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Notitie Werkgroepen      
 

Doel 

Kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering binnen de aandachtsgebieden van de 

werkgroepen middels het vergroten en schakelen van kennis. 

 

Verantwoordelijkheden 

De leden van een werkgroep zijn een constante, belangrijke factor in het geheel om de 

kwaliteit te waarborgen. Deze medewerkers hebben een belangrijke rol bij de borging van 

interne procedures en processen binnen hun aandachtsgebied. 

 

Als lid van een werkgroep werk je aan deskundigheidsbevordering (kennis delen), gericht op 

adequaat signaleren, handelen, samenwerken en communiceren met je collega’s als 

professionals. 

Daarnaast ben je een vraagbaak voor de andere medewerkers en geef je advies rondom je 

aandachtsgebied op uitvoerend niveau. De werkgroepsleden zijn op de  hoogte van 

relevante, actuele ontwikkelingen van je aandachtsgebied. 

Buiten zijn of haar normale -dagelijkse- werkzaamheden op de  afdeling krijgt het 

werkgroepslid een extra uitdaging op het gebied van taken en verantwoordelijkheden 

binnen het afgesproken aandachtsgebied. 

 

Een werkgroepslid voldoet aan de benodigde competenties zoals gespreksvaardigheden, 

motiveren, positioneren, coachen, samenwerken, organiseren en implementeren. 

 

Werkwijze 

Teams en medewerkers worden geen oplossingen aangereikt maar handvatten om zelf 

oplossingen te ontwikkelen. Om dat te kunnen bewerkstelligen, worden taken zo dicht 

mogelijk bij teams gelegd. 

 

Binnen de teams wordt gezocht wie belangstelling en competenties heeft om kennis te 

delen binnen hun aandachtsgebied, dit organisatiebreed. Als werkgroep werk je aan 

deskundigheidsbevordering (kennis delen), gericht op adequaat signaleren, handelen, 

samenwerken en communiceren met je collega’s als professionals. 

 

Elk werkgroep is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een jaaragenda en komt 3 à 4 

keer per jaar bijeen. Van elk bijeenkomst wordt een uitwerking gemaakt en opgeslagen op 

intranet in de daarvoor bestemde map. 

Een werkgroep bestaat uit minimaal een lid vanuit elk sector en een verantwoordelijk 

leidinggevende. 
 


