
Voorbeeld uit het “werkboek HKZ-implementatiepakket tandartspraktijken” 
 
Hieronder treft u een klein onderdeel van het werkboek aan.  
Het werkboek geeft u op duidelijke en goed leesbare wijze aan hoe u het HKZ adequaat en 
bestendig binnen uw praktijk kunt implementeren. 
 
Kwaliteitsbeleid  
 
Het schema verwacht van u dat u vanuit het algemene beleid (de missie en visie van uw 
praktijk) kwaliteitsbeleid formuleert. 
 
Hoe gaat u hiermee om? 
 
In het HKZ-schema zijn algemeen beleid, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelen los van elkaar 
beschreven. In dit werkboek worden deze drie aspecten samengevoegd omdat de relatie 
tussen deze drie aspecten cruciaal is voor de rest van uw kwaliteitssysteem.  
 
Een spreuk uit De Koran luidt: 

“Als je niet weet waar je naar toe gaat, maakt het niet uit welke weg je volgt!” 
 
Missie, visie en beleid vormen de basis voor de doelen en de toekomst van iedere 
organisatie. Zo ook van uw praktijk.  
 
Missie, visie en beleid moeten gebaseerd zijn op de eisen en wensen van de 
belanghebbenden van uw praktijk. Belanghebbenden zijn die groepen (rechts)personen die 
belang hebben of bijdragen aan het succes van uw praktijk. 
De belanghebbenden van uw praktijk zijn te onderscheiden in vijf (hoofd)groepen:  

- Uw klanten (cliënten, verwijzers, verzekeraars en andere groepen die diensten van uw 
praktijk afnemen en / of belonen) 

- Uw medewerkers 
- Uw toeleveranciers  
- Uw omgeving  
- Uw financiële eindresultaten (eventuele aandeelhouders of andere externe financiers) 

 
Bij het vaststellen van uw (meerjaren) beleidsplan is het zaak dat u bovenstaande 
belanghebbenden hierin benoemt.  
Bij klanten, kunt u de doelgroepen en uw klantgericht handelen benoemen 
Bij medewerkers, kunt u b.v. scholing en Arbozaken benoemen  
Bij toeleveranciers, kunt u de communicatie en uitwisseling van informatie benoemen 
Bij omgeving, kunt u de sociale taak benoemen binnen het gebied waarin u uw praktijk voert 
Bij eindresultaten kunt u uw omzet- en winstverwachting benoemen. 
 
In een goed geformuleerd beleidsplan komen alle groepen belanghebbenden (in meer of 
mindere mate) voor. Het resultaat is een evenwichtig beleid. 
 
“Van buiten naar binnen kijken” 
Het formuleren van beleid doet u het best door te inventariseren wat de groepen 
belanghebbenden van uw praktijk verwachten.  
Heeft u veel kinderen als cliënt? Of juist veel ouderen. Bevindt uw praktijk zich in een buurt 
waar veel tweeverdieners zijn die graag buiten kantooruren behandeld willen worden?  



Bekijk uw eigen praktijk door de ogen van de belanghebbenden. Stel uzelf de vraag: Wat zou 
ik als cliënt, verzekeraar of toeleverancier belangrijk vinden wanneer ik met een 
tandartspraktijk te maken zou krijgen. Veel praktijkhouders vinden van zichzelf dat ze de 
zaken goed geregeld hebben. Maar zij zijn geen cliënt, verwijzer of verzekeraar. Ga zelf eens 
in uw wachtkamer zitten. Wat vindt u zelf van de uitstraling? Stel uzelf ook de vraag: wat zal 
een cliënt ertoe doen besluiten om bij onze praktijk te komen of om naar een andere praktijk 
te gaan?  Of: Wat onderscheidt mijn praktijk met die andere praktijken? De antwoorden op 
deze vragen zijn de succesbepalende factoren voor uw praktijk. Deze factoren bepalen het 
succes of het falen van uw praktijk. Zij vormen ook de basis voor uw beleidsplan en 
(kwaliteits)doelstellingen. 
Voorbeeld: Uw praktijk bevindt zich in een regio met veel tweeverdieners. Deze 
tweeverdieners worden doorgaans het liefst voor of na werktijd behandeld. Dit betekent dat u 
als praktijk flexibel moet zijn met behandeltijden. 
De succesbepalende factor is hier: flexibele behandeltijden.  
Doelstelling hierbij kan zijn: 80% van de afspraken afgestemd zijn op de wens van de cliënt.   
Het beleid moet wel binnen de praktijk ten uitvoer worden gebracht. Flexibele 
behandeltijdstippen vergen ook flexibele medewerkers. Dus bij de selectie van een nieuwe 
medewerker dient een competentie van de nieuwe medewerker “flexibiliteit” zijn.  
Om te kunnen controleren of het beleid gerealiseerd is, is er een doelstelling geformuleerd 
(80% van de afspraken afgestemd zijn op de wens van de cliënt.). 
Hoe meetbaarder en concreter de doelstelling, des te beter bent u in staat uw geformuleerde 
beleid te evalueren en waar nodig bij te sturen. Daarmee is de verbetercirkel gesloten.  
U merkt het waarschijnlijk al: vertaling van beleid en succesbepalende factoren kan effect 
hebben op verschillende aspecten van uw praktijkvoering.  
 
Het schema stelt geen specifieke eisen m.b.t. de onderwerpen die in het beleid van uw 
praktijk naar voren dienen te komen. 
Geef daar naar eigen vermogen invulling aan. Wees niet te ambitieus (dus niet: ieder jaar 
verdubbelen in groei) maar wees ook niet te bescheiden. 
 

 


