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In de praktijk

Tijdens zijn differentiatiestage hield Ditmar te Lintum zich bezig 

met praktijkmanagement en personeelsbeleid. Omdat in zijn oplei-

dingspraktijk wel functioneringsgesprekken werden gevoerd, maar 

niet op een gestructureerde wijze, ontwikkelde hij een checklist en 

een standaardbrief voor de assistentes. Achterliggend doel was het 

functioneren van de assistentes te verbeteren. Het ontwikkelde pro-

tocol en de voorbereidingsbrief voor de assistentes zijn wellicht ook 

in uw praktijk bruikbaar.

Van de redactie:
In de rubriek Aios doen verslag geeft In de praktijk ruimte aan artsen 

in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde die willen berichten 

over het onderzoek of verbeteringsproject dat zij in hun stageprak-

tijk hebben uitgevoerd. De artikelen worden wel geredigeerd, maar 

de inhoud ervan blijft geheel het gedachtegoed van de auteur. Soms 

bereikt een verbeteringsproject niet (meteen) het beoogde doel, 

maar kunnen toch de opzet en uitvoering goed zijn geweest. Ook 

dan kan hiervan verslag worden gedaan.

In mijn stagepraktijk werden de functioneringsgesprekken niet 

schriftelijk aangekondigd. Wel werd de assistentes gevraagd om na 

te denken over de onderwerpen die aan bod moesten komen. Bij 

de gesprekken ontbrak een duidelijke agenda. Gemaakte afspra-

ken werden niet schriftelijk vastgelegd, zodat hier in een volgend 

gesprek niet op kon worden teruggekomen en dus ook niet in de 

gaten kon worden gehouden of het functioneren van de assistentes 

verbeterde.

Op basis van literatuuronderzoek ontwikkelde ik een protocol dat 

bij elk functioneringsgesprek kan worden doorlopen. Bij de evaluatie 

van het proces kunnen knelpunten opnieuw worden geanalyseerd 

om zodoende het protocol of de procedure te verbeteren. Vervol-

gens heb ik de functioneringsgesprekken met onze drie assistentes 

gevoerd aan de hand van het protocol, uiteraard in aanwezigheid 

van mijn opleider die zijn eigen mening over hun functioneren met 

de assistentes besprak.

Na de gesprekken bekeek ik of elke stap van het protocol goed was 

doorlopen en is de procedure met de assistentes en opleider bespro-

ken. We zagen de volgende knelpunten:

� De timing van de gesprekken (december) was niet gelukkig 

gekozen.*

� De assistentes zagen toch nog wat onduidelijkheid in de keuze-

lijst van te bespreken onderwerpen.

� Tijdens het gesprek liepen de onderwerpen die de assistente en 

de huisarts inbrachten door elkaar heen; de vraag is echter of 

dat een probleem is zolang maar alles aan bod komt.

A i o s  d o e n  v e r s l a g

� De huisarts droeg vrij snel oplossingen aan en liet de assistentes 

daardoor niet genoeg ruimte.

� De assistentes leverden de schriftelijke uitwerking van de 

gemaakte afspraken te laat in.

Aan de hand van deze bevindingen is het protocol aangepast.

Ditmar te Lintum, arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde

Protocol functioneringsgesprekken
� De functioneringsgesprekken worden jaarlijks eind januari/begin 

februari gehouden.*

� Een maand tevoren wordt mondeling aankondiging gedaan van 

het komende gesprek.

� De huisarts leest de literatuur over dit onderwerp, waaronder 

dit protocol, nog eens door.

� De huisarts maakt ongeveer twee weken van tevoren de 

afspraak voor het gesprek en geeft de assistente een (eventueel 

gestandaardiseerde) brief waarin opgenomen: het doel van het 

gesprek, de gang van zaken tijdens het gesprek en een lijst van 

mogelijke onderwerpen waaruit de assistente zelf gesprekson-

derwerpen kan kiezen.

� Het gesprek heeft de volgende opbouw:

– stel de assistente op haar gemak;

– licht het doel van het gesprek toe;

– bespreek de onderwerpen die de assistente wil inbrengen;

– bespreek de onderwerpen die de huisarts wil inbrengen;

– denk gezamenlijk na over mogelijke oplossingen en geef 

vooral de assistente hiervoor voldoende ruimte;

– zet voorgestelde oplossingen om in concrete afspraken;

– evalueer het gesprek.

