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Waarom heeft u maatwerk van een 

externe projectleider nodig?

 Er bestaat voor de verdelingsme-

thodiek geen blauwdruk, geen mal die 

je op ieder ziekenhuis en ieder staf-

maatschap of coöperatie kunt leggen. 

Het uiteindelijke resultaat moet passen 

bij uw lokale verdeelafspraken, en 

daarnaast bij uw cultuur, uw mensen, 

het profi el van uw ziekenhuis.

 De discussie blijkt zelden over 

werklast te gaan; bijna altijd gaat zij 

over ervaren werkbelasting of werk-

druk: de eerste is kwantitatief en 

objectief bepaalbaar, de tweede is 

kwalitatief en subjectief, persoonlijk 

gevoeld. Een extern projectleider kan 

die twee uit elkaar blijven houden. 

Hij zorgt dat de discussie uiteindelijk 

gaat over werklast en dat emoties rond 

werkbelasting in het juiste perspectief 

worden geplaatst. 

 Een externe projectleider brengt 

expertise en ervaring mee, en kan zich 

onafhankelijk opstellen. Kennis en er-

varing zijn nodig om het ingewikkelde 

onderzoeksproces goed te kunnen ma-

nagen. Daarnaast is ervaring nodig om 

te weten welke opzet en welke criteria 

straks wel en niet in de praktijk zullen 

werken. 

Onafhankelijkheid is nodig om verschil-

lende redenen:

• om te zorgen dat er heldere en   

 werkbare criteria worden opgesteld  

 en dat die vervolgens ook worden  

 toegepast. Vreemde ogen dwingen.

• omdat het proces vaak met emoties 

 gepaard gaat. Dat is volstrekt 

 natuurlijk, maar ze mogen uiteinde-

 lijk het resultaat niet in de weg   

 staan. 

• om binnen de vakgroepen draag-

 vlak te kunnen creëren voor de   

 uitgangspunten en het resultaat.  

 Een essentiële succesfactor waarbij  

 argumenten van een ‘buitenstaan-

 der’ vaak overtuigender zijn.

• externe ondersteuning helpt   

 daarnaast om het proces op gang  

 te houden en te zorgen dat knopen  
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Wat mag u van

3D Zorgadvies 

verwachten?

 een op maat gesneden methodiek 

voor verdeling van het omzetplafond

 diepgaande kennis en uitgebreide 

ervaring 

 bewezen onafhankelijkheid in 

complexe trajecten met uiteenlopende 

belangen

 samenwerking in partnerschap met 

de opdrachtgever 

 fl exibiliteit: u kunt kiezen voor een 

volledig harmonisatietraject, maar 

ook alleen voor specifi eke onderdelen 

daarbinnen

 toegankelijkheid: de communicatie 

met uw 3D-adviseur loopt langs korte, 

directe lijnen; u wacht nooit langer dan 

4 uur op een antwoord op uw vraag.

 overtuigingskracht naar specialis-

ten: de kennis van zaken en inzicht in 

processen en mensen zijn een sterke 

troef bij het creëren van draagvlak in 

uw organisatie

 goede risicoanalyse: trajecten als 

deze kennen veel valkuilen en de 3D-

adviseur zorgt dat ze u niet in proble-

men brengen

 benchmark-informatie over spe-

cialisme-specifi eke tijdbesteding en 

productie 

 transparantie en consistentie in 

procesmanagement en in advies 

 uitstekende nazorg: ook na afl oop 

van een traject is uw 3D-adviseur altijd 

beschikbaar om samen met u proble-

men op te lossen die zich nog bij de 

verdeling voordoen. 

 worden doorgehakt. Anders gaat  

 veel tijd verloren omdat lastige 

 keuzes uit de weg worden gegaan.  

 En dat is niet verwonderlijk: het  

 ís nu eenmaal een proces met 

 lastige keuzes….

Wat is 

3D zorgadvies?

3D Zorgadvies is het adviesbureau 

van Thieu Jaspers, gespecialiseerd in 

innovatie, analyse en ontwikkeling in 

de zorg:

 10 jaar ervaring als senior adviseur 

bij NzI/Prismant: onderzoek, advi-

sering, training van management op 

alle niveaus en in alle sectoren van de 

gezondheidszorg;

 20 jaar ervaring in zorg-, manage-

ment-, advies- en directiefuncties 

binnen diverse ziekenhuizen. Ook als 

interim-manager;

 adviseert en begeleidt ziekenhuizen 

en medische vakgroepen bij

• werklastonderzoek;

• doorlichting van medische vak-  

 groepen bij uitbreidingsvragen 

 en effi ciencyverbetering;

• doorlichting van instellingen op  

 structuur en bedrijfsvoering;

• ontwikkeling van medisch beleid  

 en van instrumenten om uitbrei-

 dingsvragen van medisch specialis-

 ten te beoordelen;

• verbetering van bedrijfsprocessen  

 voor een optimaal bedrijfsecono-

 misch resultaat;

 heeft zowel een zorginhoudelijke  

als een bedrijfskundige achtergrond.
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Enkele ervaringen van uw collega’s:

“3D Zorgadvies ging in het 

hele traject heel zorgvuldig en 

discreet te werk en leverde de 

gevraagde én beloofde kwali-

teit.”

