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De onderwerpen 

1. Wat zijn – primaire – processen? 

 

2. Hoe kunnen processen georganiseerd worden? 

 

3. De organisatie van processen in de zorg 

 

4. Proces als netwerk: netwerkanalyse 
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1. Wat zijn – primaire – 

processen? 
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Wat is een proces? 

Een proces is een niet-willekeurige volgorde van 

gebeurtenissen 

 

• Sequentieel: 

 

• Convergent: 

 

 

• Divergent:  
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Primair proces van organisaties 

Organisaties hebben klanten, cliënten of patiënten met 

een wens/vraag (order) 

Primair proces is transformatie gevraagde in geleverde 

order door middel van ‘bewerkingen’: 

• Fabricageproces: klant en product 

• Dienstverleningsproces: klant en dienst 

• Zorg- en onderwijsproces: verandering van klant zelf 

  

‘Intensive technology’: zorg en onderwijs vereisen 

medewerking van klant  
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Standaardisatie van processen 

Standaardisatie van object, middelen en bewerkingen 

– Industrie: standaardisatie materiaal/object/onderdelen 

(massaproductie) 

– Dienstverlening: categoriseren (klantsegmentatie) 

– Zorg en onderwijs: diagnostische categorieën 

 

Categoriseren is: unieke gevallen (individuen), ondanks 

hun verschillen toch als hetzelfde behandelen in 

bepaalde opzichten  

Mate van standaardisatie is afhankelijk van stand van 

onze kennis 
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2. De organisatie van 

processen 

“De organisatie van de organisatie” 
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Twee betekenissen van het woord ‘organisatie’: 

1. Institutionele betekenis: werkgever 

2. Instrumentele betekenis: arbeidsorganisatie 
– Verdelen: van activiteiten over eenheden (functionele 

specialisatie en differentiatie) 

– Coördineren: van verdeelde activiteiten (hiërarchische 
specialisatie) 

 

Instrumentele betekenis 
 

Organiseren van de afwas: functioneel en team-based 
 

Interventiecyclus: ontwerpkunde en veranderingskunde 

 

Wat is organiseren? 



Strategie, structuur en personeel 

Strategie: waardepropositie en bronnen (kopen, maken of 
   samenwerken) 

 

    

Structuur (arbeidsorganisatie): mobiliseren menselijke 
   bronnen 

 

    

Personeel (personeelsbeleid): managen menselijke 
bronnen 

 



Structuur arbeidsverdeling zorgt ervoor dat niet iedereen 

• Met alles mee hoeft te doen (horizontale arbeidsverdeling) 

• Met alles mee hoeft te beslissen (verticale arbeidsverdeling) 

• Met iedereen mee hoeft te praten (communicatielijnen) 

• Telkens het wiel opnieuw hoeft uit te vinden (routines) 

 

Slim organiseren: zodanig organiseren dat iedereen op 

niveau van de groep/team dat wel kan 

1. Beter voor aanpassingsvermogen organisatie 

2. Uitdagender werk voor de medewerkers 

Wat is slim organiseren? 



 Hoofdvormen van groeperen 

Productieproces is middel voor realiseren doel 

  * Doel: realiseren van gevraagde orders (klant met wens) 

  *  Middel: activiteiten die in proces uitgevoerd worden 

 

Groeperingscriteria: op middel (activiteiten) of doel (orders) 

 

1. Op middel: gelijksoortige bewerkingen (functioneel) 

2. Op doel: gelijksoortige orders (marktgericht)  
2.1. Gelijksoortige producten (product-based) 

2.2. Gelijksoortige klanten (customer-based) 

2.2. Gelijksoortige projecten (project-based) 

 



Hoofdvormen organiseren 

1. Organiseren: dwars op het orderproces 

 

x,y,z       x,y,z 

 

2. Organiseren: rond soortgelijke orderprocessen 

 

x       x 

 

y       y 

 

z       z 

A B C D E 

a b c d 

a b c e 

b c d e 



    Functionele structuur 



Nadelen functionele structuur 

Complexe structuur met veel interfaces. Optimalisatie 

functionele eenheden leidt tot sub-optimalisatie proces 

en daardoor: 

1. Lange doorlooptijden en onbetrouwbare levertijden 

2. Moeizame kwaliteitsbeheersing 

3. Hoge kosten (van voorraad, afval en overhead) 

 

