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WIE ZIT ER ECHT 
AAN HET STUUR?
Anderen helpen 
zit huisartsen in 
het bloed, maar bij 
de aansturing van 
praktijkmedewerkers 
kan die eigenschap 
ook in de weg zitten. 
In hoeverre bied je 
medewerkers een 
luisterend oor als 
ze thuis problemen 
hebben? Hoeveel 
deel je van je eigen 
privéleven? Een trainer 
en twee huisartsen over 
goed leidinggeven. 
“Voor medewerkers is 
het alleen maar fijn te 
weten dat de huisarts 
aan het stuur zit.”

Nog even en er gebeuren dingen 
die ik écht niet wil. Die alarm-
bel rinkelde zo nu en dan in het 
achterhoofd van Daniël van der 

Woude en zijn collega’s in de maatschap. 
“We realiseerden ons dat we te weinig grip 
hadden op wat er precies in onze praktij-
ken gebeurde. Met twee andere huisartsen, 
die samen een duopraktijk hebben, vormt 
hij een kostenmaatschap. Enige tijd gele-
den werd het personeel van de beide prak-
tijken gesplitst, waardoor Van der Woude, 
die met een vaste waarnemer werkt, een 
eigen team van medewerkers kreeg. “Ik re-
aliseerde me dat ik daardoor minder aan de 
zijlijn kon staan wat betreft het wel en wee 
van het personeel.”
Zijn praktijk omschrijft hij als “een leuke 
praktijk met weinig hiërarchie”. “Dat past 
bij hoe wij zijn. Maar ik realiseerde me 
ook dat het gevaar was dat je daardoor de 
grip op de leiding kwijt raakte. Ik voelde 
aankomen dat dat anders moest, omdat 
anders op zeker moment de assistentes bij 
wijze van spreken de leiding zouden over-
nemen.”
De situatie die Van der Woude beschrijft, 
klinkt trainer Petra van der Horst erg be-
kend in de oren. Bij de LHV Academie geeft 
ze de workshop ‘Grip op leidinggeven’ (zie 
kader). “Huisartsen zijn geschoold in zorg-
verlening. Dat is wat ze de hele dag doen en 
waar hun communicatiestijl op gericht is. 
Ze hebben echt een fijne neus voor dingen 
die bij mensen spelen. Maar als je werk-
gever of leidinggevende bent, moet je een 
andere rol aannemen dan die van zorgver-
lener.”

▪▪ Rol scherp houden
Stel: een medewerker zit niet zo lekker in 
haar vel. Huisartsen, zegt Van der Horst, 
zijn van nature geneigd om daarover het 
gesprek aan te gaan: wat speelt er allemaal? 
Zelf hanteert ze een strenge grens: “Voor de 

Zorg verlenen en leidinggeven: de huisarts moet beide kunnen

werkgever is alleen dat relevant wat betrek-
king heeft op het functioneren op het werk. 
Als je mensen van alles laat vertellen, dwaal 
je van de werkgever-werknemerrelatie af 
naar een privérol. En het is erg moeilijk 
om vandaar terug te komen bij een werk-
geversrol. Je zou je dus moeten beperken 
tot vragen als: kunnen we iets doen aan je 
takenpakket, ben je geholpen met andere 
werktijden?”
De eigen rol scherp houden is niet alleen 
goed voor de huisarts, maar ook voor de 
medewerker, benadrukt Van der Horst. 
“Anders weet de medewerker niet meer wie 
er spreekt: de dokter of de leidinggevende. 
De verwevenheid tussen die twee rollen is 
soms groot. Ik kom in praktijken waar de 
medewerkers niet vinden of ervaren dat de 
dokter de leiding heeft.”

