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Hoe ziet een knelpuntenonderzoek eruit? 
 

Innovatie kan succesvol zijn als de voorgestelde oplossing een goed beschreven probleem 
aanpakt. Dan moet je echter wel zeker weten dat je het probleem goed doorgrondt. Daarom is 
het zo belangrijk om goed onderzoek te doen naar knelpunten. 

Maar hoe ziet zo’n knelpuntenonderzoek er precies uit? In dit overzicht leggen we uit wat de 
stappen zijn. 

Het proces in vogelvlucht 

 

Zoals je hierboven kunt zien bestaat het onderzoek uit een aantal stappen. De kern van het 
traject bestaat uit een of meerdere sessies waarin met een groep medewerkers ingegaan wordt 
op de materie: 

Sessie om basiskennis op te halen 
Tijdens de eerste gezamenlijke sessie gaan met met 
een groep betrokkenen aan de slag om in kaart te 
brengen wat er nu eigenlijk precies gebeurt rond het 
onderwerp van discussie. Dat kan bijvoorbeeld het 
ochtendproces zijn, of het medicatieproces. 
Belangrijk is dat we helderheid krijgen over wat er 
precies gebeurt en wie er allemaal betrokken zijn. 
Het resultaat van die sessie moet een overzicht zijn 
met alle relevante informatie en een eerste beeld van 
de knelpunten in de situatie. 

Alle input van die sessie wordt meegenomen en 
verwerkt en vormt het startpunt voor de 
vervolgsessie.  
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Sessie om knelpunten en verbeterkansen in 
kaart te brengen 
De tweede sessie staat in het teken van het uitwerken van 
knelpunten en het verzinnen van verbeterkansen. Eerst gaan 
we aan de slag met de knelpunten, we diepen deze in 
groepjes uit zodat iedereen begrijpt wat er precies misgaat 
en waarom. Deze knelpunten worden gepresenteerd zodat 
iedereen op de hoogte is. Vervolgens gaan we aan de slag 
om per knelpunt verbetervoorstellen te doen. De ervaring is 
dat de mensen die elke dag met een bepaalde uitdaging te 
maken hebben namelijk prima weten wat eventuele 
oplossingen zouden zijn. Door deze verbeterkansen zo goed 
mogelijk uit te werken ontstaat een lijst met allerlei verbeter 
ideeën.  

Uitwerking 
Aan het einde van de tweede sessie worden de oplossingen door de deelnemers 
gepresenteerd. Daarna worden de kanshebbende oplossingen omgezet in een plan van aanpak 
voor een experiment. Hierbij gaat het erom dat de groepjes hun eigen ideeën gaan testen en 
toepassen op de werkvloer.  Het plan van aanpak zorgt ervoor dat er begeleiding vanuit de 
organisatie geregeld wordt. Op deze manier heeft het behoefteonderzoek daadwerkelijk impact 
en wordt het overgedragen van het Innovatielab naar de organisatie. 

Wat vraagt zo’n onderzoek van de deelnemers? 
Om een effectief knelpuntenonderzoek te doen is het noodzakelijk om een groep van zo’n 5-8 
betrokkenen aanwezig te hebben bij de sessies. Deze sessies duren een halve tot een hele 
dag. De ervaring leert dat de beste resultaten worden bereikt door een diverse groep 
medewerkers die de gehele sessie aanwezig kunnen zijn. 

De presentatie van de inzichten kan gedaan worden aan een bredere groep medewerkers. Zo 
kunnen ook behandelaren, beleidsmedewerkers of managers betrokken worden. 

Wat levert een knelpuntenonderzoek op? 
Het doel van een onderzoek als dit is om een lijst mogelijk waardevolle, goed uitgewerkte, 
verbeterkansen op te leveren. Het echte verschil wordt natuurlijk gemaakt bij de implementatie 
van de meest waardevolle kansen. Daarom is het ook zo belangrijk een duidelijke eigenaar te 
hebben vanuit de organisatie die na het onderzoek verder gaat met de kansen en ideeën. 

 