Denkwijze: kostenreductie door benutten ‘economies of 

scale’ (resource utilization) 

Alternatieve denkwijze: ‘economies of flow’ 

Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 28 mei 2014 



De innovatieve arbeidsorganisatie 

1. Functionele en hiërarchische specialisatie: alle organisaties 

2. Functionele en hiërarchische segmentatie: de meeste 

3. Functionele en hiërarchische integratie: innovatieve voorhoede 

 

 

 

 

 

 

• Hoe meer functionele, des te meer hiërarchische specialisatie 

• Functionele integratie als voorwaarde voor hiërarchische 
integratie: hoe doe je dat? Antwoord: allemaal kleine 
driehoekjes (modulair organiseren) 

fs 

h

s 
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Kantelen van de organisatie 

Macroniveau:  

– Onafhankelijke parallelle stromen (functionele deconcentratie) 

– Elke stroom eigen voorbereiding en ondersteuning (functionele 

despecialisatie) 

 

Mesoniveau: segmenten binnen de stroom 

 

Microniveau: interne structuur van de segmenten of 

cross-functionele teams (taakintegratie) 

– Verschillende uitvoerende taken 

– Indirecte taken (planning, onderhoud, kwaliteit) 

– Continue analyseren, verbeteren en vernieuwen van routines 



Opgericht door Jos de Blok uit ontevredenheid met 

traditionele organisatie van de thuiszorg 

 

– Spectaculaire organische groei: van 1 naar meer dan 500 

wijkteams in paar jaar (6500 werknemers) 

– Spectaculaire resultaten: betere zorg tegen lagere kosten 

(per uur en per cliënt) 

– Vele prijzen: beste werkgever, beste ondernemer, slimste 

ICT 

 

Basisidee: organiseer zodanig dat professionals hun 

beroep weer kunnen uitoefenen. Hoe ziet dat er uit? 

Buurtzorg Nederland 



Buurtzorg Nederland 
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Aanmelding 

 

      Ondersteuning 

Intake/indicatie 

 

 

 

Planning 

 
 

  X1…n         X1…n 
A B C D E F 

Functionele structuur 



Ontevreden wijkverpleegkundigen en verzorgenden, 
want 

– Slechte zorg: 20 verschillende mensen komen bij mijn 
demente bejaarde moeder over de vloer 

– Dure zorg door (1) hoge overhead en (2) lage productiviteit  
(veel onderweg) 

– Slecht werk: een activiteit bij vele verschillende cliënten 

 

Oorzaak: 
– Complexe productiestructuur, want erg arbeidsdelig 

– En dus gecentraliseerde besturingsstructuur 

 

Complexe organisatie met eenvoudige functies 

Prestaties 



‘Economies of scale’, gericht, niet op creëren waarde 

voor de cliënt, maar op reduceren kosten per uur  

• Functiedifferentiatie: besparen op loonkosten 

• Gecentraliseerde besturing: betere capaciteitsbenutting 

 

Wat wordt vergeten: complexiteitskosten en 

coördinatielasten (‘diseconomies of scale’) 

 

Paradox resultaat: hoge kosten en lage kwaliteit 

 

Achterliggende principes 



Werkt met zelfregulerende wijkteams: geïntegreerde zorg 

voor beperkt aantal cliënten (de wijk) 

    Hoofdkantoor 

 

 

    Buurtzorg web 

  

 

 

Wijkteam Wijkteam Wijkteam Wijkteam  Enz. 

Buurtzorg Nederland 



Tevreden wijkverpleegkundigen en verzorgenden, want 

– Betere zorg, want minder gezichten (maar hogere 

salarislasten) 

– Goedkopere zorg (minder overhead, minder onderweg, meer 

preventie) 

– Leuker werk, want geïntegreerde functies 

 

Ontwerpstrategie: vereenvoudigen productiestructuur 

(fabriek in fabriek, school in school) als voorwaarde 

voor decentraliseren besturingsstructuur 

 

De resultaten 



Achterliggende principe 

‘Economies of flow’, gericht, niet op reduceren kosten 

per uur, maar op creëren waarde voor de cliënt 

• Functie integratie (dus hogere loonkosten) 