▪▪ Vooruit kijken
Van der Woude maar ook zijn collega 
Wytske de Jonge-Bakker uit Dieren kunnen 
niet uit de voeten met een al te zwart-witte 
scheiding tussen werk en privé. De Jonge: 
“Als een assistente je iets vertelt, kun je 
niet halverwege de zin zeggen: ‘stop maar, 
meer hoef ik niet te weten’. Je hoort al snel 
méér dan wat van belang is voor het functi-
oneren. Ik vind dat niet zo’n probleem. Aan 
de andere kant: met iedere week ‘hè, wat 
vervelend voor je’ komt niemand verder. Je 
moet vooral samen kijken wat een mede-
werker nodig heeft om vooruit te komen.” 
Van der Woude realiseert zich dat er de af-
gelopen jaren in zijn praktijk te veel een 
‘familiecultuur’ heeft geheerst. “Je gaat din-
gen bespreken waarvan je achteraf soms 
denkt: dat ging te ver. Als je te veel van je-
zelf deelt of juist te veel weet van een ander, 
schept dat bepaalde verwachtingen. Te veel 
delen van privézaken zit een bepaalde mate 
van zakelijkheid in de weg. Aan de andere 
kant: we willen wel een zakelijkheid die 
past bij onze praktijk met z’n open sfeer.”
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▪▪ ‘Lekker informeel’
Petra van der Horst is zich ervan bewust 
dat ze in vrij strikte termen spreekt over 
wat een huisarts als leidinggevende wel en 
niet zou moeten doen. De praktijk is na-
tuurlijk weerbarstiger. “Maar”, benadrukt 
ze, “het is de verantwoordelijkheid van de 
hoogste in hiërarchie om alert te zijn op 
de vermenging van rollen. Je medewerker 
is níet je collega. Er zijn wel huisartsen die 
zeggen: ‘bij ons is het lekker informeel en 
dat kan prima’. Misschien gaat het prima, 
maar die informaliteit wórdt een probleem 
zodra er iets aan de hand is. Een medewer-
ker die niet goed functioneert en daarop 
aangesproken moet worden, maar ook een 
huisarts die op huisbezoek iets ingrijpends 
heeft meegemaakt en de emotie daarover 
toont aan de medewerkers. Als een mede-
werker jou moet geruststellen of troosten, 
worden de rollen omgedraaid en dat wekt 
voor iedereen verwarring. De behoefte om 
iets te delen, is menselijk, maar zoek daar-
voor een collega-huisarts en geen mede-
werker, ook niet als je die heel graag mag of 
als die medewerker heel verstandig is. Uit-
eindelijk maak je jezelf daarmee te kwets-
baar om later nog een moeilijk gesprek 
met die persoon te kunnen voeren. Dat be-
tekent niet dat je niets kunt delen. Je kunt 
wel de buitenkant, maar niet de binnen-
kant van de dingen vertellen. Stel dat je als 
werkgever een dementerende moeder hebt 
en dat het pijnlijk is om aan te zien hoe zij 
achteruit gaat. Zo geformuleerd zou je het 
aan een medewerker kunnen vertellen, 
maar je zou niet moeten vertellen dat je 
moeder agressief wordt en het verzorgend 
personeel te lijf gaat. Door zulke persoon-
lijke dingen te delen, bouw je namelijk een 
gelijkwaardige relatie op. En probeer die 
‘collega’ later maar eens te ontslaan, mocht 
dat nodig zijn. Die gelijkwaardigheid is 
bovendien schijn. Uiteindelijk zit de huis-
arts aan het stuur. Die heeft formeel een 
gezagsrelatie met een personeelslid. Voor 
medewerkers is het alleen maar fi jn als dat 
duidelijk is.”
Huisarts De Jonge vindt dat haar medewer-
kers wel haar emoties mogen zien, maar tot 

op zekere hoogte. “Ik ga niet bij ze zitten 
huilen. Als ik echt even moet ventileren, 
zoek ik daarvoor een collega op. Maar als 
ik met een rot gevoel terug kom van een 
visite, mogen de assistentes best zien dat 
dingen me raken. Zorg leveren is iets dat 
je met een team doet. De assistentes fun-
geren daarbij als een soort werkverdeler. 
Zij mogen daarom ook best weten wat ik 
met een patiënt heb meegemaakt. Maar als 
mijn emotie erg heftig is, zou ik de assis-
tente alleen maar in verlegenheid brengen. 
Je baas moeten troosten is niet handig.”

▪▪ Structuur
In de maatschap van Van der woude was 
de cursus die hij bij Petra van der Horst 
volgde, de aanleiding om het gesprek aan 
te gaan over de organisatie en de onderlin-
ge omgang. De huisartsen stelden samen 
een visie op waaruit twee prioriteiten naar 
voren kwamen: meer structuur en meer 
patiëntvriendelijkheid. Daarna gingen ze 
daarover met het team in gesprek. “We 
hebben op een plezierige manier ingegre-
pen en die ommezwaai heeft ons nu al veel 
gebracht”, zegt Van der Woude. “Onze as-
sistentes vinden de balie niet echt een fi jne 
plek om te werken, omdat het een nogal 
open plek is. Toch zit daar nu wel weer ie-
mand omdat wij dat voor de patiëntvrien-
delijkheid nodig vinden. Daarnaast hebben 
we het gehad over hoe je telefoontjes aan-
neemt. En we hebben we meer structuur 
in het overleg aangebracht. Het overleg na 
het ochtendspreekuur was een soort com-
binatie van overleg en gezamenlijk koffi  e-
drinken geworden. In plaats van in de ge-
zamenlijke ruimte, vind het overleg nu op 
de spreekkamer van de huisartsen plaats. 
We hebben werkgroepjes gevormd over 
andere onderwerpen die we nog willen ver-
anderen.”
“Het is minder gezellig, maar wel beter”, 
concludeert hij. En tot zijn verbazing is 
iedereen blij met de veranderingen. “Het 
was eigenlijk voor niemand slikken dat we 
wat meer structuur en zakelijkheid heb-
ben ingebracht. We hadden verwacht dat 
het voor de assistentes wel lastig zou zijn 

