
 
 

Uitkomst Pilot 

Binnen drie organisaties (ZGA, Atlant en WZU) is in het afgelopen half jaar door middel van een pilot 

getracht om taakzuiverheid verder toe te passen in de praktijk.  

Doelstelling van de pilots was:  

1. Inhoud 
Door middel van een begrippenkader wordt eenheid in taal gecreëerd. 

2. Proces 
Door middel van de pilot wordt gekeken naar de mogelijkheden om transparante rolduidelijkheid 

en rolvastheid te bewerkstelligen. 

3. Procedure 
Naar aanleiding van de pilot worden adviezen over de verantwoordelijkheden bij elke taak 

gegeven, oftewel wie is verantwoordelijk voor wat. 

4. Perspectief 
Welke loopbaanperspectieven dragen bij aan het verder doorvoeren van taakzuiverheid. Wat is 

daarbij nodig? 

 

Beoogde Resultaat 

In meerdere gesprekken tussen de instellingen is een verkenning opgestart en zijn beelden 

uitgewisseld. De volgende bevindingen zijn gedaan: 

1. Door de vele korte termijn problemen, is het moeilijk gebleken om afstemmingsmomenten 

te vinden tussen de organisaties. 

2. Elke organisatie bevindt zich in een andere situatie bijvoorbeeld op het gebied van aanbod 

van zorg, mate van functiedifferentiatie en ervaren tekorten. 

3. Het bespreken van deze verschillen en de specifieke knelpunten tussen managers werkt 

verhelderend. De eerste uitwisselingen van gebruikte methodieken hebben plaatsgevonden. 

Het leren van elkaar is dus in gang gezet en wordt als waardevol ervaren. 

 

Aanbevelingen 

Binnen instellingen wordt nog te fragmentarisch gewerkt. Individuen die zich de problematiek rond 

duurzame medische zorg aantrekken werken individueel aan oplossingen. Vaak komt dit vanuit de 

SO of de manager, soms ook vanuit HR. Het verdient de aanbeveling om per instelling een team 

verantwoordelijk te maken voor de taakzuiverheid (of breder capaciteitsontwikkeling). Dit team zou 

moeten bestaan uit management, HR en de zorgprofessional. De professional vanuit zijn 

inhoudelijke kennis, HR voor borging in de HR. 

Het werk- en denkmodel Integrale Capaciteitsontwikkeling DMZ biedt aanknopingspunten om in 

samenhang en samenspraak tussen SO – Management en HR invulling te geven aan een meer 

integrale werkwijze (zie afbeelding). 

  



 
 

 