• Decentralisering besturing naar de teams 

• Voorwaarde voor continue analyseren, verbeteren en 

vernieuwen 

 

Resultaat: door reduceren complexiteit lagere kosten en 

hogere kwaliteit 

 

Eenvoudige organisatie met complexe functies 
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Revolutionizing home care 

Ernst and Young: business case analysis: 
1. Less hours per client per year 

2. Shorter cycle time (% out of care)  

3. Decrease of unplanned (crisis) care 

4. Higher productivity (productive hours) 

5. Higher wage costs but fewer employees 

6. Lower overhead 

7. Lower sickness absenteeism and employee turnover 

 

Conclusion: application by all home care organization 
would lead to 2 milliard Euro cost saving 

28 mei 2014 
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Strategie,  Structuur 
en personeel 

Strategie/waarde propositie: niet leveren geïndiceerde 

zorg, maar ondersteunen zelfredzaamheid van cliënt 

(niet kostenreductie, maar waarde creatie) 
 

Organisatie: functionele en hiërarchische integratie in 

cross functionele teams verantwoordelijk voor beperkt 

aantal soortgelijke cliënten 
 

Personeel: professionals die in zo’n organisatie kunnen 

en willen werken (verlieten en masse de traditioneel 

georganiseerde instellingen) 



Integrale diagnose en herontwerp 
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 Arbeids- 
organisatorische 

structuur  

Organisatie:  
kosten, kwaliteit, 
tijd, innovativiteit 

Arbeid: 
stressrisico’s en 

leermogelijkheden 

Verhoudingen: 
samenwerking of 

conflict 

Integraal herontwerpen 

Integraal 
beoordelen 
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 Misverstanden 

structuurbegrip 

Niet structuren, maar processen zijn belangrijk 

Antwoord: er bestaan geen processen zonder structuur. Juist 

omdat processen zo belangrijk zijn moet je aandacht besteden aan 

de wijze waarop je ze organiseert/structureert 

 

Niet structuren, maar personen zijn belangrijk 

Antwoord: juist omdat personen zo belangrijk zijn moet je aandacht 

aan structuur geven (mobiliseren van menselijke bronnen) 

 

Niet structuur, maar cultuur (van samenwerking) is belangrijk 

Antwoord: cultuur van samenwerking vereist dat je het proces als 

een samenwerkingsproces organiseert 

 

 



Sociotechniek en Lean 

Macroniveau:  

– Onafhankelijke waarde stromen 

– Elke stroom eigen voorbereiding (‘office cell’) 

 

Mesoniveau: crossfunctionele cellen binnen de stroom 

 

Microniveau: interne structuur van de cellen 

– Verschillende uitvoerende taken 

– Indirecte regelende taken 

– Continue analyseren, verbeteren en vernieuwen van routines 

 



3. Organisatie van processen 

in de zorg 

28 mei 2014 Slim organiseren, de organisatie van de organisatie 



31 

Porter 

“In health care, the traditional functional structure must radically shift 

to a structure that medically integrates the care of patients with 

particular medical conditions. We term such a structure the 

integrated practice unit [IPU] structure. IPU’s are defined around 

medical conditions, not particular services, treatments, or tests.” 

(168) 

 

“Ultimately, the IPU model lends itself to the notion of hospitals 

within hospitals and practices within practices, rather than 

monolithic, functionally structured entities.” (171) 
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Migraine: existing model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaging 

centers  

Outpatient 

neurologists 

Inpatient 

treatment 

and detox 

Primary care 

physician 

Outpatient 

psychologists 

Outpatient 

physical 

therapists 
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New model 

Imaging unit 

Network 

neurologists 

Headache center 

Neurologists 

Psychologists 

Physical therapists 

Day hospital 

Primary 

care 

physician 

Hospital: 

inpatient 

unit 
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Virtuous learning circle 

    increased patient volume 

 

          improved reputation         accumulating experience 

    

      rising process efficiency 

  better results 

           better/more clinical data 

faster innovation 

       more dedicated teams 

  economies of scale 

                more tailored facilities 

  wider capabilities 

  in care cycle            greater leverage in purchasing 

     

    rising capacity for 

    sub-specialization 



De hoofdvormen 

1. Functionele structuur: organiseren rond soortgelijke 

activiteiten (specialismen). De patiënt verdwijnt uit het zicht 

 