…

“3D Zorgadvies nam ons mee 

in het proces én de inhoud, en 

bleek goed en snel toeganke-

lijk als we vragen hadden.”

…

“Ook nadat het traject van har-

monisatie was afgerond, kon ik 

hem altijd bellen met vragen.”

…

“3D Zorgadvies heeft kennis 

van zaken en is betrouwbaar.”

…

“3D Zorgadvies gaf ons een 

veel beter inzicht in onze eigen 

werklast. Dat maakte voor ons 

ook de communicatie daarover 

naar alle betrokkenen veel 

gemakkelijker.”

…

“Met 3D Zorgadvies konden we 

heel goed de scheiding tussen 

emotie en ratio maken. En dat 

scheelde enorm veel energie 

en tijd in het traject.”

WERKLAST
IN 
PERSPECTIEF

Naar een passende 

verdelingsmethodiek 

voor medisch specialisten
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Passend verdelen:  

van probleem 

naar oplossing

In vrijwel ieder Nederlands ziekenhuis 

gebeurt het: stafmaatschappen werken 

aan een methodiek om het toegekende 

omzetplafond voor specialisten zo over 

de vakgroepen te verdelen, dat het 

resultaat voor alle betrokkenen aan-

vaardbaar is. Het convenant tussen het 

ministerie en de specialisten uit 2010 

stelt een aantal nieuwe uitgangspun-

ten voor afspraken tussen ziekenhuis 

en specialisten: een omzetplafond, de 

verdeling van een vast en een variabel 

budget, de overgang naar een trans-

paranter systeem om de productie van 

specialisten vast te leggen (van DBC 

naar DOT). Ieder ziekenhuis staat nu 

voor de taak concrete afspraken te 

maken met zijn specialisten over de 

manier waarop het toegekende omzet-

plafond verdeeld wordt. 

Dat blijkt geen eenvoudige opgave. De 

Orde van Medisch Specialisten heeft in 

zijn Witte Boek (deel IV) aangegeven 

welke verdeelmodellen daarvoor in 

aanmerking komen. Dat zijn:

 verdeling op grond van   

 benchmark(verticale harmonisatie).

 verdeling op grond van werklast-

 meting (horizontale harmonisatie)

Benchmarken?

De meeste ziekenhuizen zijn in eerste 

instantie uitgegaan van verticale 

harmonisatie: een verdeling van het 

omzetplafond op basis van de bestaan-

de landelijke verhoudingen tussen de 

specialistenhonoraria. 

Loon naar werken?

Inmiddels beginnen de stafmaatschap-

pen die met een benchmark aan de 

gang zijn gegaan, te merken dat de 

resultaten ervan indruisen tegen wat zij 

intuïtief een juiste verdeling vinden. De 

ring met verdelingsmethodieken en 

grondige kennis van ziekenhuizen en 

specialisten. Op grond daarvan bege-

leidt zij stafmaatschappen op weg naar 

een verdelings-methodiek die uitein-

delijk in de ogen van iedereen helder 

en rechtvaardig is, en bovenal: een 

methodiek die werkt, en blijft werken.

Wat is de 

werkwijze van 

3D Zorgadvies?

3D Zorgadvies maakt gebruik van 

werklastmeting, eventueel aangevuld 

met benchmark. Het is op dit moment 

de meest succesvolle methode voor 

horizontale harmonisatie. De stafmaat-

schap VSD in Deventer heeft haar in 

de afgelopen 12 jaar al meermalen met 

succes toegepast, en ook de zieken-

huizen van Apeldoorn en Leiderdorp 

hebben haar ingevoerd. 

Welke stappen zet u op weg naar het 

gewenste resultaat?

3D Zorgadvies brengt voor u de werk-

last in kaart, maakt die tussen de ver-

schillende specialismen/¬vakgroepen 

vergelijkbaar, en harmoniseert ze in de 

volgende stappen: 

 

Samenwerking en borging

U kunt kiezen: de externe onafhan-

kelijke begeleider van 3D Zorgadvies 

kan het hele traject voor u – en met 

u – uitvoeren, maar u kunt ook kiezen 

voor een interne projectleider met 

wie de 3D-adviseur tijdens het traject 

samenwerkt. Deze interne projectleider 

wordt namens het bestuur van de staf-

maatschap aangesteld, beschikt over 

kennis van zaken en wordt door alle 

betrokkenen als discreet en onpartijdig 

beschouwd. Bij voorkeur wordt hij/zij 

in de methodiek ingewerkt zodat hij/zij 

die na afl oop van het traject kan blijven 

toepassen. 

Daarnaast neemt uw adviseur ook de 

specialisten zelf mee bij het proces en 

de gemaakte keuzes. 

