
Minder gedoe, meer kwaliteit
Hoe u gedoe in uw organisatie oplost? 
Een praktijkvoorbeeld.



• In 2017 ervaart bijna de helft van de 
zorgmedewerkers een te hoge werkdruk. 
In 2013 was dat ‘nog maar’ een derde.

• Het ziekteverzuim in de zorg is hoog, 
ca. 6,5%.

• Tegelijkertijd daalt ook de 
medewerkerstevredenheid.

• Last hebben van veel ‘gedoe’ leidt tot 
minder tevreden medewerkers.

Waarom we inzetten op minder ‘gedoe’?
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Tevreden medewerkers. Bron: Ministerie van VWS



Hoe u ‘gedoe’ in uw 
organisatie oplost?



PROCESBEWAKING
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De term ‘gedoe’ is een breed begrip en ook nog 
eens subjectief. Betrek daarom iedereen en houd 
rekening met meerdere settings.

Methodes:
• Interviews
• Geanonimiseerde enquête; top of mind-gedoe
• Gedoesessie in het team over het huidige 

cliëntproces

Stap 1: Breng het gedoe in kaart



Het is natuurlijk belangrijk om te weten of het 
gedoe goed in kaart is gebracht en of dit ook 
echt de kern van het gedoe is. Onderbouw dit 
met kwantitatief onderzoek. 

Methodes:
• Tijdsbestedingsstudie
• Model om gepaste caseload te berekenen
• “Welke administratie moet nu écht?’
• Documentenonderzoek 

Stap 2: Objectiveer het gedoe



Stel vast op welk niveau het ‘gedoe’ te 
beïnvloeden is. Hiermee leg je de 
verantwoordelijkheid voor het oplossen ervan op 
de juiste plek.

Methode:
• Verdeling op team-, organisatie- of 

buitenwereldgedoe.

Stap 3: Bepaal wat voor soort gedoe het is



Maak het gedoe concreet door te structureren en 
prioriteren en bepaal de vervolgstappen.

Methode:
• Gedoe–Oorzaak–Gevolg-methode
• Categoriseren in thema’s
• Prioriteren en focus aanbrengen

Stap 4: Structureer en prioriteer het gedoe



Ontwikkel samen met de mensen die met het 
gedoe te maken hebben oplossingen om ermee 
af te rekenen. 

Methode:
• Multidisciplinaire werkgroep
• Scrummend oplossingen ontwikkelen en 

implementeren

Stap 5: Reken af met het gedoe



Gedoe oplossen bij 
Emergis



Over Emergis
• Geestelijke gezondheidszorg
• Jaarlijkse behandeling & begeleiding van 

13.000 cliënten
• 1.400 medewerkers op vijftig locaties in 

Zeeland
• Medewerkers: ervaren hoge werkdruk

De ambitie van Emergis
Het wegnemen van ‘gedoe’ binnen Emergis met 
als doel het vrijspelen van tijd voor medewerkers, 
minder stress, reductie van administratieve last, 
etc.

Gedoe oplossen bij Emergis



Uitkomsten: Ervaar je veel of weinig gedoe?

Weinig gedoe
38%

Neutraal
8%

Veel gedoe
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Weinig gedoe Neutraal Veel gedoe



Uitkomsten: Over wat voor soorten gedoe hebben we het?

Teamgedoe
28%

Organisatiegedoe
42%

Buitenwereldgedoe
30%

Teamgedoe Organisatiegedoe Buitenwereldgedoe



Gedoe oplossen 
in de praktijk 



• Teambijeenkomst

• Enquête

• Iedereen mocht/moest “roepen”, liefst 
onderbouwd

• Alle input was oké

• Pak de kans nu die voor het oprapen ligt

• Legaal klagen en mopperen

• Einde sessie: moe-geklaagd!

De start van het project, een gedoe-sessie



Gedoe rondom:
• werkafspraken en het vastleggen hiervan: 

bij wie moet ik zijn?
• een handige agendaplanning; hoe kan ik met 

een leeg hoofd naar huis? 
• administratieve vereisten en de hoeveelheid; 

wat moet ik administratief nu écht op orde 
hebben?

• het handig werken in het cliëntendossier; waar 
vind ik wat hoe leg ik dit handig vast?

• teamoverleggen: de duur als ook de kwaliteit 
van de overleggen

• doelgericht werken en inhoudelijke evalueren

Uitkomsten: Welk ‘gedoe’ voert de boventoon?



• Werkgroep samengesteld
• Start met herschrijven werkproces
• Aanpassen, aanpassen en opnieuw 

aanpassen
• Houvast door procesbewaking
• Hoog tempo

En toen aan de slag; de kliniek



• Enige vertraging in de landing
• Variaties van “ja, mooie kans” tot aan “ja, 

maar….”
• Draagvlak creëren en gaan DOEN
• Werkgroep trekt de kar
• Na drie maanden 1e evaluatie
• Tussentijdse steekproeven

Implementatie van oplossingen



• Duidelijkheid en overzicht
• Toename kwaliteit van zorg
• Toename methodisch werken
• Medewerkers voelen zich meer betrokken
• Duidelijke richting
• Meer enthousiasme in team
• Olievlek
• Patronen worden zichtbaar

Wat hebben we tot nu toe bereikt



• Resterende gedoe punten omzetten naar 
oplossingen

• Elkaar aanspreken op werkafspraken en 
verantwoordelijkheden

• Oog hebben voor kwetsbaarheden
• Focus houden en actieve opvolging door 

procesbewaker
• Draagvlak behouden

Waar gaan we de komende tijd mee bezig



Het gedoe dat medewerkers ervaren wordt niet 
alleen maar veroorzaakt door de administratie en 
de ‘boze’ buitenwereld. Sterker nog, een groot 
gedeelte van het gedoe is beïnvloedbaar en kan 
dus worden opgelost. 

Om gedoe op te lossen hebben medewerkers 
behoefte aan:
• Duidelijkheid
• Structuur
• Ondersteuning

Wat valt ons nu op als we het over ‘gedoe’ hebben?



Het effect van minder gedoe

Gedoe Structuur & inzicht 
voor medewerker

&

Kwaliteit van zorg