2. Zorgpaden verticaal: het proces dat patiënten met soortgelijke 

aandoeningen volgen door de functionele structuur (matrix 

structuur) 

 

3. Zorgpaden horizontaal: organiseren rond soortgelijke 

zorgpaden (flow structuur) 

35 
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Matrix structuur 

      A  B      C 

 

Zorgpad x 

 

Zorgpad y 

 

Zorgpad z 

 

 



Flow structuur 
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Het Plexus model 

Professionele 

kwaliteits- 

systemen 

Herstructureren en   

delegeren van 

taken 

Zorgpad x  

Geïntegreerde  

planning 

Ondersteunende  

ICT 



4. Primaire proces als netwerk 
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    Het basis idee  

Primaire proces: netwerk van onderlinge afhankelijkheden met 

werkplekken als knooppunten 

Wanneer verstoring, dan 

1. Absorberen op werkplek (vereist regelmogelijkheden)  

2. Doorgeven en verspreiden over netwerk 

     

        

        

       

      Afleveradres 
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Netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamleider 

Office 

manager 

Planner 

Privé 
6 Lectoren 

MT 

P&O 

O&O 

Dean 

Werkveld 

Docenten 

Marketing 

LLLeren 
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 Regelmogelijkheden 

    Probleem 

 

  

Persoonlijke  Organisatorische 

regelvaardigheden regelmogelijkheden 

 

   Intern/   Extern/ 

   zelfstandig  samen met anderen 

 

 

     Continue Periodiek 

       overleg 
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 Toename 
 storingskansen 
 
 
 
 Afnemende 
 flexibiliteit 
 
 
 Versterkte controle 
 meer arbeidsdeling 
 
 
 
 Systeem 
 verlies (‘slack’) 
 
 
Materieel  Immaterieel 
 
Te ruime  Te ruime 
buffers en  normtijden 
capaciteiten 

 Storing 
 
  
 Zelf oplossen? 
 
 
 Samen met anderen? 
 
 
 Periodiek overleg? 
 
 
 Onopgelost probleem 
 
 
Streven naar ‘onzichtbare’ 
 speelruimte 
 
 
 Niet succesvol 
 
 

     gedrag:       houding:              gevoel: 

     verzuim        vervreemding    stress 

Storing 
opgelost 

De vicieuze bureaucratiseringcirkel 

nee 

nee 

nee 

ja 
 
 
Ja 
 
ja 

succesvol 



De twee analyse niveaus 

1. Functieniveau: kwaliteit arbeid.  

– Taken en regelproblemen 

– Regelmogelijkheden 

 

2. Organisatieniveau: kwaliteit organisatie.  

– Kans op verstoringen: complexiteit productiestructuur 

– Kans op absorberen: (de)centralisatie besturingsstructuur 

 

Slim organiseren: vereenvoudigen van productiestructuur 

als voorwaarde voor het vereenvoudigen en 

decentraliseren besturingsstructuur 



Probleeminventarisatie 

1. Netwerkidee: verstoringen omdat mensen uit netwerk 

niet, niet op tijd of niet op de juiste wijze doen wat ze 

moeten doen om jou het werk mogelijk te maken 

 

2. Arbeidsproces: elementen als bron van verstoringen 

 

    Normen  Omgeving 

 

 Input/  Activiteiten  Feedback resultaat 

 cliënten 

    Middelen 
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Uitwerking regelmogelijkheden 

1. Zelfstandig regelen (intern regelen): kun je het probleem 

zelfstandig, dat wil zeggen, in je eentje oplossen? 

Autonomie ten aanzien van 

• Tempo van werken 

• Methode van werken 

• Volgorde van werken 

2.  Samen met anderen regelen (extern continue regelen): 

kun je het probleem samen met anderen oplossen 

• Ondersteuning door collega’s (die een handje helpen) 

• Functionele contacten (met mensen van andere afdelingen) 

3.  In periodieke vormen van overleg regelen (extern 

periodiek regelen): effectief werkoverleg 

 



   Overzicht 

14 februari 

2013 
Congres WeWorks - Jac Christis 
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Problemen Zelfstandig 

regelen 

Samen 

regelen 

Periodiek 

regelen 

Informeel 

regelen 

Knelpunten 

…. 

…. 

…. 



Bedankt voor uw aandacht! 
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