
Een regionale 
projectleider  
voor OPEN 

Profielschets 

Een beknopte taakomschrijving 

Dé weg naar veilig gegevens uitwisselen met patiënten in de eerstelijnszorg 
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Regionale coalities kunnen subsidie aanvragen voor de invoering van het OPEN-
programma. Deze subsidie bevat een budget voor het aanstellen van een 
regionale projectleider. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de 
projectleider en over welke kennis en ervaring moet zij of hij beschikken? 
 
Voor alle zorgverleners in Nederland is het per 1 juli 2020 wettelijk verplicht om patiënten 
elektronisch toegang te verlenen tot de eigen medische gegevens. Op initiatief van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging 
van organisaties voor eerstelijnszorg, is daarom OPEN gestart. Dit programma ondersteunt 
huisartsen, en waar mogelijk andere zorgverleners uit de eerstelijns ketenzorg, bij het inzichtelijk 
maken en veilig uitwisselen van medische gegevens met patiënten.  
 
OPEN stelt zich ten doel dat alle huisartsen in Nederland (> 95%) veilige toegang tot de eigen 
gegevens voor patiënten aabieden. Onze ambitie is dat eind 2022 minimaal 40% van de inwoners 
van Nederland op een of andere manier van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor de uitvoering 
van het programma is gekozen voor een regionale aanpak door samenwerkende 
huisartsenorganisaties, zogenaamde regionale coalities.  
 
De volgende pagina beschrijft waaraan een regionale projectleider moet voldoen om het OPEN-
programma succesvol in een regio te kunnen uitvoeren. 
 
  

Profielschets 

Waaraan moet een regionale 

projectleider voldoen? 

 



 

OPEN – Profielschets regionale projectleider  3 

Taken en verantwoordelijkheden 

De taken die een regionale projectleider zal gaan vervullen, verschillen per regio en zijn deels 
afhankelijk van de OPEN-modules waar de regio voor gekozen heeft. De onderstaande lijst bevat de 
taken waarvan we verwachten dat een regionale projectleider ze gaat uitvoeren. 
 
De regionale projectleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende taken: 
 
o Het mede opstellen van een plan van aanpak voor de invoering van het OPEN-programma in de 

regio en het organiseren en coördineren van de uitvoering daarvan. 
o Het onderhouden van contact met de deelnemende huisartsen en huisartsenorganisaties, 

waaronder de penvoerder van de regionale coalitie.  
o Het onderhouden van contact met het OPEN-programmabureau en het uitwisselen van 

ervaringen met collega projectleiders uit andere regio’s.  
o Het vinden en begeleiden van OPEN-ambassadeurs in de regio. Dit zijn enthousiaste 

zorgverleners en patiënten die meehelpen om het verhaal van OPEN te verspreiden.  
o Het organiseren van de scholing in de regio met behulp van het OPEN-scholingsmateriaal.  
o Het organiseren en ondersteunen van de communicatie over OPEN voor zorgverleners en 

patiënten met behulp van het OPEN-communicatiemateriaal.  
o Het verzamelen en aanleveren van data over de voortgang van het project aan het OPEN-

programmabureau en de penvoerder t.b.v. voortgangsrapportage en subsidieverantwoording. 
 

Kennis en ervaring 

De activiteiten voor OPEN hebben voor een belangrijk deel te maken met het invoeren van een 
nieuwe manier van werken in de huisartspraktijk. Weliswaar met gebruik van ICT, maar OPEN is 
véél meer dan alleen een  ICT-project. 
 
De ideale regionale projectleider voor OPEN heeft kennis van en ervaring met:  
 
o de dagelijkse gang van zaken in een huisartspraktijk en de (eerstelijns)zorg. 
o de relevante eerstelijnsorganisaties en andere hoofdrolspelers in de regio. 
o informatiebeleid in de zorg, bij voorkeur op het gebied van elektronische informatie-

uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. 
o organiseren, coördineren, communiceren en rapporteren in het kader van complexe projecten 

in een omgeving met meerdere belanghebbenden. 
o het bewaken én nakomen van de afspraken die voor een succesvol verloop van het project 

noodzakelijk zijn, met speciale aandacht voor de subsidievoorwaarden. 
o het herkennen van risico’s en het voorkomen en waar nodig oplossen van problemen die tijdens 

de uitvoering van het project ontstaan. 
o het begeleiden van een andere manier van werken en het overwinnen van de weerstanden die 

zich daarbij voordoen.  
 
... en heeft een opleiding en werkervaring die aan deze vaardigheden hebben bijgedragen. 
 
