
 

 

Online QuickScan voor vakgroep of maatschap 
 

 

QUICKSCAN  

De quickscan voor vakgroepen (VQS), maatschappen (MQS) of huisartsengroepen (HQS) is een 
online diagnose-instrument om het huidige teamfunctioneren in kaart te brengen op de vijf 
aspecten die voor goed functionerende groep van belang zijn: 'doelen/taakopdacht', 
'vakgroepsstructuur', 'besluitvorming en ondersteunende systemen', 'communicatie en 
klimaat' en 'resultaten en reputatie'. 
 

DOEL VAN DE QUICKSCAN 

Het doel van de quickscan is het in beeld brengen van het functioneren van de vakgroep om 
van daaruit te verbeteren. Niet vanuit een vakinhoudelijk perspectief, maar vanuit het 
perspectief van organiseren. Dit beeld kan als basis dienen om gericht verbeteringen aan te 
brengen in het functioneren van de vakgroep of maatschap. Elk teamlid beoordeelt het 
functioneren en de optelsom geeft een beeld van overeenkomsten en verschillen. Dit beeld 
kan vervolgens worden besproken en aanleiding zijn tot het formuleren van ontwikkelpunten 
voor de vakgroep. 

 

VRAGENLIJST 

De vakgroepquickscan is opgebouwd uit 76 uitspraken over het functioneren van een vakgroep 
of maatschap, verdeeld naar de verschillende aspecten van het functioneren: 
1. gedeelde doelen/taakopdracht 

2. vakgroepsstructuur 

3. besluitvorming en ondersteunende systemen 

4. communicatie en klimaat 

5. resultaten en reputatie. 

Bij de vragenlijst wordt de zogenoemde gewogen kloofanalyse gebruikt. Elke deelnemer wordt 
gevraagd per uitspraak aan te geven in welke mate de huidige praktijk hieraan voldoet en in 
welke mate hij deze uitspraak belangrijk vindt. 
 
 

RESULTAAT 

De individuele beoordelingen worden bij elkaar gebracht in een groepsresultaat, dat in een 
overzichtelijke rapportage wordt weergegeven. Deze rapportage geeft voor elk van de vijf 
aspecten de gemiddelde prioriteit en per onderdeel de mate waarin een item aandacht 
behoeft te krijgen. Ook de spreiding in resultaten wordt in beeld gebracht, zodat de mate van 
overeenstemming/verschil in scores op een item ook zichtbaar is. De rapportage eindigt met 
een top 10 van verbeterpunten. De rapportages zijn voorzien van benchmarkgegevens. 
 
Op onze website kunt u een voorbeeldrapportage downloaden.  
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WERKWIJZE 

De QuickScan kan via dev volledig online worden uitgevoerd. Dit kent een aantal voordelen: 
 het tijdsintensieve rekenwerk wordt u uit handen genomen 

 de betrouwbaarheid van de berekende scores is gegarandeerd 

 verwerking van resultaten gebeurt anoniem 

 de rapportage geschiedt met behulp van duidelijke diagrammen 

 de tien hoogste prioriteiten worden overzichtelijk weergegeven. 

 

De online werkwijze kent de volgende stappen: 

 U meldt zich aan via het secretariaat van dev (bureau@devoa.nl of tel. 073-6124545) of via 

één van de adviseurs. 

 U verstrekt de namen en e-mailadressen van alle vakgroepsleden. 

 Alle vakgroepsleden ontvangen op hun e‑mailadres een uitnodiging en inlogcode en vullen 

de vragenlijst digitaal in. 

 Elke deelnemer kan direct na het online invullen van de lijst vaststellen welke items 

volgens hem of haar de hoogste prioriteit krijgen. Er wordt voor ieder een top tien 

prioriteiten opgesteld. Het individuele rapport is als pdf beschikbaar. 

 Nadat alle deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld, ontvangt elke deelnemer een 

uitnodiging om de totaalscores te bekijken. De teamrapportage is voor iedereen als pdf 

beschikbaar. 

 

WORKSHOP 

Desgewenst kunnen onze adviseurs uw vakgroep of maatschap begeleiden bij de bespreking 
van de resultaten en het komen tot een effectief ontwikkel- of verbeterplan. Dat kan in de 
vorm van een workshop 'De vakgroep naar een hoger plan' of maatwerkadvisering.  
 

KOSTEN 

De kosten voor het uitvoeren van een online quickscan bedragen € 50,- per 
maatschap/vakgroep plus € 25,- per deelnemend lid. Voor een groep van vijf leden bedraagt 
de investering dus € 175,-. Deze bedragen zijn exclusief btw.  
 
Voor verdere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze adviseurs; 
bureau@devoa.nl of tel. 073-6124545 
 
 


