresultaten terug gerapporteerd. Deze resultaten vormen de input voor 
stap 2: de workshop.  
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Stap 2.  Workshop 

In deze workshop van twee aaneengesloten dagdelen (middag en avond is mogelijk) wordt op 
basis van de bespreking van de VQS een plan van aanpak ontwikkeld waarmee de vakgroep 
aan de slag kan. Ter voorbereiding ontvangen alle deelnemers het boek ‘Het managen van de 
maatschap; verder professionaliseren’.  
 

De agenda voor de conferentie ziet er als volgt uit: 

 Korte inleiding; ‘Managen van de vakgroep’; 
  bouwstenen en do’s en dont’s voor een goed functionerende vakgroep 

 Presentatie van de resultaten van de VQS;  
 toelichting op de resultaten, bespreking en nadere analyse van de resultaten 

 Opstellen plan van aanpak;  
 vanuit de prioriteiten van de VQS worden concrete verbeterstappen geformuleerd 

 Capita selecta;  
 op basis van de VQS en het verbeterplan worden enkele thema’s verder uitgediept 

 Afspraken en afsluiting 

 
De conferentie wordt geleid door een adviseur van damhuiselshoutverschure, zodat alle leden 
van de vakgroep maximaal kunnen participeren. Naast de leiding van de dag kunt u van de 
begeleider van dev verwachten dat hij op basis van zijn kennis van de VQS kan helpen bij het 
goed interpreteren van de uitkomsten van de VQS en het vertalen ervan naar een effectieve 
aanpak. Onze jarenlange ervaring in het begeleiden van vakgroepen staat er tevens voor 
garant dat u aan het eind van de conferentie beschikt over een effectief ontwikkelingsplan 
voor de vakgroep. Dev draagt zorg voor een rapportage van de uitkomsten van de conferentie. 
Het plan van aanpak kan vervolgens door de vakgroep verder uitgewerkt worden of ingepast in 
het jaarplan voor de vakgroep. 
 

Praktische zaken 

 De planning, inhoud en uitvoering van de VQS en workshop worden nauw afgestemd met 
een vertegenwoordiging van de vakgroep. 
 

 De investering voor dit ondersteuningsaanbod bedraagt: 
 vakgroepen tot vijftien leden; € 3.800,- 
 vakgroepen groter dan vijftien leden; € 6.200,- (de conferentie wordt dan begeleid 

door twee adviseurs) 
 de genoemde bedragen zijn all-in bedragen, waarin alle kosten voor de beschreven 

ondersteuning zijn opgenomen 
 deelnemers krijgen gratis het boek ‘Het managen van de vakgroep; verder 

professionaliseren’ (2009). Dit boek kan ook los van dit ondersteuningsaanbod worden 
aangeschaft via onze website voor de reguliere prijs à € 25,-. 

 
 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de volgende adviseurs; 

telefoon (073) 612 45 45: 
 ir. Hemmo Huijsmans 
 drs. Robert Paquay  
 drs. Helen van Tol 
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damhuiselshoutverschure  
damhuiselshoutverschure is een gerenommeerd adviesbureau bestaande uit zeven ervaren en 
gekwalificeerde adviseurs. Alle adviseurs zijn lid van de Orde van organisatiekundigen en -
adviseurs (Ooa). Dev is in 1990 opgericht. Ons werkterrein heeft een stevig accent in zorg- en 
dienstverlening. Een deel van onze praktijk richt zich specifiek op medische vakgroepen en 
medische staven. Wij stellen ons ten doel om vakgroepen te ondersteunen bij hun 
ontwikkeling en hen in staat te stellen hun ambities te realiseren. Het verbeteren van de 
interne samenwerking en organisatie, in termen van structuur, beleid, gedrag en 
competenties, staat in veel van onze opdrachten centraal. Kenmerkend voor onze aanpak is 
dat wij deze velden in hun samenhang kunnen en willen zien. Hierin ligt de sleutel voor 
succesvolle vakgroepontwikkeling. In de loop der jaren hebben wij onze expertise op dit 
terrein systematisch doorontwikkeld en in vele projecten en publicaties uitgedragen.  
 

Enkele relevante publicaties 

 Bestuurskracht van het MSB. Uitgegeven door DamhuisElshoutVerschure, 2017 en te 
bestellen via www.damhuiselshoutverschure.nl. 

 Het managen van de vakgroep; verder professionaliseren. Uitgegeven door 
DamhuisElshoutVerschure, 2009 en te bestellen via www.damhuiselshoutverschure.nl. 

 VakgroepsQuickScan, snelle diagnose van het vakgroepsfunctioneren. Gerrit Damhuis en 
Hemmo Huijsmans. Medisch ondernemen, september 2005.  

 Geven en nemen; leren omgaan met de problemen bij het geven van feedback. Hemmo 
Huijsmans, Medisch Contact, 60 nr. 2, 14 januari 2005.  

 Het schrijven van een beleidsplan. Hemmo Huijsmans en Gerrit Damhuis. Medisch 
ondernemen, november 2005.  

 Teamontwikkeling is geen toeval. Hemmo Huijsmans en Gerrit Damhuis. Medisch 
ondernemen, januari 2005. 

 Scoren op competenties. Gerrit Damhuis. Medisch Contact 61 nr. 33/34, 18 augustus 2007 
  De vakgroep in ontwikkeling. Hemmo Huijsmans en Gerrit Damhuis. Medisch Contact 66 

nr. 11, 18 maart 2011.  
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BIJLAGE 1: DE VQS RAPPORTAGE 

 

 
 

 

De overall vakgroepscores op de 

vijf VQS velden.  

 
Hierin is ook de benchmark, de 
gemiddelde score van de totale 
database weergegeven, zodat u 
een globaal beeld heeft hoe de 
vakgroep er voor staat.  

 

De top 10 van verbeterpunten 

 
Deze top 10 geeft een snel zicht 
op de belangrijkste 
verbeterpunten. Deze kunnen 
nader besproken worden op 
achtergronden, onderlinge 
samenhang en 
interventiemogelijkheden om te 
komen tot een aantal concrete 
verbeteracties.  

 

Toelichting 
 
Een korte toelichting op de 
rapportage en de scores, en 
enkele bespreekvragen.  
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Alle items 

 
Een overzicht van alle items met 
de benchmarkscore, de 
gemiddelde eigen 
vakgroepscore, en de spreiding 
in de eigen scores. 
 

 