Door de omvang en complexiteit van het programma denken wij dat deze functie geschikt is voor 
een projectleider van minimaal medior niveau. Een junior met begeleiding van een senior 
projectleider is ook een mogelijkheid. 
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2.1 Aanpak implementatietraject  

In deze paragraaf beschrijft u op hoofdlijnen de aanpak van het implementatietraject. Dit kunt u 
zowel visueel als schriftelijk weergeven. Het structureren van het project en  een goede projectstart 
vraagt tijd. Vaak heeft men het gevoel die tijd "$%, te hebben. De tijd die u hier nu aan besteedt zal 
echter achteraf juist tijdswinst opleveren. 
 

2.2 Activiteiten  

Hier formuleert u welke activiteiten de regionale coalitie onderneemt om het genoemde resultaat 
(beschreven in paragraaf 1.5) te bereiken. Beschrijf daarbij ook de mijlpalen, oftewel de 
tussenresultaten die bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. Beschrijf ook wie verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van welke activiteit. Voor de eerstkomende fasen dient de 
activiteitenbeschrijving zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Voor de fasen daarna kan worden volstaan 
met een activiteitenbeschrijving op hoofdlijnen. 
?""7<223$)816)1>&484&24&26"82704>=&)": )=""#$3456269 

Hoofdstuk 2 

Inhoudelijke activiteiten 

 

 
C"23)#1%2)*9)$2#4642726)816)72%’3&11&)26)116:1( )
Activiteiten: 

o! Benoemen projectleider 
o! Kern-/projectteam vormen voor de aansturing en monitoring 
o! Afstemmen en betrekken patiëntenvertegenwoordiging 
o! Globaal formuleren projectdoel en resultaat 
o! Verfijnen projectdoel en resultaat 
o! Opstellen activiteiten ter realisatie van resultaat 
o! Bepalen beheersmaatregelen 
o! In de voorbereidingsfase wordt de vragenlijst voor de klanttevredenheid, het 

communicatie- en implementatieplan ontwikkeld 
 

C"23)#1%2),9); "2$2)8""7<2724$46;)": )%&17&)816):7"52>&)
Activiteiten: 

o! Verkrijgen capaciteit en hulpmiddelen 
o! Project start; de betrokken partijen en medewerkers informeren   

en voorbereiden op het implementatietraject rondom ‘why’, ‘how’ en ‘what’ 
o! Accordering start 
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2.3 Communicatieplan  

In deze paragraaf beschrijft u het communicatieplan voor het implementatietraject. U bepaalt de 
doelgroepen en de doelstellingen per doelgroep. Vervolgens formuleert u de boodschap die u wilt 
overbrengen richting deze doelgroepen en somt u op welke communicatiemiddelen hiervoor nodig 
zijn.  
 
Aan het begin van een implementatietraject is het nog niet altijd mogelijk om een uitgebreid 
communicatieplan op te zetten, maar kan er wel een grove opzet voor het communicatieplan 
worden gemaakt dat gedurende het implementatietraject verder kan worden uitgewerkt. Maak bij 
het opstellen van een communicatieplan, indien gewenst, gebruik van de materialen en verhalen  
die beschikbaar zijn op www.open-eerstelijn.nl.  
&
 )

C"23)#1%2).9)72134%1&42)816)$2)72%’3&1&26)
Activiteiten: 

o! Uitvoeren van projectplan 
o! Bewaken en bijsturen van de uitvoering 
o! Realiseren van een gezamenlijk scholingsplan 
o! Deelnemende professionals instrueren/bijscholen 
o! Tijdens implementatie praktijkbezoeken uitvoeren om geleerde lessen op te halen en 

oplossingen aan te passen waar nodig 
o! Tussentijds evaluaties plannen op de gewenste resultaten. Wat is zichtbaar? Vraagt de 

praktijk om herijking van de oplossingen? Wat hebben de zorgverleners/patiënten 
aanvullend nodig? Waar zijn successen die ook een andere praktijk kunnen versnellen, etc. 
 

C" 23)#1%2)+9)2813’1&42)26)8278"3;)
o! Eindevaluatie – op een vooraf bepaald moment wordt het project geëvalueerd. Centrale 

vraag luidt: ‘Is het met de geleerde lessen mogelijk om verder op te schalen naar een 
volgende groep praktijken? Indien niet, wat moet dan nog worden uitgezocht en 
uitgeprobeerd?  

o! Zijn de activiteiten afgerond conform de afspraken in de subsidie-aanvraag en de  
samenwerkingsovereenkomst?  

