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Voorwoord
Samenwerking in bewegingl
Over de niet-instrumentele kant van het leidinggeven in de gezondheidszorg en
de rol en positie van human resources daarbij.
Aanleiding:
Na 15

jaar ervaring in het vak, zoals we dat heden noemen "management consultancy" binnen
de rijksoverheid en nog eens 15 jaar ervaring in datzelfde vak als zelfstandig ondernemer,
werd ik in juni 2001 aangenomen in het Zaans Medisch Centrum.
"Ben jij die harde heelmeester die wij zoeken?" Zo stond in de advertentietekst te lezen.
Het werd mijn opdracht om vorm en inhoud te geven aan het managen van de unit Personeel,
Organisatie & Opleidingen (PO&0) en tevens een bijdrage te leveren aan de noodzakelijke
veranderingen binnen de organisatie. Binnen twee maanden had ik mijn introductie
ondergaan, de situatie geanalyseerd en mijn rapport met aanbevelingen bij de directie op tafel
gelegd.
Toch bleek dat het invullen van mijn rol niet zo eenvoudig zou gaan als ik dacht. Ik zou alle
ervaringszeilen moeten bijzetten om resultaat te boeken. Maar hoe? Met de handen in het haar
ging ik steun zoeken bij mijn oud hoogleraar sociale psychologie, Prof.dr. John Rijsman, die
mij inzicht verschafte in de theorie van 'appreciative inquiry' en de mogelijkheden toonde om
vanuit deze filosofie de interventies te plegen. Ik volgde zijn raad op waarbij de schellen mij
nog vele malen van de ogen zouden vallen.
Het gaat in dit proefschrift over de cultuur en cultuurinterventies in professionele organisaties.
In een ziekenhuisorganisatie is het blijkbaar zo dat de medisch specialisten grotendeels
bepalen wat de missie, de visie en de doelstellingen van de organisatie moeten zijn. Logisch
geredeneerd hoort dat ook zo. Immers het medisch handelen is het primaire proces van het
ziekenhuis.

Terwijl (verschillende) literatuur op het gebied van het leidinggeven wijst in de richting van
de integrale bedrijfsvoering, blijkt het in een ziekenhuisorganisatie moeilijk te zijn om
managers (medisch en organisatorisch) warm te krijgen voor het integraal managen van de
eenheid waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zeker wanneer er sprake is van het werken met
vrij gevestigde specialisten (maatschappen) en daarmee verschillen in motivatie. Dit geeft
spanning in de verhouding tussen medisch specialisten en anderen uit diezelfde organisatie.
Deze spanning trekt regelmatig een zware wissel op de arbeidsverhoudingen.

Discussies die over dit thema worden gevoerd leiden al snel tot een oneigenlijk gebruik van
macht en onbalans in macht tussen verschillende beroepsgroepen met kolonisatie en
excommunicatie van groepen tot gevolg. Er is eerder sprake van tegenwerking dan van
werkelijke samenwerking, althans zo wordt dat door lagere niveaus in de organisatie ervaren.
De 'machtigen' blijken geen belang te hebben bij werkelijke innovaties op het niveau van de
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attitude, waardoor er disfunctionele weerstandskrachten waarneembaar zijn die alles bij het
oude willen laten.

Daardoor komt 'diepgaande verandering' niet tot stand. Niet de gewenste 'schaamtecultuur' 1
maar de 'schuldcultuur' wordt dominant (de begrippen kolonisatie, excommunicatie,
schaamte- en schuldcultuur zijn ontleend aan de theorie van J.B. Rijsman over het sociaal
constructionisme. Bij mijn zoektocht in de wetenschap naar een verklaring voor genoemd
fenomeen in sociaal psychologische zin, zal ik nader ingaan op deze begrippen).

De bestaande machtsverhouding in de gezondheidszorg is in zijn scherpe onbalans een
belemmering geworden voor daadwerkelijke duur.ame verandering en vernietiwing.
Het onderkennen van het probleem van een verstoord machtsevenwicht met alle gevolgen van
dien, is van eminent belang voor een unit PO&0. Knelpunten in de organisatie welke leiden
tot verstoorde arbeidsverhoudingen raken direct het HR-vakgebied. Problematisch is echter de
positie en de rol van een personeelsafdeling in de gezondheidszorg. Tools voor
personeelsmanagement dienen zich te beperken tot het beheersniveau. De 'personeelsboer'
moet niet denken, maar gewoon werken en zorgen dat het salaris op tijd wordt gestort. Zodra
een afdeling personeel zich gaat bezig houden met strategische vraagstukken in de
organisatie, wordt dat als lastig ervaren.

Wanneer er echter een rol wordt weggelegd voor een afdeling personeel op het strategisch
niveau, kan dat als voordeel hebben dat werkelijke innovaties op attitudeniveau plaats vinden.
Personeelsadviseurs hebben hier best goede ideeen over. Hierdoor kan een nieuw perspectief
zichtbaar worden op het gebied van samenwerking.
Het belang van dit probleem is tevens gelegen in de baten voor medisch specialisten. Immers
vernieuwing in samenwerking met andere specialisten is niet mogelijk wanneer de back-up,
het verplegend personeel, niet aanwezig is, niet gemotiveerd is ofniet wordt geaccepteerd en
erkend in hun waarden. Het ontbreekt het hun dan aan voldoende machtsbasis om een
vruchtbaar tegenwicht te bieden op grond van de eigen professionaliteit.

Het is dus belangrijk om meer te bereiken door betere samenwerking. Een samenwerking
gebaseerd op vertrouwen en respect met een open oor voor de professionaliteit van de ander.
Gebaseerd op betrokkenheid van eenieder in de organisatie want de werkelijke kracht is in die
eigen organisatie te vinden.

Bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC, voorheen De Heel) is een start gemaakt met het
introduceren van 'appreciative inquiry' (AI) als filosofie voor het waarderend veranderen van
de organisatie. De eerste succesvolle ervaringen met een intensief Management
Ontwikkelings Programma (MOP) zijn bekend. Via dit programma worden managers (in het
begin niet-medici doch in een later stadium mochten wij ook de medici verwelkomen),
betrokken bij het tot stand brengen van de missie, visie, doelen en het beleid van de
organisatie. Hierdoor worden verbanden gelegd tussen 'gedacht' beleid op top (strategisch)
niveau en 'gedaan' beleid op werkvloer (operationeel) niveau.

In de zuidelijke cultuur, in Belgie tcrug te vinden, zon mcer elementen aanwezig van de Latijnsc, of
'schaamtccultuur' waarbij men zich psychologisch eigenaar voelt van con problecm en daarmee
verantwoordclijk is voor het oplossen van dat problecm. In de westerse cultuur, mccr op Amerikaanse grondslag
en terug te vinden in Ncderland, spreekt men ccrder van con 'schuldcultuur' waarbij de schuld kan worden
afgekocht of verschoven naar een ander, waarmcc men tevens van het problecm af is.
'
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De manager vervult daarbij een belangrijke rol, zowel bij het leiden van zijn eigen eenheid,
als bij de ontwikkeling van de organisatie in bredere zin. Een organisatie ont-wikkelen, is voor
mij niets anders dan het 'openrollen' van je organisatieprocessen.

Ik ga uit van de premisse dat de organisatie en met name de cultuur in de organisatie bestaat
uit een verzameling mensen die iets met elkaar wil. Datgene wat je gezamenlijk nastreeft is
het ultieme doel. Dat doel is, als het goed is, gebaseerd op gemeenschappelijk gedragen
waarden en normen. Het bepaalt je cultuur, het bepaalt je arbeidsmotivatie en het bepaalt je
mogelijkheden als mens en als professionele vakdeskundige.
Wanneer we nu in staat blijken om het 'openrollen' van de organisatie samen te ervaren,
hetgeen we hebben gedaan bij het Zaans Medisch Centrum, kunnen we vervolgens heel veel
dingen ont-dekken. Letterlijk het ontdoen van de dekens. Daarmee wordt voor eenieder
zichtbaar wat er allemaal gedaan wordt in de organisatie. Wat er allemaal gedaan wordt door
ons ! Want wil' zijn die organisatie. We kunnen dan ook zien wat er allemaal goed gaat in onze
organisatie, want er gaat ontzettend veel goed. Laten we dat niet vergeten.

