
Laboratorium Medische Microbiologie Groningen 
 
Achtergrond afdeling: 
De afdeling Medische Microbiologie (MM) is een nieuwe afdeling sinds 1 juli 2008 en 
bestaat uit de oude afdelingen ‘Virologie’ en ‘Bacteriologie’. De integratie en 
samenwerking verlopen stroef. De afdelingen zitten letterlijk op verschillende 
verdiepingen.  
 
Ze willen slimmer werken gebruiken om de samenwerking beter vorm te geven. 
Items die spelen: post en materiaal effectiever en beter stroomlijnen, omgaan met 
veranderende afspraken en complexer wordende technieken/werkzaamheden, 
gebruik maken van elkaars kwaliteiten.  
 
Van iedere afdeling zijn er vier mensen vertegenwoordigd in de projectgroep 
Slimmer Werken. 
 
Levendige discussies 
In mei 2009 is de eerste bijeenkomst geweest. Het leverde levendige discussies op 
en ook een hernieuwde kennismaking met elkaar. Nieuwsgierigheid naar de 
verschillen tussen de afdelingen, verrassing over zaken die eigenlijk toch ook best 
hetzelfde zijn, verbazing dat de samenwerking eigenlijk zo stroef verloopt terwijl ze 
een afdeling zijn. Een mooie basis om met elkaar aan de slag te gaan om naar 
verbetermaatregelen te zoeken. 
 
Via de verbetermethodiek werd gestart met een verkenning naar de zaken die goed 
gaan en zaken die niet goed gaan.  
 
Jubelmuur 
Goede werksfeer, ook tussen de beide groepen  
 
Interessant, afwisselend werk 
 
Werkdruk is OK, wel piekbelasting 
 
Veel opleidingsmogelijkheden 
 
 
 
Klaagmuur 
 
Samenwerking, werkprocessen, materiaalstroom 
 
Taken en bevoegdheden 
 
Communicatie 
 
 
Samenwerking, werkprocessen, materiaalstroom 
De twee afdelingen zijn samengevoegd om de onduidelijkheden over kostenplaatsen 
van sommige bepalingen weg te nemen. Er is eigenlijk verder niets veranderd. Er is 
getracht om mensen bij elkaar langs te laten komen voor een rondleiding, maar dat 



heeft niet geleid tot kennis wat een collega doet. Er wordt dus ook geen gebruik 
gemaakt van de samenwerking. De materiaalstroom loopt niet goed. Als een monster 
naar meerdere afdelingen moet, gaat dit niet efficiënt. De werkzaamheden hebben last 
van piekbelasting. Dan zou het fijn zijn als mensen elkaar zouden helpen. Dit gebeurt 
wel, maar is sterk persoonsafhankelijk. Sommige mensen gaan niet uit zichzelf 
helpen, maar worden daar dan meestal wel op aangesproken. Hetzelfde geldt eigenlijk 
voor het aanvullen, dat wordt meestal door dezelfde personen gedaan. De 
werkplekken zijn niet logisch verdeeld over de beschikbare ruimte. Hierdoor is het 
soms lastig om hulp te vragen of wordt er veel gelopen. Ook de verdeling van 
personeel over de werkplekken kan efficiënter. 
 
Oplossingen 
Er is al een aantal mogelijkheden genoemd om hieraan iets te doen: 

• Uniformiteit in opwerken 
• Dezelfde apparatuur gebruiken 
• Werkzaamheden beter op elkaar afstemmen, zodat er minder gewacht hoeft te 

worden 
• Met elkaar kijken naar wat handig is om van elkaar te weten 
• Rouleren van personeel over de twee afdelingen 

 
In de komende bijeenkomsten zullen deze onderwerpen verder worden uitgediept. 
 
 