Zo borgt hij en zorgt hij dat uw col-

lectief zich de gekozen methodiek én 

de kennis waarmee ze is onderbouwd, 

echt eigen maakt. Het wordt úw instru-

ment. 

verdeelmethodiek komt onvoldoende 

tegemoet aan de wens dat elke specia-

list gelijke beloning bij gelijke inspan-

ning krijgt, oftewel “loon naar werken”. 

Alleen benchmarken houdt de bestaan-

de verschillen tussen de disciplines van 

specialisten in stand. 

Werkbaar?

Daarnaast merken de ziekenhuizen en 

de specialisten dat het vrijwel onmo-

gelijk is om juiste en voor iedereen 

aanvaardbare uitgangspunten vast te 

stellen. En áls er al uitgangspunten 

zijn vastgesteld, dan blijken die in de 

praktijk vaak erg vaag; het lukt niet 

om ze probleemloos uit te werken. Als 

puntje bij paaltje komt weet je dus nóg 

niet goed hoe je het budget nou echt 

moet verdelen…

Urgentie

De tijd begint te dringen, er moet echt 

verdeeld gaan worden. Maar veel col-

lectieven weten nog steeds niet goed 

wat er op hen afkomt, en of de gekozen 

methodiek eigenlijk wel bij hen past. 

De grote vraag is: hoe nu verder?

Methodiek met werklastmeting

Een aantal ziekenhuizen en staf-

maatschappen heeft daarom het roer 

omgegooid: zij verlaten het model van 

verticale harmonisatie en zoeken een 

alternatief dat wél werkt. En dan ligt 

een model met horizontale harmonisa-

tie voor de hand, meest op basis van 

werklastmeting, aangevuld met een 

benchmark. De eerste resultaten daar-

van zijn zeer positief. Maar het is ook 

duidelijk dat het ontwikkelen van een 

dergelijk model voor ieder ziekenhuis 

maatwerk is; er is geen blauwdruk, 

binnen de gegeven kaders kiest ieder 

ziekenhuis andere uitgangspunten op 

basis van zijn cultuur en signatuur, zijn 

mensen, zijn profi el, zijn geschiedenis. 

Dat is ook nodig om te komen tot een 

methodiek die maximaal draagvlak 

heeft van alle betrokkenen. 

3D Zorgadvies heeft jarenlange erva-

Alle tot grote tevredenheid. Bij deze 

methode worden medisch specialisten 

van alle specialismen binnen één col-

lectief met elkaar vergeleken op basis 

van hun objectief bepaalde werklast. 

En dat is dan ook het belangrijkste 

onderscheidende criterium bij de ver-

deling. Daarnaast kunnen er meer (se-

cundaire) criteria worden afgesproken, 

afhankelijk van lokale factoren. Maar 

er zijn geen (of nauwelijks) verschillen 

meer in honorering tussen de specia-

lismen.

U kunt de verandering die hiermee 

gepaard gaat, eventueel geleidelijk 

aan invoeren: van de huidige naar de 

gewenste situatie in een x aantal jaren. 

Geen revolutie dus, maar evolutie. 

Hoe ziet zo’n werklastmodel eruit? 

Wat speelt er allemaal in mee?

In een werklastmodel brengen we alle 

componenten en criteria samen die 

uiteindelijk leiden tot één defi nitie van 

begrippen en getallen om de werklast 

te kunnen harmoniseren. 

Wat zijn mogelijke criteria 

voor verdeling?

In een maatwerkoplossing kunt u den-

ken aan de volgende criteria naast de 

objectief bepaalde werklast:

 reguliere werktijd

 disutility (dienstbelasting)

 productie(ontwikkeling)

 verwachte tijdbesteding op basis  

 van productie

 werkuren per jaar (inclusief en/of  

 exclusief disutility)

 functie en beleid VMS en 

 ziekenhuis

Hoe lang duurt een volledig traject?

Het beste startpunt is het moment 

waarop er enerzijds een sterk urgen-

tiegevoel is ontstaan, en anderzijds de 

oplossing blijkbaar niet van binnenuit 

kan worden aangedragen. Vanaf dat 

moment duurt een traject minimaal 

2 maanden en maximaal 6 maanden, 

afhankelijk van de stappen die u wilt 

laten uitvoeren.

VERDELINGSCRITERIA VASTSTELLEN

VERDELINGSCRITERIA OPERATIONALISEREN

OP MAAT SNIJDEN VAN METHODIEK

TOEPASSEN VAN METING

BESPREKEN VOORLOPIGE RESULTATEN 
MET VAKGROEPEN

SCHRIFTELIJKE RAPPORTAGES VAKGROEPEN 
EN STAFMAATSCHAP

HARMONISATIEADVIES AAN ALV

PRODUCTIE EN ONTWIKKELING VAN PRODUCTIE

VERGELIJKING WERKLAST

HARMONISATIE-ADVIES AAN STAFMAATSCHAP

• METING TIJDSBESTEDING

• BENCHMARK TIJDSBESTEDING