Toch willen we meer. Meer voor onze patienten en meer in de kwaliteit van ons vak. In
allerlei bijeenkomsten kunnen we vernemen dat we vooruitstrevend zijn en blijven. Er is een
nieuwe missie geformuleerd waarin we in ieder geval duidelijk willen maken aan de
omgeving dat wij goed zijn maar blijven streven naar perfectie. In het beschrijven van de visie
is vooral gebruik gemaakt van de krachten in onze organisatie. De kwaliteiten die eerst
zichtbaar worden wanneer we de organisatie ont-wikkelen. Er zit namelijk erg veel latente
kwaliteit in onze eigen organisatie, alleen moeten we wel leren kijken! Het moet daarbij
mogelijk zijn om met zoveel professionals, een professionele organisatie in te richten.
In het verleden was er bij verandering steeds een sterke gerichtheid op problemen. Wanneer er
maar problemen konden worden gesignaleerd, konden we ook praten over oplossingen,
discussieren over mogelijkheden en onmogelijkheden. Zoeken naar consensus, de wijsheid
voor verbetering elders halen (buurmans gras is altijd groener), zonder de krachten in de eigen
organisatie te (h)erkennen. Het proces dat we nu gevolgd hebben is 'anders'.
In het Management Ontwikkelings Programma (MOP) zoeken de managers naar
mogelijkheden om werkprocessen te vereenvoudigen, anders in te richten, inzichtelijker te
maken. Daarbij ont-dekken de deelnemers de kwaliteit die reeds in zichzelf en in de
organisatie aanwezig is. Door met elkaar te spreken over de praktijk. Over de mogelijkheden.
Over kansen die er zijn. Over de 'drive' die de organisatie bezit in de vorm van de mens. Het
'menselijke kapitaal' van de onderneming.

Via allerlei opdrachten, relaties met de theorie, besprekingen over de eigen praktijk leren de
managers de kracht in de eigen organisatie te (h)erkennen. De zorgmanagers, unitmanagers,
organisatorisch managers, hoofden van afdelingen, teamleiders en medewerkers op
invloedrijke functies in de organisatie hebben inmiddels het MOP bijgewoond. Vooral werd
daarbij stilgestaan bij het positiefwaarderen van de kwaliteit die nu aanwezig is, om van
daaruit verder te ontwikkelen. Individueel en als organisatie in zijn geheel.

Aan de MOP-leden werd de opdracht gegeven om, via AI-interviews, op zoek te gaan naar de
mogelijkheden voor verbetering. met behoud van het goede en met waardering voor ieders
inzet. Gesprekken met mensen uit de directe praktijk gaven inzicht in de haalbare doelen die
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we vanuit de missie en visie wilden formuleren. Immers wat er haalbaar kan zijn, weet alleen
de praktijkdeskundige toch?

Vanuit deze interviews zijn adviezen geformuleerd over aandachtspunten, doelen, middelen
en beleid 2004-2008.
Met de interviews hebben we ongeveer 175 meningen van mensen uit de directe praktijk
geinventariseerd. In een model (balanced scorecard) met de meest belangrijke
aandachtsgebieden voor het Zaans Medisch Centrum, is de verkregen informatie bewerkt.
Daarbij is 'gewogen' of de aandachtsgebieden met elkaar in balans waren en wat er zal
gebeuren wanneer er ingrepen moeten plaats vinden in het beleid 2004-2008.
Op deze manier kunnen we een vinger aan de pols houden tijdens het proces van 'gedacht

beleid naar gedaan beleid'.
Wat we merken tot dusver is dat iedereen een beetje moet wennen aan deze manier van
werken. Al improviserend komen we tot verbeteringen waarbij in een vroeg stadium de
betrokken medewerker, die het beleid uiteindelijk zal moeten uitvoeren, kan worden
geraadpleegd. Tevens kunnen we vanuit deze inzichten en in samenspraak met medisch
specialisten komen tot integrale zorgbenadering waarbij maximale kwaliteit voor de patient
kan worden geboden met minimale middelen.
Deze weg is misschien wat omslachtiger dan snelle verandertrajecten die van 'bovenaf of op
basis van een extern adviesrapport moeten worden geimplementeerd, maar zal uiteindelijk
leiden tot meer kwaliteit, betrokkenheid en inspraak bij diegenen die een verandering moeten
doorvoeren. De uitdaging om hieraan een bijdrage te kunnen en mogen leveren is zeker

aanwezig.

Don't believe what you see...See what you believe!!!
In mijn proefschrift wordt inzicht verstrekt in de toepassing van verschillende theorieen op het
gebied van organisatie- en managementontwikkeling in de praktijk. Tevens wordt een
verklaring gegeven van mogelijkheden en onmogelijkheden in het algemeen en in de
gezondheidszorg in het bijzonder, voor werkelijke innovaties op attitudeniveau in een
professionele organisatiecultuur. Ik zal daarbij de rol en positie alsmede de toegevoegde
waarde van een afdeling PO&0 duiden in relatie tot diepgaande verandering in een

ziekenhuisorganisatie.
In een praktijkbeschrijving zal ik inzicht verstrekken in de effecten van een uniek
management ontwikkelingsprogramma; uniek in zijn samenhang en uniek in de
achterliggende filosofie van the appreciative inquiry.
Daarmee hoop ik anderen (bestuurders, directeuren, medisch specialisten, vakspecialisten,
verpleegkundigen, bedrijfsvoerders, (personeels)managers en medewerkers) deelgenoot te
kunnen maken van mijn el-varingen.
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Een woord van dank wil ik richten aan mijn promotor, prof.dr. John Rijsman, die op het idee
kwam om mij een proefschrift te laten schrijven. John stimuleerde mij om door te zetten maar
bezorgde me ook heel wat overuren, participeerde als gastdocent in het managementprogramma, gaf mij tips en aanbevelingen om de praktijk aan relevante theorie te koppelen,
haalde voor mij de kolen uit het vuur tijdens bijeenkomsten met de directie en medische staf
en spiegelde mijn ambitie aan wat praktisch mogelijk was.
Vervolgens is er mijn collega dr. Frank van Ree aan wie ik enorm veel dank verschuldigd
ben. Samen met Frank heb ik het gehele management opleidings programma vorm en inhoud
gegeven en hebben we zij aan zij gewerkt bij de uitvoering van dit programma. Vele
medewerkers van het Zaans Medisch Centrum hebben we geschoold, begeleid, geadviseerd en
geinformeerd over de praktijk van het ziekenhuis. Met plezier denk ik terug aan onze
conversaties en discussies bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van ieder programmaonderdeel. Liefen leed hebben we gedeeld, onze verantwoordelijkheden jegens de organisatie
met sterke schouders gedragen terwijl ook ons privdleven met alle beslommeringen gewoon
doorgang vond. We hebben elkaar gesteund, opgevangen en we waren er telkens weer voor
een nieuwe trainingsgroep. Gesteund door onze partners, Chris en Ina, waren we in de
gelegenheid om onze gedeelde ambitie waar te maken.
Een speciaal woord van dank wil ik hierbij richten aan drs. Johan Wagenaar, algemeen
directeur van het Zaans Medisch Centrum tijdens de periode van het ontstaan van dit
proefschrift. Hij had de moed om tijdens moeilijke financiale tijden, tdch de prioriteit bij dit
programma te leggen. Zonder zijn steun had dit programma niet kunnen worden uitgevoerd.

Natuurlijk mogen in deze dankbetuiging de deelnemers aan het management Ontwikkelings
programma niet worden vergeten. Bij het afsluiten van dit proefschrift hebben een kleine 200
medewerkers van het Zaans Medisch Centrum in dit programma geparticipeerd. Inclusiefde
follow-up bijeenkomsten hebben Frank en ik zo'n 65 bijeenkomsten begeleid en hebben we
van de deelnemers erg veel kunnen leren over de praktijk van het ziekenhuis. Het vuurtje van
'appreciative inquiry' werd door Frank en mij aangewakkerd, maar het zijn de deelnemers die
deze gedachte warm houden in de organisatie van het Zaans Medisch Centrum.
Een groot aantal deelnemers trad daarbij later op als gastspreker in het programma om over
hun ervaringen te 'verhalen'. De feed-back van al deze mensen is van onschatbare waarde
geweest.

Voor de prachtige vertaling van de samenvatting in het engels ben ik Marij Bouwmans zeer
erkentelijk.
Ongetwijfeld zal ik nog een aantal mensen vergeten die mij met raad en daad hebben
bijgestaan en die mij hebben gesteund bij de uitvoering van mijn werk. De collega's van
PO&0 die 'de zaak' moesten runnen tijdens mijn afwezigheid, de secretaresses die voor de
ondersteuning zorgden bij de uitnodigingen, de verslagen van de bijeenkomsten, de contacten
met de leidinggevenden en de afspraken met het conferentiehotel. Dank aan jullie allen.
Tenslotte ben ik veel dank verschuldigd aan Anneke de Ronde en Marty Fokker die in dit
proefschrift op zoek gingen naar tekstuele correctiemogelijkheden.
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Inleiding.
De woorden van mijn promotor, Prof. John Rijsman, echoen nog na in mijn oren. "ln feite
Jan, ben je moreel verplicht om 'iets toe te voegen aan de wetenschap' in de vorm van een
proefschrift" zei hij. En zo zou het geschieden. Vanuit mijn praktijkervaring en de belofte aan
de directie van het Zaans Medisch Centrum2 (ZMC) om als manager Personeel, Organisatie &
Opleidingen te werken aan cultuurverandering, heb ik dit proefschrift geschreven.
Als aan je wordt gevraagd om iets toe te voegen aan de wetenschap is de gedachte natuurlijk:
wat dan?? Er is enorm veel literatuur op het gebied van organisatieontwikkeling, cultuur,
management, leidinggeven etc. Maar hoe werken die wijsheden nu in de praktijk? Wat
motiveert of ddmotiveert mensen in samenwerkingsverbanden? Waarom gaan de dingen niet
altijd zoals we willen? Hoe bestaat het dat je een probleem in de eigen organisatie op een
vrijwel identieke manier tegenkomt in een casebeschrijving, je dertig pagina's verder de
oplossing krijgt aangereikt voor dat probleem, terwijl die oplossing juist niet werkt in je eigen
organisatie?

