
 

Samen de documenten en processen up to date houden 
Iedereen heeft in zijn werk te maken met processen. Je werkt aan een onderdeel van een groter (client) proces 
of je voert een werkproces uit. Om processen eenduidig uit te kunnen voeren is het belangrijk dat iedereen weet 
wat wel en niet te doen en op welke manier. Alle procesafspraken moeten daarom duidelijk zijn en alle 
documenten die bij een proces horen moeten up to date zijn. Processen van Kennemerhart worden daarom 
beschreven en vastgelegd in iProva. Zo zijn proces- en werkafspraken voor iedereen te vinden en transparant.  

Procesdomeinen Kennemerhart
Ieder document van Kennemerhart hoort bij een van de procesdomeinen van Kennemerhart. In de procesplaat 
zie je de verschillende procesdomeinen van Kennemerhart terug. De domeinen zijn verdeeld in clientprocessen, 
ondersteunende processen en besturende processen. 

Procesdomeinen Kennemerhart met pijl van beïnvloedende factoren

Alle procesdomeinen hebben een eigenaar; één van de MT-leden. De eigenaar van het procesdomein is ook de 
eigenaar van de documenten die bij dat domein horen. De eigenaar is verantwoordelijk voor het op orde hebben 
en houden van de verschillende documenten en processen. 
Alle medewerkers van Kennemerhart kunnen in iProva, alle documenten zoeken en vinden die nodig zijn om je 
werk te kunnen doen (zie handleiding iProva Kennemerhart). iProva is een kwaliteitsmanagementsysteem met 
meerdere modules waaronder de module documenten en processen. In deze module van iProva  kun je snel de 
juiste informatie vinden en worden bestaande documenten beheerd. Dat betekent dat de documenteigenaren 
op gezette tijden een melding krijgen dat documenten evaluatie nodig hebben.

Opmerking plaatsen in iProva
Als gebruiker kun je een melding in een document maken. Bijvoorbeeld omdat je merkt dat er dingen in staan 
die niet overeenkomen met jouw werk of werkomstandigheden. Hoe je een opmerking kan plaatsen bij een 
document kan je vinden in de handleiding van ‘iProva Kennemerhart’.

Wanneer je besluit in ‘iProva Kennemerhart’ een opmerking te maken bij een document, dan krijgt de eigenaar 
van het document een bericht dat het document niet langer past bij de praktijk of niet langer voldoet aan jouw 
behoefte als gebruiker. De eigenaar zal dit signaal in behandeling nemen en waar nodig het document 
aanpassen. 

https://kennemerhart.iprova.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=6ca916e0-6a52-460f-a836-9c220ce7dc61
https://kennemerhart.iprova.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=2c583035-6385-4b01-88ec-e529fcf9bacf


 

Procesoverleg
Binnen ieder procesdomein vindt in opdracht van de proceseigenaar periodiek  procesoverleg plaats. Voor dit 
overleg wordt de agenda goed voorbereid zodat betrokkenen kunnen worden uitgenodigd om de juiste keuzes 
te kunnen maken. Afhankelijk van het onderwerp zal er daarom de ene keer een verpleegkundige aanschuiven 
terwijl de andere keer iemand van ICT niet mag ontbreken. De voorbereiding van de agenda wordt gedaan door 
de procesmanager en de processpecialist (zie beleid procesmanagement voor verdere uitleg). Zij stellen de 
agenda samen op basis van ingekomen mail, stukken tav beleidswijzigingen, op en aanmerkingen van 
medewerkers, uitkomsten van controles, klachten en incidenten en documenten en processen die moeten 
worden herzien of aangepast. 

Agenda vorming en procesoverleg

Het procesoverleg is onderdeel van het continue leren en verbeteren en ondersteunend aan het afmaken van de 
PDCA cyclus.
In het procesoverleg kan worden besloten dat:

 een document snel van de nodige aanpassingen kan worden voorzien; 
 een onderwerp nader uitgewerkt/uitgezocht moet worden in een kleine werkgroep;
 een onderwerp met een aantal vervolg vragen en in aanwezigheid van stakeholders op het volgende 

overleg terug moet komen; 
 een onderwerp zo groot is dat de eigenaar een besluit moet nemen tav het vervolg;
 nav een impact en GAP-analyse een implementatieplan gemaakt moet worden. 

Continue verbeteren met de PDCA cyclus in het procesoverleg

https://kennemerhart.iprova.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=70e80ac9-1c3d-44ff-8787-57d2fe36323f
https://kennemerhart.iprova.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=b41802ed-57e4-42d5-a460-314a890e0a9b


 

Voorstel voor nieuw document
Wanneer je een document mist in iProva of een document binnen je locatie of team hebt ontwikkeld dat je 
graag beschikbaar zou willen stellen voor heel Kennemerhart dan kan je een voorstel doen door een bericht te 
sturen aan de mailbox van het betreffende procesdomein. Je vraag zal dan in het procesoverleg op de agenda 
komen zodat de eigenaar van het domein kan besluiten of je voorstel opgepakt kan of moet worden. 

Nieuw document plaatsen in iProva
Documenten en processen plaatsen en vervangen wordt gedaan door procescontrol. Alvorens een nieuw 
document te kunnen plaatsen zal de procescontroller zeker willen weten dat de eigenaar akkoord is.