 



 

OPEN – Plan van aanpak implementatie   12 

?""7<223$)D642&)>"F:322&E)>"FF’64>1&42:316)": )=""#$3456269)
&

Doelgroep Doelstelling Boodschap Communicatiemiddel 

Huisartsen, poh, 
assistent en praktijk 
manager 

Hebben kennis van de 
voordelen van de 
online gegevens 
uitwisseling met 
patiënten 

  

Patiënten Patiënten worden op 
de juiste manier 
geïnformeerd over de 
mogelijkheden tot 
inzage in eigen 
medische gegevens 

  

Ketenpartners …   
Regionale coalitie  …   

 
 
  
!  
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3.1 Planning   

In deze paragraaf maakt u een overzicht van de activiteiten en de daarbij verwachte tijdsinvestering.  
 
G16:1(9))

o! Bepaal de volgorde van fasen en activiteiten 
o! Bepaal de verantwoordelijke uitvoerder 
o! Bepaal de gewenste begin- en eindtijden 
o! Scherp de planning aan 

 
Om de planning scherp te krijgen, helpt het werken met een planningsboom, bijvoorbeeld:  
 
 
 
 
 
 
 

 
)
H2%>=745#)""( )$2)&"&132)$""73"":&45$)26)$2)<2316;745(%&2)F453:13269)

o! Genoemd implementatieproject eindigt op … 
o! Beschikbare tijd is … 
o! De planning is gericht op het realiseren van het beoogde resultaat per … 

 

Hoofdstuk 3 

Beheersplannen  

 



 

OPEN – Plan van aanpak implementatie   14 

?""7<223$)827I1>=&2)$""73"":&45$26)": )=""#$3456269&
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Het overzicht van de verwachte tijdsinvestering is gebaseerd op het activiteitenoverzicht van 
paragraaf 2.2. Per activiteit is aangegeven welke partijen hier bij betrokken zijn, wie  
verantwoordelijk zijn en wat de verwachte tijdsinvestering zal zijn (doorlooptijd & afronding).  
 
 Acties en tijdsplanning daarbij kunt u opstellen in een Excel-bestand: 

 
H2=227%:316626  
Voorbeeld (niet compleet) verwachte tijdsinvestering: 

&
&
 
!  

Het project heeft een totale doorlooptijd van een X maanden en zal lopen van november 201X t/m 
december 202X. Gestreefd wordt naar:  
 

De analyse- en voorbereidingsfase afgerond en starten in januari 2020 
In februari 2022 is de gegevensuitwisseling met patiënten geïmplementeerd in het 
(zorg)proces 
De communicatiemiddelen zijn hiervoor gereed 
In oktober 2019 starten met de analyses en het schrijven van de ‘best practice’ 
In december 2019 is de pilotfase met de voorlopende praktijken afgerond 
Na deze fase worden de nodige aanpassingen gemaakt in de aanpak 

 

jan-20 feb-20 ……

Projectleider benoemd en team samengesteld

Visie en plan van aanpak zijn uitgewerkt

Acties Door

Plan van aanpak en begroting akkoord

Aanpassing PvA en uitwerking deelplannen

Zorgproces geoptimaliseerd en geïntegreerd in consult

……

Frequentie

1x

e-learning klassiek

2x 1 uur 3 uur

2 uur 2 uur

nader te bepalen

nader te bepalen 1x per maand

Organisatie trainingen

Communicatie middelen

Nieuwsbrief

4 dagen

Module 2

Keuze module

Inzet projectleider

Personeelskosten

Activiteiten Totaal verwachte inzet

0-meting

Module 1
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3.2 Financiën  

Maak een financiële planning en bepaal hierbij: 
o! Wat is het benodigde budget? 
o! Wat is het al beschikbare budget? 

 
Bijgaand een voorbeeld van een begroting om de realisatie gedurende het project te volgen en af te 
zetten ten opzichte van de begroting. 
 

 

 
3.3 Organisatie  

K7"52>&"7;164%1&42))
In deze paragraaf beschrijft u de projectorganisatie en de structuur van de werkgroep. Daarbij geeft 
u aan wat er van de deelnemers tijdens het implementatietraject wordt verwacht.   
 

o! Benoemen van opdrachtgever en projectleider 
Opdrachtgever:  
Projectleider:   

o! Beschrijven projectstructuur 
Overzicht van de deelnemers van de werkgroep en hun rol. 

o! Beschrijven van de verwachte rol van de deelnemende partijen o.b.v. de voorgestelde 
projectstructuur 

 

Realisatie 

Specificaties

Uren fte Totale kosten Uren fte Totale kosten Uren fte Verschil

€ € €

Projectleider

Overig personeel , te weten*

Totaal kosten 

Zaalhuur e.d. 