Veel onderzoek is en wordt gedaan naar processen van groepsdynamiek, samenwerking en
kwaliteit van organisaties. En het lijkt wel of er met die onderzoeken mUr vragen worden
opgewekt dan beantwoord. In dit proefschrift wil ik op een praktijkgerichte manier inzicht
verstrekken in het omgaan met veranderingsprocessen in organisaties in het algemeen en in de
gezondheidszorg in het bijzonder.
Zoals de titel reeds doet vermoeden: 'Samenwerking in beweging: over de niet-instrumentele
kant van het leidinggeven in de gezondheidszorg en de rol en positie van human resources
daarbij', staat 'de mens in de organisatie' centraal in dit proefschrift. Het gaat over samenwerken. Zonder rang of stand. Bijzonder veel problemen in de organisatie zijn terug te voeren
op samenwerkingsprocessen en de stijl van leidinggeven. Schuldigen te over en iedere externe
consultant kan in iedere organisatie vast nog twee of m66r fouten benoemen die je zafnog
niet hebt ontdekt.

Ongetwijfeld kennen we allemaal uit de eigen praktijk de conflictueuze situaties waarbij

oplossingen dienen te worden gevonden in procedurehandhaving, regelgeving, mediation en
al of niet gedwongen ontslagen. Met (personeels)instrumenten als tools voor het loswrikken
van vastgeroeste werkprocessen probeert men veranderingen te realiseren en de weerstanden
die daarbij ontstaan te elimineren. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Ik wil dit soort
processen in een organisatie niet ontkennen, ik weet maar al te goed dat ze bestaan en het is
alleen maar prijzenswaardig dat we beschikken over hulpmiddelen, instanties en consultants
die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van problemen, maar ik vraag
mezelf af of er geen andere wegen te vinden zijn, minder pijnlijk, die tot hetzel fde of tot een
beter resultaat leiden.

Zaans Medisch Centrum ZMC, voorheen Dc Hccl ZMC. Tijdcns de activitciten in het kader van het formulcren
van het zickcnhuisbrede belcidsplan 2004-2008, is gekozen voor dcze naamswijziging in mci 2004.
2
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Dit proefschrift bestaat uit vier delen en is een weergave van de praktijk in het ZMC. In het
eerste deel wordt een positiebepaling gegeven van het ZMC als organisatie entiteit. Tevens
wordt een schets gegeven van de omgevingsvariabelen die van invloed zijn op het
functioneren van de organisatie als geheel. Vervolgens ga ik in op een aantal theorieen en
modellen die kenmerkend zijn voor de cultuur en het management binnen organisaties.
Gebruikelijke en schijnbaar logische manieren van het werken, het oplossen van problemen
en het nemen van beslissingen worden verklaard.
In het tweede deel schets ik mijn ervaringen bij het ZMC met interventies in de
organisatiecultuur via de weg van appreciative inquiry: Het eerste landelijk onderzoek van
Prismant4 op het gebied van medewerkerstevredenheid werd gehouden in 2001. Op basis van
de resultaten van dat onderzoek als 0-meting, is bij het ZMC gekozen om via alle
leidinggevenden te werken aan verbetering van de arbeidssatisfactie van de medewerkers. Een
uniek Management Ontwikkelings Programma (MOP) is uitgevoerd en wordt nu
onderhouden. Op welke manier dit programma tot stand is gekomen, de manier waarop het is
uitgevoerd en de resultaten worden verwoord in dit deel van het proefschrift. Zonder het
misschien te beseffen zijn mijn collega dr. F.J.C. (Frank) van Ree en ik, als inteme
begeleiders van dit programma, middenin het veranderproces gaan staan. Via de
methodologie van 'action research' en met appreciative inquiry als basisfilosofie hebben wij
vele uren besteed aan praktijkreflectie. De resultaten die wij hebben geboekt, zowel in
methodologische zin als in evaluatieve zin in de vorm van eigen evaluaties en vanuit de
bevindingen van het tweede Prismant onderzoek 2004, zal ik weergeven in dit deel.
lk hoop vooral met dit deel te voldoen aan de 'toevoeging' van de praktijk aan de wetenschap.
Wat we hebben gedaan, waarom, welke obstakels we tegenkwamen, hoe we die hebben
genomen, verklaringen uit de literatuur, belevingen, de rode draad, aanpassingen op basis van
intuRie en de ontwikkeling van de praktijk, is hier beschreven. Bij sommige beschreven
situaties zal de lezer zich verbazen over de praktijk van het ZMC. Dat hebben wij 66k gedaan
en het is geenszins de bedoeling om 'de vuile was' buiten te hangen maar het geeft inzicht in
het 'leerproces' dat wordt doorgemaakt in een organisatie in ontwikkeling.

Met de inzichten uit de eerste twee delen van dit proefschrift plaats ik in deel 3, de resultaten
tot dusver in de uitwerking van het ziekenhuisbrede beleidsplan 2004-2008. Binnen de
context van dit plan zal ik een beeld schetsen van de missie en visie van het ZMC, waarbij de
inzichten van nut kunnen zijn bij de implementatie van het beleidsplan. Ik schets daarbij de
veranderende rollen van invloedrijke groepen in de organisatie voor de 'richting' van de
organisatie, voor de 'inrichting' van de organisatie en de 'verrichting' van de werkzaamheden
van allen die deel uitmaken van die organisatie. Het is een deel van 'bezinning', een
interludium om de gedachten te focussen op wat bereikt is. Op de kracht die aanwezig is in de
eigen organisatie om verbeteringen te construeren. Het is een 'imagination' naar 2008. In dat
jaar zal het huidige beleidsplan zijn verouderd en staan we voor de opgave om een nieuw
beleidsplan te formuleren. In dat jaar zullen we opnieuw ontdekken dat er vele mensen zijn in
de gezondheidszorg die onder allerlei moeilijke omstandigheden, gebrek aan waardering,
beperking in budget, onder druk van het management, ziektekostenverzekeraars, politiek etc.
zin geven aan hun werk. Tenzij we op een andere manier een uitdaging weten te vinden.
3 Appreciative Inquiry. ofwel 'waarderend ondcrzoek' is ecn totaal andere filosofic voor het omgaan met
vcranderingen dan de gcbruikelijkc, 'probleemoplossende' benaderingen. Grondlegger, David Cooperrider van
Western Cape University hceft inmiddels velc volgers die acticf zijn in de bcgeiciding van veranderprocessen in
is
als grondhouding.
rganisatics.
Bij het ZMC uitgegaan van deze filosofie
Pnsmant is het onderzocks- cn adviesbureau voor de Nederlandse Gczondheidszorg en staat onder Iciding van
prof.dr. J.K. van Dijk.
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In de methodologie van appreciative inquiry wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde 4-D
model (Discovery. Dream, Design en Delivery). Dit derde deel van het proefschrift linkt de
discovery en de dreamfasen aan elkaar. Tevens wordt een overzicht gegeven van de
activiteiten die op dit moment van belang zijn in het ZMC. Het zijn instrumenten, technieken,
toetsmomenten, ervaringen en obstakels die we nemen om de gestelde doelen te bereiken.
De designfase is in volle gang. De manier waarop wordt gewerkt aan verbetering van de
kwaliteit in de breedste zin van het woord, wordt in dit deel beschreven.