‘Het was 
eigenlijk voor 

niemand slikken 
dat we wat meer 

structuur en 
zakelijkheid 

hebben 
ingebracht’
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WORKSHOP LHV ACADEMIE
Grip op leidinggeven
Hoe ziet goed werkgeverschap eruit op de werkvloer van de huisartsenpraktijk? Hoe 
zorg je ervoor dat je als huisarts grip houdt op het reilen en zeilen van de praktijk én 
een plezierige sfeer creëert? Waarover spreek je met medewerkers en waarover juist 
niet? Over deze en andere vragen gaat de workshop Grip op leidinggeven van de LHV 
Academie. De workshop is bedoeld voor praktijkhouders en praktijkmanagers en kan 
ook incompany worden gegeven. Meer informatie op lhv.nl onder ‘Nascholing’.

‘ Ik voelde aankomen dat het 
anders moest, omdat anders op 
zeker moment de assistentes 
bij wijze van spreken de leiding 
zouden overnemen’

dat wij weer wat meer de touwtjes in han-
den nemen, maar iedereen is juist heel 
blij. Structuur biedt ook veiligheid. Onze 
praktijk is niet van de ene op de andere dag 
enorm veranderd, maar we zijn ons nu wel 
bewust van onze sfeer en cultuur. Het on-
derwerp is bespreekbaar geworden.”
Een belangrijke les die hij leerde: gemop-
per onder medewerkers kan een teken zijn 
van onderlinge onenigheid, maar vaker 
duidt het op een gebrek aan leiding. “Mis-
schien boden we wel te weinig kaders.” 
Van der Horst: “Bij onderlinge fricties tus-
sen medewerkers raad ik huisartsen altijd 
aan om te bekijken hoe deze medewerkers 
apart van elkaar functioneren. Een confl ict 
laat vaak iets zien van gebrek aan leiding-
geven. Soms worden er onderling dingen 
uitgevochten die eigenlijk op het bordje 
van de werkgever liggen, bijvoorbeeld als 
de ene medewerker te veel werk voor de 
andere laat liggen. Als de dokter ’t niet aan-
pakt, doen ze het zelf wel. Andere keren 
gaat het om heel andere dingen, zoals twee 
assistentes die tegelijk zomervakantie wil-
len. Tsja, dan moet je als leidinggevende 
soms gewoon een knoop doorhakken.”

▪▪ Samen leidinggeven
Een samenwerkingsverband met andere 
huisartsen kan een complicerende factor 
voor leidinggeven zijn. “Al ben je maar met 
z’n tweeën, zorg ervoor dat een van beide 
de portefeuille personeel heeft”, adviseert 
Van der Horst. “En spreek daarna duidelijk 
af dat alles op het gebied van functioneren 
via die portefeuillehouder gaat. Als een 
medewerker na een slecht functionerings-
gesprek bij een andere huisarts gaat uit-
huilen, moet die natuurlijk niet zeggen: ‘ik 
doe wel even een goed woordje voor je’. De 
portefeuillehouder moet het mandaat heb-
ben en ervaren dat de collega achter hem of 
haar staat.”
Wytske de Jonge-Bakker is in de (grote) 
praktijk waar zij werkt, portefeuillehou-
der voor personeelszaken. “In de praktijk 
betekent dat vooral dat ik sparring partner 
ben, want het uitvoerende werk zoals func-
tioneringsgesprekken wordt gedaan door 

onze praktijkmanager en de coördinator 
praktijkassistentes.”
Net als Van der Woude ervaart ze dat struc-
tuur essentieel is om goed te kunnen lei-
dinggeven. De Dierense huisartsengroep 
bestond tot 2010 uit vier praktijken op ver-
schillende locaties, die zijn samengevoegd 
in één grote organisatie met zeven huis-
artsen die elk hun eigen patiënten hebben. 
“We hebben achttien assistentes en na een 
aantal jaren ging het toch wat wringen dat 
er geen duidelijke lijnen waren. De assis-
tentes gingen dan naar de ene en dan naar 
de andere huisarts om iets te bespreken. 
Veel dingen bleven in de wandelgangen 
hangen. De oplossing lag voor een belang-
rijk deel in het aanstellen van een coördi-
nator praktijkassistentes, die nu voor alle 
assistentes eerste aanspreekpunt is. We 
hebben een soort sturingsboom gemaakt 
die aangeeft voor welke onderwerpen je bij 
wie moet zijn. Bovendien hebben we on-