Communicatie

Onvoorziene kosten 
Eigen bijdrage

Verschil 

Specificaties

Organisatie 

Materiele kosten en vergoedingen

Stuurgroep/werkgroep

Implementatie 

Projectmedewerker(s )

O-meting

Scholingsmodules

Project begroting OPEN Begroting

Specificaties

H2%>=4(<117)<’$;2& )JKL/ )%’<%4$429)
)
Vaste vergoeding per regio: € 10.000,- 
Subsidiebedrag per inschreven patiënt per gevolgde module: € 0,20 
 
Daarnaast rechtstreeks aan de deelnemende praktijk: 
Vergoeding per huisartspraktijk per inschreven patiënt: éénmalig € 2,75 via NZA 
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)
3.4 Relatie met externe organisaties   

In deze paragraaf beschrijft u eventuele relaties met de externe partijen en de daarbij behorende 
afspraken die tussen beide partijen gemaakt zijn. Hierbij kunt u denken aan het OPEN-programma 
team, de HIS/KIS leverancier of System Integrator en eventueel ook de ketenpartners.  
 
M334E%%#2&E%A@+4$D<$"*&<)" &4%#),$%&;%,&%O,%4"%&34*)"$A),$%A&
&

 
!  

?""7<223$)827I1>=&46;26)816):7"52>&324$27%7"3)
De projectleider is verantwoordelijk om, in de afgesproken periode en in afstemming met het 
bestuur en de werkgroep, het resultaat te behalen en coördineert het volledige 
implementatietraject. De projectleider bereidt de werkgroep voor, voert de nulmeting uit,  
maakt hierna een plan van aanpak, organiseert de scholingsmodules, meet en monitort de 
voortgang en brengt hierover verslag uit aan de opdrachtgever.   
 
?""7<223$)827I1>=&46;26)816)$2)7"3)816)$2)I27(;7"2: )
De werkgroep zal gemiddeld één keer per maand samenkomen, waarbij tijdens de 
voorbereiding en het begin van de implementatiefase de frequentie iets hoger kan zijn. Dit is 
afhankelijk van het verloop van het implementatietraject. Van de deelnemers wordt 
verwacht dat ze de werkgroepbijeenkomsten goed voorbereiden en bereid zijn om actief te 
participeren in de werkgroep. 
 

Het OPEN programma helpt bij implementatie door middel van het aanleveren van 
verschillende formats, materiaal voor scholing e.d.; 
 
Het OPEN programma levert communicatie materiaal voor patiënten en zorgverleners; 
 
De HIS leverancier heeft de noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd en is beschikbaar 
voor ondersteuning in de praktijk; 
 
De afspraken tussen de deelnemende organisaties van de regionale coalities in de 
samenwerkingsovereenkomst zijn nagekomen en gecontroleerd. Het niet nakomen van 
deze afspraken kan problemen opleveren bij de eindverantwoording van de subsidie. 
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3.5 Nazorgfase    

Hier beschrijft u de activiteiten wanneer de implementatiefase is afgerond. U geeft hierbij vooral de 
evaluatiemomenten aan en de invulling daarvan.  
 
M334E%%#2&3;A@+4$D<$"*&<)" &")(34*>)A%&
 

 
 
 
 
 
 
!  

Na de implementatiefase zal nog een werkgroep bijeenkomst plaatsvinden. Deze bijeenkomst 
worden gebruikt om de processen en de geleerde lessen te evalueren. Deze bijeenkomst zal 
worden gebruikt om te zien of de verbeterpunten die zijn aangedragen inmiddels verbeterd 
zijn. 
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Ondertekening van het projectplan door opdrachtgever en projectleider 

 
 
Plaats:      Datum: 
 
 
 
 
Handtekening Opdrachtgever   Handtekening Projectleider 
FN));K&     FN));K  
 
 
!  
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www.open-eerstelijn.nl 

OPEN is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. 
 
Hier is ruimte voor een kop over twee regelsOPEN is een initiatief van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van 
organisaties voor eerstelijnszorg. 
 
Hier is ruimte voor een kop over twee regelsOPEN is een initiatief van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van 
organisaties voor eerstelijnszorg. 
 
Hier is ruimte voor een kop over twee regelsOPEN is een initiatief van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van 
organisaties voor eerstelijnszorg. 