Tenslotte zal in deel vier de toekomst van het ZMC worden geschetst. De rol van HRM bij
veranderprocessen wordt in het kort weergegeven, terwijl de rollen van de Raad van Bestuur,
van de managers en van de medewerkers is geanalyseerd aan de hand van gesprekken op
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wederom een visie op de toekomst vanuit de
praktijk.
Deel
Deel 1
Organisatle & Management

Centrale onderzoeksvraag
1

2

Deel 2,

Het veranderen van orgamsaties op bags van
Appreclatlve Inquiry

Hoe ziet de omgeving van een
Nederlands zlekenhuis in algemene zin er
uit en hoe is die situatie specifiek voor het
Zaans Medisch Centrum (ZMC 97
Wat Is organisatlecultuur, Ifenmerhen
daarvan en op welke manier is de cultuur
van een organisatle te beinvloeden,
gezien vanuit de literatuurp

3. Wat Is appreciative inquiry (Al) en op
welke manier 1, an deze filosofie betekenis
hebben bil het veranderen van een
organisatiecultuur?
4

Vanult de pnncipes van Al Is bli het ZMC
gelsozen voor een Intenslet Management

Ontw,1,1•elings Programma (MOP) Hoe is

dit programma toI stand gekomen, op
welke manler Is aan de Inhoud daarvan
vonn gegeven en wat ziin de effecten op
de organisattecultuuri
Deel 3
De resultaten van de gekozen veranderstrategie

5

Wat ain de 'ontdel,kingen' en de 'dromen'
van het ZMC voor de toebomst en met
welke externe en Inteme ontwil,herngen
dient men rekening te hou(len bii de
wtvoenng van het beleid tot 20087

Deel 4
De toehomst van het ZMC

6.

Welke rol kan het human resource
management vervullen bil
veranderprocessen in de organksatie7
Welke ontwikkelingen komen op de
organisatle at en hoe zlen de
verschillende 'lagen',n de organisatie de
toehomst?

7
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Deel 1

(Ziekenhuis)organisatie & Management

Centrate onderzoeksvraag:

Hoe ziet de omgeving van een Nederlands
ziekenhuis in algemene zin er uit en hoe is
die situatie specifiek voor het Zaans .
Medisch Centrum (ZMC)?

Wat is organisatiecultuur, kenmerken
daarvan en op welke manier is de cultuur
van een organisatie te beTnvioeden, gezien
vanuit de literatuur?

Specifieke vraagstelling voor dit deel.

•
•
•

•

•

•

•

Welke factoren beTnvloeden een
ziekenhuiscultuur?
Hoe is het ZMC ontstaan?
Op welke manier is het mogelijk om in een
professionele organisatie zoals een
ziekenhuis. de koers te bepaten vanuit
gemeenschappelijk belang in plaats van
verwikkeld te raken in een belangen·strijd
en wat is er nodig om dit te bereiken?
Hoe is de cultuur van het ZMC te
omsch ven en wat is hierbij herkenbaar
vanuit de theorie?
Op welke wijze is het mogelijk om een
verbetering in de cultuur te bereiken door
de inzet van 'niet instrumentele'
managementtools vanuit de positie van
HRM en wat is er nodig om dit te
realiseren?
Op welke manier is het mogetijk om een
'goed'-score, te vveten een rapportcijfer 8
te bereiken in patiant- en
medewerkerstevredenheid en wat is er
nodig orr, dit le bereiken?
Hoe is de 'gewenste' cultuur van het ZMC
te beschrijven en zijn wij in staat om op
eigen kracht deze cultuur te realiseren?
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Inleiding.
In dit deel van het proefschrift wil ik als 'reflective practitioner' een wetenschappelijke
verantwoording geven van mijn manier van denken en handelen in het HRM-vak. Het komt
mij zo voor, dat naarmate je langer in het vak functioneert, het lijkt alsofje er steeds minder
van afweet en misschien heeft dat wei te maken met de snelheid waarmee de ontwikkelingen
passeren. Maar ik ben tevens van mening dat mijn inzichten, overtuigingen en
vooronderstellingen een goede bijdrage kunnen leveren aan de wetenschap. Het kan daarbij
nooit kwaad overigens om steeds te reflecteren op het eigen handelen. Mijn werk is niet af; ik
heb het gevoel dat het nu pas begint. Het proces van leren is tenslotte oneindig en daarmee is
in feite dit proefschrift al onvolledig. Uit de gesprekken met andere promovendi heb ik
vemomen dat zij dezelfde ervaring hebben. Toch wil ik een poging ondernemen om
wetenschappers un praktijkmensen met elkaar in gesprek te brengen over de kwaliteit van
samenwerkingsverbanden in organisaties. Misschien kunnen mijn inzichten en ideeen,
beschreven in dit proefschrift hiertoe dienen. Ik beschrijf in dit deel verschillende theorieen
op het gebied van organisatiecultuur (1.2.) en management (1.3.). Alvorens echter hierop in te
gaan bied ik het referentiekader aan van het ZMC (1.1.). De beschrijvingen van de
theoretische hoofdstukken worden op mijn manier gernterpreteerd en daarmee geplaatst in de
context van het ziekenhuis te Zaandam. Binnen dit ziekenhuis zijn door mij de genoemde
theoretische inzichten gebruikt om een veranderingsproces in de cultuur van de organisatie in
gang te zetten. De praktijkbeschrijving in het volgende deel, bestrijkt een periode van drie jaar
'action research', waarbij start en finish liggen bij het landelijk onderzoek 'Personeel in
Beeld', uitgevoerd door Prismant.

"Theorie zonder praktijk is voor genieen, praktijk zonder theorie voor dwazen en schurken",
heb ik eens ergens gelezen refererend aan Gunning.Als promovendus ben ik blij te worden
uitgedaagd om deze verantwoording te formuleren.De theorieen en de modellen die ik
gebruik, hebben voor mij de synergetische waarde tussen theorie en praktijk.
Dit deel van het proefschrift is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de 'kennis uit het
verleden'. Vele 'denkers' (zoals Schein, Hofstede, Mintzberg, Handy, Harrison, De Cock,
Kets de Vries, Taylor, Fayol, Weber, Quinn, Cooperrider en vele anderen), hebben op een
praktijkwetenschappelijke wijze zich gebogen over de vraag: hoe sturing te geven aan mensen
in organisaties en aan de veranderprocessen die in de

tijd plaatsvinden.

Met de theoretische denkkaders uit dit deel is het mogelijk om mijn ervaringskennis te
expliciteren. Vooral de praktijktheoretische inzichten geven aanleiding voor de dialoog
omtrent de 'schijnbaar' weerbarstige praktijk. Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines is
de probleemstelling van het samenwerken in arbeidsrelaties reeds onderzocht en toch blijft het
een mysterieus fenomeen. Wetenschappelijke verklaringen worden telkens weer doorkruist
met paradoxen en dilemma's uit de praktijk. Dat verklaart misschien de werkwijze van de
reflectieve praktijkfunctionarissen die, in de wetenschap van bestaande theorieen en
modellen, ook intuTtief handelen. In mijn visie en in mijn handelen heb ik 66k keuzes gemaakt
en uitspraken gedaan die in tegenspraak kunnen zijn met de gangbare theorie.5 Ik ben me er
van bewust.

5 Argyris, C., Putnam, R., & Smith, D.M.; Action science, Concepts, methods and skills for research and
intervention, San Francisco, 1987.
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1.1.

Het referentiekader van een organisatie: het ziekenhuis.

In de oorspronkelijke vorm is een ziekenhuis een gebouw of een gebouwencomplex, waar
personen voor tenminste 66n etmaal worden opgenomen voor geneeskundig onderzoek,
behandeling en verpleging. Met deze definitie werd bij het ontstaan van de ziekenhuizen
bedoeld: de klinische gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Wat we nu noemen
de 'care' en de 'cure' en het onderscheid dat we daarin willen aanbrengen, was in de primaire
opzet van een ziekenhuis een integrate vanzelfsprekendheid.Reeds in de oudheid waren er
voorlopers van wat we nu verstaan onder het begrip 'ziekenhuis'. Wanneer we teruggaan in
de geschiedenis en het ontstaan van de medische wetenschap, komen we bij de oude Hindoes
in de 3e eeuw v.C. reeds gebouwen tegen, die door de gemeenschap werden onderhouden en
waar zieke reizigers en dieren werden behandeld en verzorgd. Het waren gebouwen, die door
Koning Asjoka werden uitgebreid en verbeterd en tevens de functie hadden van
geneeskundige hogeschool.
De Grieken hadden hun 'Asklepieia', hun gasthuizen, waar naast gasten ook zieken werden
ondergebracht en zelfs bezaten zij een soort polikliniek: het iatrion. De Romeinen gebruikten
hun tempels om zieken onder te brengen en te verzorgen naast de lazaretten en hospitalen
voor soldaten en slaven. De eerste instellingen in Europa waren vaak opvanghuizen op
Christelijke grondslag in bisschopswoningen, later in bijgebouwen en met een uitzonderlijke
gastvrijheid. Op deze wijze ontstonden de eerste ziekenhuizen; in de 5c eeuw voornamelijk
kloosterhospitalen. Tot de oudste ziekenhuizen in West-Europa kunnen worden gerekend: het
Hotel - Dieu te Lyon (543), het ziekenhuis van Parijs (ca. 650) en het Santo Spirito Hospitaal
te Rome (ca. 700).

