
 

Pagina 1 van 2 
 

Toekomstbestendige Huisartsenzorg 
Plan van Aanpak voor het gekozen project 

Vul onderstaand document zo volledig mogelijk in, ook als je kiest voor één van de Sterkz.org 

voorgestelde projecten.  

Hulp nodig bij het kiezen van een verbeterinitiatief of bij het invullen? Op de website is meer 

informatie over de thema’s te vinden en staan er verdere hulpmiddelen en informatie. Dit wordt 

verder aangevuld gedurende het programma.  

Lever het volledig ingevulde document uiterlijk 31 augustus digitaal in door het te mailen naar 

tbhz@sterkz.org. Projectleider Anne-Marie Huijskes zal na het insturen zo spoedig mogelijk contact 

opnemen met de kartrekker om het plan gezamenlijk af te stemmen.  

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met ons.  

Algemene informatie 

Praktijk Huisartspraktijk Sterkz.org 

Praktijk AGB 0000123 

Project keuze ☒ Efficiëntere praktijkvoering - Lean werken  

Doelstelling keuze  

 

(advies om er maximaal één 

te selecteren) 

- Efficiëntere praktijkvoering 

 

Startdatum project 1 september 2022 

Beoogde einddatum project 30 juni 2023 

Naam kartrekker praktijk Anne-Marie Huijskes 

E-mail kartrekker praktijk huijskes@huisartsenutrechtstad.nl 

 

Wat is je motivatie om met deze doelstelling aan de slag te gaan?  

 

We merken af en toe frustraties over inefficiëntie in onze praktijk. Daarnaast denken 

we dat bepaalde zaken beter of handiger geregeld kunnen worden. Als we daar mee 

aan de slag gaan hopen we efficiënter te gaan werken, waardoor we meer tijd voor 

andere zaken over houden én meer werkplezier bij onze medewerkers te realiseren.   

 

 

 

 

https://huisartsenutrechtstad.nl/facilitair/toekomstbestendige-huisartsenzorg/
mailto:tbhz@sterkz.org
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Wat wil je bereiken?  

 

Over een jaar willen we lean werken volledig in ons werkproces geïntegreerd hebben.  

 

 

Welke stappen ga je ondernemen om dit doel/deze doelen te bereiken? 

 

We willen aan de slag gaan met een lean coach om met ons hele team (huisartsen, 

assistentes) de basis van lean werken te leren om zo vervolgens gezamenlijk de stap 

te maken naar lean werken. Hiervoor moeten we bijeenkomsten organiseren met ons 

hele team om aan de slag te gaan.  

 

We nemen contact met sterkz.org op voor het aanbod en hopen dat we in september 

kunnen starten met ons team. Met de coach plannen we de volgende afspraken in.  

 

 

Wat heb je nodig in de praktijk om dit te bereiken? 

- Medewerking van alle medewerkers 

- Training over lean werken 

- Een lean coach 

- Tijd voor bijeenkomsten om aan de slag te gaan met hele team 

- Inkoop Kanban magneetsysteem: minimaal €400 voor aanschaf 

 

Wat heb je nodig van Sterkz.org om dit te bereiken? 

 

Contactgegevens voor lean coach/trainingen voor lean werken in gehele 

huisartsenpraktijk. Tevens (hulp bij het regelen van) een training voor Lean coach voor 

in ieder geval één van onze medewerkers die Lean-kartrekker wordt in onze praktijk.  

 