langs het team assistentes gesplitst in twee 
teams, zodat huisartsen en patiënten met 
minder verschillende assistentes werken. 
Dat heeft gezorgd voor veel meer rust en 
duidelijkheid.”
Medisch-inhoudelijk geven uiteraard wel 
alle zeven huisartsen leiding aan de as-
sistentes en praktijkondersteuners. “We 
hebben elk onze eigen stijl, maar proberen 
zoveel mogelijk één lijn te trekken”, zegt 
De Jonge. “Daarvoor hebben we afspraken 
gemaakt over onze manier van werken, bij-
voorbeeld: mag een assistente wel of geen 
verwijzing afgeven voor de oogarts zonder 
dat de patiënt op het spreekuur is gezien? 
Dat kan niet per dokter verschillend zijn. 
Verder spreken we ook elkaar aan op wat 
we doen en proberen we het goede voor-
beeld te geven. Als je zelf je zaken niet op 
orde hebt, kun je dat ook van je medewer-
kers niet vragen.”



PROLOOG maak het een crowd fun ding (2 van 3)

Investeer in een geweldig (kleuter) onderwijsbedrijf via:

Aanvrager    : Stichting ‘Vrienden van Dorr’ (Pim en Hetty)
Adres            : Vuistbijl 13 9531 PK Borger Drenthe
Doel lening  : Verdere Product-bedrijfs-begeleidingsontwikkeling
Looptijd        : 60 maanden. Jaarrente: 6 %  Bedrag: € 350.000

‘Uniek kijkje in de wereld van DorrDigi’ (online 2013-2014)
Speciaal voor 13.000 leden van De Dokter hebben wij de 
Aletta Jacobs kleuterschool aangemaakt.

Ga naar: https://AlettaJacobs.dorrdigi.nl
Gebruikersnaam: Hippo
Wachtwoord: crates

Met de volgende leer- en ontwikkelingslijnen naar de top!
Beginnende geletterdheid: Boekoriëntatie Verhaalbegrip Begrijpend 
luisteren Functies van geschreven taal Relatie tussen gesproken en 
geschreven taal Fonologisch bewustzijn Eindrijm Fonemisch bewustzijn 
Alfabetisch principe Functioneel lezen en schrijven Schrijfontwikkeling 
Mondelinge taal Woordenschat           
Beginnende gecijferdheid: Telvaardigheid Hoeveelheden Ordenen 
Sorteren Meten wegen inhoud Meten van tijd 
Visueel ruimtelijke ontwikkeling: Kleuren Oriënteren Construeren 
Vouwreeksen Visuele discriminatie Puzzelen Oog- handcoördinatie 
Motoriek-Bewegingsspel: Kleine motoriek Grote motoriek Springen 
Jongleren Mikken Balanceren Klimmen Tikspelen Vrij spel binnen-buiten
Sociaal Emotioneel: Autonomie Competentie Taakgerichtheid Relaties 
Rollenspel Wereldoriëntatie: 7 lijnen Burgerschap: 5 lijnen Muziek: 5 
lijnen
  
Investeer via: www.VriendenvanDorr.nl/investeren
Vriendelijke groet, Pim van Gurp en Hetty Timmer 0599-222999
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Lid Raad van Toezicht 

1ste Lijn Amsterdam verbindt, verbetert en 
versterkt de geïntegreerde eerstelijnszorg ten 
behoeve van samenhangende zorg in de buurt. 
Daartoe wordt een groot aantal activiteiten 
ontwikkeld. Wegens het verstrijken van de 
zittingstermijn van één van de leden zijn wij 
op zoek naar een nieuw lid. Van kandidaten 
verwachten wij kennis van én affiniteit met 
de gezondheidszorg en de eerste lijn in het 
bijzonder. Zijn/haar deskundigheid en ervaring 
liggen op het gebied van strategische oriëntatie, 
het krachtenveld in de gezondheidszorg 
en bestuurlijke oriëntatie. Affiniteit met de 
Amsterdamse situatie is van groot belang. In 
verband met belangenverstrengeling hebben wij 
de voorkeur dat u niet werkzaam bent in de regio 
Amsterdam. 
Zie www.1stelijnamsterdam.nl voor meer info. 
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