In de tweede helft van de 19e eeuw kwam de ontwikkeling op gang van verzorgings- en
opvanghuizen naar de hedendaagse moderne, hooggespecialiseerde medisch-technologische
centra. De nieuwbouw en renovaties van de ziekenhuizen werden meer en meer genormeerd
vanuit wetenschappelijk inzicht op verpleging en behandeling, maar ook vanuit het
economisch en onderwijskundig besef Tevens werd steeds meer rekening gehouden met de
plaatselijke omstandigheden en stelden (gemeentelijke) overheden (zo) hun eisen.

Een tijdlang was de visie dat men de inrichting van de ziekenhuizen moest ordenen volgens
een bepaald specialisme. Categorale ziekenhuizen, vaak genoemd 'de kliniek', werden
gesticht voor bepaalde groepen zieken zoals de leprozerieen en de pesthuizen van vroeger.
De visie op dit moment neigt wederom in een dergelijke richting met ideeen rond
kankercentra, maar er is tevens veel te zeggen voor het gegeven dat de medische wetenschap
veel gecompliceerder is geworden dan vroeger, hetgeen betekent dat vele disciplines hun
krachten moeten wijden aan 660 patient en waardoor een generalistisch ziekenhuis geen
ondenkbare optie zal zijn voor de toekomst. Daarnaast zien we de functie van
'opleidingsziekenhuis' steeds meer opkomen, waar praktische opleidingen worden verzorgd
voor aanstaande artsen en verpleegkundig personeel.
Het beheer van de ca 110 Nederlandse ziekenhuizen is voor ca 80% in handen van particuliere
instanties, vaak stichtingen en verder bij de overheid. Om verpleegkundigen te mogen
opleiden is erkenning nodig van de Geneeskundige Hoofdinspectie, ressorterend onder het
Ministerie van VWS. Voor het opleiden van medisch specialisten is erkenning nodig van de
Specialisten Registratie Commissie.
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Verpleging en behandeling van patienten voor rekening van het Ziekenfonds kan geschieden
met instemming van de Ziekenfondsraad6, een rechtspersoonlijkheid bezittend publiekrechtelijk lichaam7 en belast met het toezicht op de uitvoerende instanties van de
Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De Ziekenfondswet8 is ingesteld om doeltreffende geneeskundige verzorging te waarborgen
en bestaat uit een verplichte verzekering, een bejaardenverzekering en een vrijwillige
verzekering. Tevens is het mogelijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Verplicht
verzekerd zijn in Nederland gaat v66r op vrijwillig verzekerd zijn en is afhankelijk van het
inkomen in de zin van de Ziektewetg inclusief vakantiegeld waarbij het maximumbedrag door
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vastgesteld.
De verpleegprijs wordt gecontroleerd en vastgesteld door het Centraal Orgaan
Ziekenhuistarieven (COZ). Op basis van productieafspraken met ziektekostenverzekeraars
wordt jaarlijks een budget aan het ziekenhuis toegekend. Op dit moment zijn er
ontwikkelingen in de richting van zogenoemde DBC's: Diagnose Behandel Combinaties
waarbij de totale kosten van het ziekenhuis, inclusief overheadkosten inzichtelijk worden
gemaakt en worden verdisconteerd in de prijs van een bepaalde behandeling. In het kader van
de marktwerking kunnen ziekenhuizen hierdoor onderling worden vergeleken
kwaliteit en efficientie.

in prijs,

In Belgie kent men een soortgelijke inrichting van de gezondheidszorg. Ook hier is het beheer
van de ziekenhuizen deels in handen van particuliere instanties en deels bij de overheid.
De ziekenhuizen moeten door het Ministerie van Volksgezondheid worden erkend en voor de
verpleging en behandeling van patienten voor rekening van het ziekenfonds in Belgie is
erkenning nodig van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
Ziekenfondsen in Belgie, ook mutualiteitsverenigingen genoemd, zijn particuliere instellingen
met als taak, het verlenen van uitkeringen aan haar leden hetgeen geregeld is bij wet van 23
juni 1894 en die haar oorsprong vindt in de maatschappen van onderlinge bijstand,
ziekenkassen of ziekenbussen, vrijwel in iedere gemeente of stadswijk aanwezig.
Hoewel de huidige minister van VWS, Hoogervorst, bestrijdt dat onder zijn beleid de
gezondheidszorg verschraalt, ("In heel wat landen barst men van vreugde uit in huilen bij een
dergelijk zorgstelsel waarvan de kosten stijgen van € 45,8 mitjard in 2005 naar € 50,7 miljard
in 2007")10, moeten er toch ingrijpende beslissingen worden genomen om "de Stalinistisch
gedirigeerde gezondheidszorg, inefficient, klantonvriendelijk en steeds duurder wordend" te
hervormen. Na 30 jaar polderen over een nieuw zorgstelsel, wil deze VVD-er de
geschiedenisboeken in als de persoon die herziening realiseerde. "Burgers, verzekeraars,
medisch specialisten, huisartsen en apothekers zullen hun verantwoordelijkheid moeten
nemen zoals dat heet". We zijn benieuwd.

Andriessen, Miedema, Oort; De sociaal-economische besturing van Nederiand; zesde druk; Groningen 1970.
Ziekenfondsraad ingesteld bij de wet van 24 april 1947, Stbl.. H. 135 en in werking getreden op 1 januari 1949.
8 Wet van 15 oktober 1964, Stbl.. 392.
' Ziektcwet van 5 juni 1913. Stbl. 204 en ingrijpend gewijzigd bij wet van 18 februari 1966, Stbl.. 85 en bcdoeld
om werknemers te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid wegens ziekte inclusiefgebrek, zwangerschap en
bevalling Onder gebrck wordt mede verstaan: ongevalsgevolgen.

6
7

10

Volkskrant van 22 september 2004, naar aanleiding van dc miljocnennota 2005.
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1.1.1.

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC).