� Zowel de huisarts als de assistente maken aantekeningen van 

het gesprek.

� De assistente legt binnen twee weken de gemaakte afspraken 

schriftelijk vast. Deze worden gezamenlijk bekeken en – indien 

akkoord bevonden – door beide partijen ondertekend. De 

afspraken worden gearchiveerd in het personeelsdossier.

� Na elke ronde functioneringsgesprekken wordt geëvalueerd of 

het protocol is gevolgd en of dit eventueel moet worden aange-

past.

Als daaraan behoefte is kan (bijvoorbeeld na een halfjaar) een 

evaluatiegesprek worden gepland om te bekijken of de gemaakte 

afspraken tot de gewenste resultaten hebben geleid.

* Algemeen gangbaar is dat in december beoordelingsgesprekken plaatsvinden (aan 

de hand waarvan ook salarisafspraken worden gemaakt) en in juni de functione-

ringsgesprekken (Red.)

Verbeteringsproject geprotocolleerde functioneringsgesprekken:

Optimale procedure, minimale inspanningen
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Standaardbrief voor de assistente 
(U kunt deze brief downloaden als Word-document voor eigen gebruik via www.nhg.org/henwextra)

Beste …,

Ter voorbereiding op het functioneringsgesprek dat wij op … zullen hebben, wil ik je alvast over het doel en de 
opzet van het gesprek informeren. Uit onderstaande lijst van mogelijke gespreksonderwerpen kun je die punten 
kiezen die jij zelf aan bod wilt laten komen. Je hoeft dus niet op alle genoemde punten in te gaan.

Het doel van het gesprek is om aspecten in jouw functioneren die mogelijk kunnen worden verbeterd en jouw 
ontplooiingswensen en toekomstplannen te bespreken. We kunnen dan samen plannen maken voor de voortgang. 
Het is dus geen beoordelingsgesprek waarin jijzelf minder in te brengen zou hebben en waaraan salarisafspraken 
worden gekoppeld. Een functioneringsgesprek kent ‘tweerichtingsverkeer’ en is gebaseerd op gelijkwaardigheid.

Aan het begin van het gesprek leggen we de punten vast die jij en ik willen bespreken. 
Daarna nemen we de positieve en negatieve punten door en denken we na over mogelijke oplossingen. 
Deze zetten we dan om in concrete afspraken die we schriftelijk vastleggen en beiden ondertekenen.

Met vriendelijke groet,
…

Mogelijke gespreksonderwerpen

Taakinhoud
–  Wat zijn in hoofdlijnen de taken waarmee je in de afgelopen periode bezig bent geweest?
–  Hoe is je aandacht verdeeld over deze taken?
–  Door wie en hoe zijn de prioriteiten vastgesteld?
–  Zijn er het afgelopen jaar taken en verantwoordelijkheden bijgekomen?
–  Zijn er veranderingen in de taakstelling te verwachten?

Taakuitoefening
–  Wat zijn je sterke en zwakke kanten in je taakuitoefening?
–  Hoe is de relatie en communicatie tussen jou en je collega’s?
–  Hoe is de samenwerking?
–  Zijn er factoren die stimulerend of belemmerend hebben gewerkt in je taakuitoefening?

Werkomstandigheden
–  Heb je wensen en opmerkingen ten aanzien van de werkomstandigheden?
–  Zijn er organisatorische hinderpalen?

Ideeën voor de toekomst
–  Heb je wensen voor je functie in de toekomst?
–  Wat zou je kunnen doen om je beter in je functie te kunnen ontplooien?
–  Heb je behoefte aan opleiding, training, vorming of ervaring?

Ook de volgende vier vragen kunnen behulpzaam zijn bij de voorbereiding van het gesprek:
–  Over welke werkzaamheden ben je het meest tevreden?
–  Over welke werkzaamheden ben je het minst tevreden?
–  Op welke onderdelen van je taak vind je je functioneren bevredigend?
–  Aan welke onderdelen zou kunnen worden gewerkt om je functioneren nog verder te verbeteren? 

Dit kunnen verbeteringspunten zijn voor jezelf, maar ook voor praktijkfactoren, collega’s en anderen.
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