Voor wat betreft de historie van het ZMC sprak ik met Dr. F. van Soeren", die voor zijn
informatie te rade ging bij het Zaalbergarchief, genoemd naar de gemeentesecretaris van de
Gemeente Zaandam. Hij raadpleegde de genotuleerde vergaderingen van directie en staf
verzameld door de commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen. Hij zocht bij de eigen
artsenorganisatie als onderdeel van de Koninklijk Nederlandse Maatschappij ter bevordering
van de Geneeskunst in de kring Zaanland en waarin huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten
waren vertegenwoordigd en elkaar troffen om bepaalde problemen te omschrijven, aan de
orde te stellen en eventueel te veranderen. Daarnaast is in het ZMC altijd veel aandacht
besteed aan rapporten, waarbij men het niet altijd eens was met elkaar, maar die dienden om
afspraken vast te leggen over verhuizing, herbouw en de veranderende organisatie met een
veranderende financiering. Van Soeren heeft met de commissie Historie Zaanse
Ziekenhuizen, bestaande uit oud-medewerkers van de ziekenhuizen en vrijwilligers, waarbij
hij vooral verantwoordelijk was voor de medische feiten, vanaf 1990 gewerkt aan het
verzamelen van gegevens die geleid hebben tot de inzichten van vandaag en tot uiting
gebracht zijn in zijn boek waarin vooral de conflicten te lezen zijn en de invloeden op de
organisatie betreffende de vraag: hoe krijgen we een gezonde financiering in de 2' lijn
gezondheidszorg. Een weergave van het interview:
'Het meest sprekend voorbeeld hiervan is het gegeven dat de Gemeenteraad van Zaandam in 1917
het initiatief heeft genomen om in Zaandam poliklinische gezondheidszorg te gaan opzetten. In de
Zaanstreek waren namelijk geen specialisten aanwezig en toch had men de behoefte aan de
ontwikkeling van een GGD-organisatie en aan het opzetten van een ziekenhuis. Ondertussen had
men wal tien Zaangemeenten die hierin moesten meegaan. De vraag was dus: hoe kom je aan een
goed gefinancierde gezondheidszorgorganisatie waarin alle gemeenten participeren. In 1932, toen het
eerste Gemeenteziekenhuis werd gebouwd, was er een oproep van de voorzitter van de Kring
Zaanland, tevens voorzitter van het ziekenfonds, om te komen tot een convenant, waarbij alle 9
omringende gemeenten op dezelfde grondslag toegang hadden tot het Ziekenhuis als de inwoners
van de gemeente Zaandam. Dat was een breekpunt op het moment dat specialistische hulp alleen
klinisch gegeven werd aan chirurgische patienten. Er was gaan financiering voor niet-chirurgische
patienten van het ziekenhuiswezen. Deze overeenkomst kreeg zijn beslag toen de voorzitter van het
ziekenfonds ten overstaan van de 10 burgemeesters, tijdens de algemene vergadering deze
aankondiging deed. De in die tijd langdurige ziekenhuisopname bij chirurgische patienten met zwaar
lichamelijk letsel, moest kunnen worden gefinancieerd en werd gesubsidieerd door de betreffende
gemeenten. Om tot een dergelijke overeenkomst te komen, had men op gemeentelijk topniveau van
1921 tot 1931, tien jaar nodig voor overleg. Toen is het Gemeente-ziekenhuis van Zaandam ontstaan,
waarbij tekorten werden gedekt door het gemeentefonds. Er was weliswaar een ziekenfondstarief,
maar daar kwam men niet mee uit en er moest dus een blijvende bijfinanciering plaats vinden uit het
gemeentefonds.
In de Zaanstreek ontstond een merkwaardig verschijnsel omdat tijdens deze hele gang naar het
ontstaan van het Gemeenteziekenhuis een zekere pastoor Zwart verscheen, afkomstig van de
Bonifatiusparochie, die vanuit de Katholieke organisaties waarin hij participeerde, de opdracht had
gekregen om een wijkverpleging op te zetten. Dat besluit, van 1925, viel dus v66r het besluit van de
gemeenteraad van Zaandam. Pastoor Zwart had het bij de uitvoering van zijn werk niet over de
medische verzorging, maar over de geestelijke verzorging van opgenomen patienten. Het
merkwaardige van dit totaal andere uitgangspunt was, dat pastoor Zwart er helemaal niet op gesteld
" Dr. F. van Socren is oud internist van De Heel ZMC en auteur van het boek: "Huisartsen, Spccialisten en
Zickcnhuizen. Feiten over de Zaanse Geneeskunde van de 20' ccuw". Dit bock is verschenen in november 2004.
In dit boek, bestaande uit 3 delen, schctst Van Socren cen historisch overzicht van dc gcnecskunde in de
Zaanstreck. Decl 1 bestrijkt de periode van 1900-1933; decl 2 omvat de periode tot 1966 en de opening van het
Juliana zickenhuis te Zaandam alsmede dc gevolgen van de oorlog en decl 3 beschrijft de periode 1966-2000 met
het ontstaan en de ontwikkeling van De Heel ZMC. Op 26 november 2004 presentecrde Van Soeren met gepastc
trots zijn werk. Op 13 januari 2005 overleed hij op 78-jarige leeftijd
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was dat er een, al dan niet katholieke medicus naar de patianten kwam kijken. Hij heeft er uiteindelijk
wai voor gezorgd dat er een katholiek medicus kwam. Door pastoor Zwart werd in 1925 de St.
Janstichting opgericht, waarna hij een doopsgezinde parochie kocht op de Oostzijde in Zaandam die
hij inrichtte als wijk- en verpleegcentrum. Het aardige was dat pastoor Zwart was gevestigd op
Oostzijde nummer 61 en dat op Oostzijde 59 de chirurgische kliniek van de gemeente Zaandam werd
gesticht. Deze chirurgische kliniek stond onder leiding van dr. P. van Rooijen en was tevens de basis
van de specialistische polikliniek, waarbij echter geen ruimte was voor inteme patianten.
Een ingewikkelde situatie omdat de St. Janstichting en de chirurgische kliniek van een totaal
verschillend kaliber waren. In de chirurgische kliniek was een OK aanwezig en waren er
rantgenvoorzieningen, waardoor de vraag van de katholieke instelling kwam waarom zij dat niet
hadden. Men zag zich genoodzaakt om chirurgische ondersteuning te vragen bij de gemeente
Purmerend, maar pastoor Zwart kon dit financieel niet dragen. In beginsel ging het in feite om de
religieuze opvattingen maar in feite draaide het toen al om de financion. Hierdoor ontstond een
interessante parallelle ontwikkeling van de gemeentekant, die de opdracht verstrekte aan een
medicus met ervaring in de ziekenhuisbouw om de inrichting van een ziekenhuis met 140 bedden te
realiseren. Dit ziekenhuis werd geopend in december 1931, waama de medisch directeur zijn
chirurgische taken overdroeg aan prof. Kummer. Bovendien werd een internist aangesteld en waren
de financien rond; ook voor de interne patienten. Na de inrichting van dit ziekenhuis aan de Frans
Halsstraat, werd de chirurgische kliniek van de Oostzijde hier naar toe overgebracht en werd een
ruime poliklinische voorziening gerealiseerd die zes dagen per week open was en gedurende deze tijd
bemand was met specialisten.
Voor wat betreft de katholieke situatie had pastoor Zwart een manoeuvre uitgevoerd waarbij hij andere
stichtingen dan de St. Janstichting had geactiveerd voor de medefinanciering. Zo werd de
Mariastichting, voor de ouden van dagen, geYncorporeerd in de St. Janstichting. Daarmee kon pastoor
Zwart een katholiek ziekenhuis met 90 bedden openen aan de Bloemgracht, precies vijf maanden
later op 10 mei 1932. Zo ontstond voor de helft van dat ziekenhuis de St. Jan Stichting, die zich bezig
hield met de vestiging van ouden van dagen en voor de andere helft het St. Jan Ziekenhuis met aan
het hoofd een chirurg-gynaecoloog. Volgens de notulen vond men het maar vervelend dat men medici
moest aannemen op directieposten in het ziekenhuis want die kostten te veel. Deze chirurggynaecoloog, dr. Immink, kreeg dan ook nul op het rekest toen hij om een pensioenvoorziening voor
zijn vrouw vroeg. Op de financien was men vlijmscherp in het katholieke ziekenhuis, maar medischtechnisch gezien was men helemaal niet up to date. Toen dit ter ore kwam van pastoor Zwart heeft hij
met veel moeite een aantal katholieke specialisten bereid gevonden om polikliniek te draaien in het St.
Jan-ziekenhuis. Er waren twee polikamers in het St. Jan- ziekenhuis waardoor de medici niet op
elkaar hoefden te wachten en de poli financieel effectief kon draaien. De tarifering echter, als ook de
kwaliteit die werd opgelegd vanuit het ziekenfonds aan het gemeentelijk ziekenhuis, werd ook als eis
gesteld voor het katholieke ziekenhuis. Het St. Jan-ziekenhuis had echter geen, noodzakelijk
aanwezige, internist en regelde dat in voorkomende gevallen gebruik kon worden gemaakt van de
internist van het Wilhelmina Gasthuis uit Amsterdam, die dan met de pont over het Noordzeekanaal
moest komen om te assisteren.
De katholieken keken met argwaan naar het Gemeentelijk ziekenhuis dat de financiering realiseerde
met ondersteuning uit de kas van de gemeente. Die strijd heeft tot 1940 geduurd, maar toen had het
St. Jan-ziekenhuis ook zijn financian op orde door uitermate zuinig te werken. Daarmee had het St.
Jan de zaakies wal voor elkaar terwijl het Gemeenteziekenhuis nog steeds moest worden
bijgefinancierd uit de gemeentekas.

Na de oorlog brak een nieuwe periode aan waarbij het Gemeenteziekenhuis te klein bleek voor de
hele Zaanstreek en men alle gemeenten wilde betrekken bij het bestuur en bij de financiering. Dat
lukte, maar door alle gemeenten te betrekken, werd dat bestuur een veelkoppig monster bij gebrek
aan beter. In dat bestuur ontstonden plannen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis omdat zowel
het Gemeenteziekenhuis als het St. Jan-ziekenhuis te klein waren geworden. Daarbij ging men over
tot de constructie van een streekziekenhuis, maar het heeft geduurd vanaf 1945 tot 1967 voordat het
Juliana Streekziekenhuis kon worden geopend. Dit had onder andere te maken met te weinig
financian in de periode van wederopbouw, waardoor geruime tijd onafgemaakte gebouwen leeg
bleven staan.
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Het Juliana-Streekziekenhuis, voorheen Gemeenteziekenhuis en het Johannes Ziekenhuis, werd
ingericht met de klinisch chemicus dokter Dikhout, de eerste anesthesioloog, dokter De Jonge en de
eerste antgenoloog, dokter Van Hartingsveld die moesten opboksen tegen het fenomeen dat vanuit
het verleden de intemisten deels rantgen deden en deels de rol van zaalarts vervulden, waarbij
behoorlijk gezondigd werd tegen de stralenbescherming. Verder ontstond er een gezamenlijk gebruik
van onder andere de kindergeneeskunde en psychiatrie, waarbij artsen in beide delen van het
ziekenhuis werkzaam waren en waarbij uitgebreid overleg ontstond over de financiOn en met name
over de investeringen. Immers, wat men kon gebruiken aan hulpmiddelen in het deel van het
ziekenhuis waar historisch de cultuur van het gemeente-ziekenhuis bestond, wilde men ook weI
kunnen gebruiken in het St Jan deel.12

1.1.2.

Plaats van het ZMC in de samenleving.

"Toen ontstond de behoefte tot betere en emcientere samenwerking in welke vorm dan ook en de
medische staven zouden hun invtoed op de besturen aan gaan wenden om deze verbetering te
realiseren. Het bestuur bestond in die tijd uit de regenten, de industrielen van het St. Jan en
bestuurders van de verschillende Zaangemeenten, waarbij de wethouder van Gezondheidszorg
Zaandam de aangewezen voorzitter van het bestuur was. De overheid had daarmee dus een
duidelijke vinger in de pap. Vanuit het bestuur van het St. Jan kwam een groot plan tot stand voor de
bouw van een groot ziekenhuis met 440 bedden met echter het gevaar dat het Juliana
Streekziekenhuis een tweede-rangs ziekenhuis zou gaan worden. Toen hebben de medische staven
het initiatief genomen om de twee goed werkende ploegen, die goed konden samenwerken, tot een
fusie te bewegen. Het bestuur van het St. Jan-Ziekenhuis vroeg daarop rapportering over het nut van
de vergroting van het St. Jan- Ziekenhuis aan prof. Stonten, katholiek en affiniteit met het St. JanZiekenhuis waarop het Juliana Streekziekenhuis eveneens advies inwint bij prof. Stonten, waardoor er
twee adviezen van dezelfde persoon verschenen met enerzijds de aanbeveling om de identiteit te
behouden, een ziekenhuis is nu eenmaal een sociale instelling en het draait niet alleen om het geld en
dus niet te fuseren en anderzijds een aanbeveling op economische gronden om juist w61 te fuseren.
Maar in het Juliana Streekziekenhuis was de voorzitter van de Raad van Bestuur een persoon van
CDA-huize, waardoor in de politieke context van de Zaanstreek de ene helft van de CDA-ers aangaf
dat men met elkaar in overleg moest om te fuseren en de andere helft met argumenten kwam om een
professioneel ziekenhuis te blijven met eigen identiteiten. Dat gekissebis heeft geduurd tot 1972
waama uiteindelijk een intentieverklaring werd ondertekend tussen het bestuur van het St. Jan, vanaf
1966 Johannesziekenhuis genoemd, en het bestuur van het Juliana ziekenhuis.Dit jaartal was enorm
van belang omdat in de samenleving was bepaald om de Zaangemeenten te laten samenvioeien per
1 juli 1974 met een belangrijke functie voor het ziekenhuis. Daarop is in 1974 De Heel geboren. Dit
beschouwde men als een grote stap voorwaarts om een ziekenhuis te bouwen met de steun van alle
voormalige gemeenten (exclusief Oostzaan en Wormer) ten behoeve van alle inwoners van de
Zaanstreek.
Er kwamen nieuwe bouwplannen voor een ziekenhuis met 525 bedden. Men kreeg hierdoor een groot
ziekenhuiscomplex met meervoudig bemande functies waardoor de patianten in de Zaanstreek beter
konden worden bediend. Het kostte echter ruim een jaar om allerlei weerstanden te overwinnen omdat
cultuurverschillen hun negatieve inwerking hadden op de vorming van specialistische associaties
waardoor er ruzie ontstond.

Toen ontstond de ontwikkeling dat de gynaecologen en verloskundigen die als groep reeds
samenwerkten in het Juliana streekziekenhuis al heel vroeg besloten tot de vorming van den
maatschap. Het vormen echter van dit soort associaties is een heel moeilijk gebeuren omdat men op
verschillende plekken, met verschillende culturen in aanraking kwam die men dan weer meebracht in
de maatschapvergaderingen. De intemisten bijvoorbeeld waren verdeeld in drie sectoren. Er waren
I

2

Hct St Jan-Ziekenhuis werd in 1966 omgdoopt tot Johannes Ziekenhuis en zou later met het Juliana
ziekenhuis op 6dn locatic het nieuwe ziekenhuis 'De Heel', sinds 2004 het Zaans Medisch Centrum, gaan
vormcn. De fusie tussen dc Johannes- en Julianaziekenhuizen zou uitcindelijk pas in 1974 plaats vinden.
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zeven internisten waarvan er drie in een maatschap werkzaam waren in het voormalige
Julianaziekenhuis en de andere vier internisten werklen in het Johannesziekenhuis in twee
maatschappen van ieder twee personen, op de oude Johanneslocatie. De overwinning van de
verschillen van inzicht kostte ruim een jaar.
De chirurgen hebben weliswaar een associatie bereikt maar hadden zes jaar nodig voor juridisch
advies en het oplossen van de interne conflicten. Medisch specialisten zijn moeilijk tot samenwerking
te bewegen en nog lastiger te overtuigen dat het anders kan. Maar de samenballing van de medische
energie om tot 66n ziekenhuis te komen heeft effect gehad in de Zaanse samenleving".

In de visie van Van Soeren is het echter niet zo gunstig gesteld met de huidige
gezondheidszorg. in het belang van de patient zou het nuttig zijn om de medische
ontwikkelingen in technologische zin een impuls te geven maar we zullen daarbij zien dat
medisch technologische innovaties en ontwikkelingen vele malen sneller gaan dan de
ontwikkeling van het budget, waardoor een groter gat zal ontstaan tussen wat medisch
mogelijk blijkt en wat financieel haalbaar is, tenzij we veel meer in de gezondheidszorg gaan
investeren. Wanneer we (statistisch gezien) de ontwikkelingen volgen aan investeringen in de
gezondheidszorg tussen 1965 en nu, slaat de schrik je om het hart. Dit heeft niet alleen maar
te maken met een duurder wordend gezondheidszorgstelsel maar tevens met de
maatschappelijke context waarin de arts van heden zijn werk doet.
'Waar vroeger zes dagen in de week de polikliniek werd bemand door specialisten vanuit de roeping
om de patient optimaal te helpen, moeten we nu 3-4 maal per jaar op vakantie, willen we de duurste
apparatuur en middelen en drijven we z6lf de tarieven op. De belangen van de patiant stroken niet
meer met de belangen van de medisch specialist. De gezondheidszorg is complexer geworden en
vele aandoeningen hebben meer een sociale achtergrond en oorzaak waardoor de specialist zich op
gebieden moet begeven waar hij in feite niet voor is opgeleid. Daardoor ontstaat er stress onder de
specialisten, zien we bijvoorbeeld in Engeland dat 25% van de medisch specialisten te kampen heeft
met een 'burn-out', zien we in Belgia waar men probeert de belangen van patianten zo goed mogelijk
te behartigen medische fouten ontstaan door overwerkte artsen en zien we in Nederland dat 60% van
de afgestudeerden na 10 jaar weer vertrekt uit het vak, of dat men problemen heeft met het evenwicht
tussen werk, ontspanning en studie. It is the fault of the Dutch, giving too little and asking too much".

En dr. Van Soeren besluit met de opmerking dat de hedendaagse specialisten meer moeten
golfen in hun vak dan buiten hun vak.
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1.1.3.

Pati6nten van het ZMC.

Hoe weet je wat patienten willen'3? Tijdenlang waren klachten, een ideeenbus en brieven van
patienten de enige bronnen van informatie. Maar tijden veranderen. In 2003 hield het Zaans
Medisch Centrum voor de tweede keer een patiententevredenheidsonderzoek.

De directie van het ZMC is ervan overtuigd dat een ziekenhuis anno 2004 niet meer zonder
patientenparticipatie kan. De naderende marktwerking maakt het noodzakelijk dat je de
feedback van patienten goed organiseert. Ook v66rdat zij met het ziekenhuis in aanraking
komen. Want ziekenhuizen krijgen te maken met marketing. We bevinden ons in een
veranderende omgeving. Er vindt een verschuiving plaats van 'wij bepalen het aanbod' naar
'wat willen onze klanten'. Uit de traditionele informatiebronnen - de klachtencommissie en
de klachtenfunctionaris - wist men bij het ZMC waarover patienten ontevreden zijn. Maar
omdat niet iedereen officieel klaagt, wist men niet of men misschien met het topje van de
ijsberg te maken had. Er werden 66k brieven ontvangen van mensen die spontaan schreven
dat ze het hier zo geweldig vonden. Maar of patienten nu negatief of positief reageerden, het
was allemaal ad-hoc informatie.
Enkele jaren geleden werd voor een meer systematische aanpak gekozen. Het Zaans Medisch
Centrum hield een tevredenheidsonderzoek onder patienten die in de kliniek opgenomen
waren geweest. In 2003 vond het onderzoek voor de tweede keer plaats. Anders dan bij de
eerste editie konden de respondenten nu ook hun eigen opmerkingen kwijt. Deze
opmerkingen zijn gebundeld om er een rode draad uit te kunnen halen. De opmerkingen
verduidelijkten vaak de ingevulde scores. Er zat een aantal eye-openers bij, in die zin dat
sommige zaken toch belangrijker worden gevonden dan we dachten. Ook aardig is dat we
afdelingshoofden van tevoren hebben gevraagd hoe zij dachten dat de score zou uitpakken. In
een aantal gevallen kwam daar iets heel anders uit. Dat bevestigt dat wij niet altijd weten wat
de patient belangrijk vindt en hoe hij oordeelt. De voornaamste
conclusie is dat het bij ons
vaak nog misgaat op heldere verwachtingen. We moeten ervoor zorgen dat de patient weet
wat we kunnen bieden en wat niet.

De uitslag van het patiententevredenheidsonderzoek zegt veel over aspecten als
organisatorische kwaliteit, professionele kwaliteit, bejegening en patientenveiligheid. Het is
onze taak de zwakke schakels eruit te halen. In grote lijnen verschilden de scores niet
opzienbarend van het eerste onderzoek. Afdelingen die erop vooruitgingen, hebben dit soms
uitbundig gevierd. Bij andere afdelingen overheerste de teleurstelling omdat, ondanks alle
goede intenties, de problemen toch hardnekkig bleken te zijn. De behoefte om het
patientenoordeel te kennen was groot. Alleen blijkt het soms lastig om in de hectiek van
alledag tot verbeteringen te komen.
Een actuele vraag is of het patiententevredenheidsonderzoek in zijn huidige vorm moet
worden voortgezet of dat er beter een andere methode kan worden gekozen. Er zijn
ziekenhuizen die experimenteren met online vragenlijsten via hun website. Mogelijk is dat
een alternatief. Ook zou het zinvol kunnen zijn invloed uit te oefenen op de vraagstelling van
onderzoeken als die van Elsevier en de Consumentenbond. Daar zou dan waardevolle
informatie uit kunnen komen. Zij het dat je jezelf met dergelijke onderzoeken wel goed kunt

I

3

Jaarverslag 2003 ZMC; onder begeleiding en redactie van Jolande van dc Walk, Afdeling Communicatic;
2004. Hierin is een interview te lezen met de adjunct-directeur Zorg van het ZMC, mw. Irene Hondius.
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benchmarken ten opzichte van andere ziekenhuizen, maar dat ze niet voldoende de diepte
ingaan om jezel f te kunnen verbeteren.
14

Een nieuw onderzoek waaraan het Zaans Medisch Centrum meedoet is een CBO-onderzoek
dat richtlijnen geeft voor klachtenbehandeling. De essentie van klachten wordt tot uitdrukking
gebracht, zodat het ziekenhuis gerichte verbeteringsacties kan ondernemen. Daarmee maken
we beter gebruik van de ervaringen van patienten.

In 2003 is het Zaans Medisch Centrum begonnen met het voorbereiden van de oprichting van
een clientenraad die in 2005 is geinstalleerd. Niet alleen vanwege de wettelijke verplichting,
maar ook omdat het ziekenhuis behoefte heeft aan clientenparticipatie voorafgaand aan
belangrijke beslissingen. Bij het ontwikkelen van de bouwplannen wilden wij bijvoorbeeld
graag weten hoe men aankijkt tegen de inrichting van de patientenkamers. Hoeveel bedden
moeten daarin? Heeft men behoefte aan een klassenindeling? En in ons beleidsplan geven wij
aan dat wij alle bestaande zorg willen blijven bieden in de regio. Je zou bewoners van de
regio echter kunnen vragen welke accenten zij gelegd willen zien. Dat wordt onder invloed
van de marktwerking belangrijk om te weten. De meeste mensen, ook de huisartsen, vinden
het prettig gebruik te maken van het ziekenhuis in de regio, waar ze de mensen kennen. Toch
is dat niet zo vanzelfsprekend meer; de kans is aanwezig dat men gaat reizen voor zorg.
Daarom is het belangrijk een gesprekspartner te hebben die een zwaarwegend advies kan
geven over hoe we het goed doen.

In het patiententevredenheidsonderzoek 2003 zijn vragen gesteld over twaalf zorgaspecten.
Daarnaast konden patienten eigen opmerkingen toevoegen. 1195 ontvangers vulden de
vragenlijst in (55% respons). Gemiddeld waarderen zij hun verblijf in het Zaans Medisch
Centrum met het rapportcijfer 7+. Zij tonen zich tevreden over de inhoudelijke aspecten van
de behandeling en verpleging. Punten voor verbetering zijn de informatievoorziening,
communicatie, bejegening en begeleiding naar het vervolgtraject na ontslag.
Patienten geven aan dat zij aandacht voor hun individuele beleving van de ziekte en de
opname erg belangrijk vinden. Als het gaat om informatie en communicatie blijkt dat de
verwachtingen van de patient enerzijds en van medici en verpleging anderzijds niet goed op
elkaar zijn afgestemd. Veel patienten blijken met een andere verwachting naar het ziekenhuis
te komen, dan het Zaans Medisch Centrum kan waarmaken.

14 CBO = Het Centraal Begeleidings Orgaan voor de intercollegiale toetsing is opgericht in 1979 op initiatief van
de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV) en de Geneeskundige Vereniging. Het CBO staat bekend als het
kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg met als motto: zorgaanbieders bij te staan met raad en daad bij het
meten, verbeteren, herontwerpen en borgen van de kwaliteit van de patientenzorg
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Zo scoort het Zaans Medisch Centrum:
De verpleegkundige behandeling 8,1
De opnameprocedure 7,8
Zelfstandigheid 7,4
De medische behandeling 7,4
Hotelaspecten 7,0
Overige verblijfsaspecten: 7,0
Ontspanningsmogelijkheden 7,0
Emotionele ondersteuning 6,8
Bereikbaarheid 6,6
Informatieverstrekking 6,9
Vertrek en nazorg 6,6

Het ZMC heeft voor een uiteenlopend publiek van de Zaanstreek in 2003 een
opnamecapaciteit gerealiseerd van 12.336 met een erkende beddencapaciteit van 459.
Het aantal klinische opnamen laat een stijging zien van 2% en het aantal dagopnamen een
stijging van 11% ten opzichte van 2002 (van 11.916 naar 13.174).
Het aantal verpleegdagen is gestegen met 3%. De gemiddelde verpleegduur bleef vrijwel
stabiel in vergelijking met 2002 (6.75 dagen in 2002; 6.87 dagen in 2003).
De le polikliniekbezoeken stegen van 77.358 in 2002 naar 80.026 in 2003.

1.1.4.

Medewerkers van het ZMC.

5
In totaal beschikt het ZMC over 1582 medewerkers' verdeeld over 1130,5 FTE, als volgt
verdeeld:

Geslacht +
leeftijdscategorie

< 24

25-34

35-44

45-54

55-59

Mannen

24

50

89

96

Vrouwen
Totaal

95

304

443

354

532

343
439

119

>60

Totaal

30

3

292

97
27

8
11

1290
1582

Voor patientenvervoer, bloemendames, gastvrouwen en vrijwilligers van Welfare, ZZBO,
Commissies en Geestelijke zorg maakt ZMC gebruik van iets minder dan 115 niet betaalde
medewerkers.

Verder beschikt het ZMC over iets minder dan 100 medisch specialisten waarvan een gedeelte
in loondienst werkzaam is en een gedeelte als vrij gevestigd specialist in maatschappen
fungeert.

I

5

Passage 'sociaal jaarverslag' als onderdeel van het jaarverslag ZMC 2003.
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1.1.5.

Maatschappelijke context.

Zaanstad is als gemeente een

vrij jonge stad'6: nog geen 30 jaar. In 1974 is de gemeente

ontstaan uit samenvoeging van de stad Zaandam en 6 dorpen. Even daarvoor werd het
ziekenhuis De Heel ZMC opgericht. Echter de dorpen en Zaandam zijn een stuk ouder. De
beschreven geschiedenis van Westzaan gaat terug tot de late middeleeuwen waar zij samen
met Krommenie en Krommeniedijk tot de 'heerlijkheid van Zaanden behoorde. Ook
dan alleen die 30 jaar.
gezamenlijk heeft de Zaanstreek een verleden dat veel verder gaat

Er is weinig bekend over bewoning aan de Zaan voor de 16e eeuw. Al in de prehistorie was
het westelijk deel van (de) Zaanstad bewoond. In de 1Jzertijd (600 - 0. v. Chr.) en de
wateroverlast waren
Romeinse Tijd (0- 200 n. Chr.) bouwden boeren hier hun huizen. Door
na Chr. trokken de
eeuw
10e
en
9e
de
In
gebied
te
verlaten.
gedwongen
het
zij uiteindelijk
eerste veeboeren het gebied weer binnen. Zij weidden hun koeien in het veenmoeras dat
Zaanstad toen was. Kennelijk beviel het gebied hun wel want vanaf het einde van de 10e
eeuw bouwden boeren boerderijen in het veen. De bebouwing stond verspreid door het veld.
Daar waar de Zaan in het IJ uitmondde lag een kleine nederzetting, Oud-Zaanden, die in 1150
door de Friezen belegerd werd. Door wateroverlast werd de nederzetting later verlaten. Na
1300 concentreerde de bebouwing zich in lange linten, de huidige dorpen Krommenie,
Westzaan en Assendelft. In dezelfde periode werden langs de Zaan dijken gebouwd en aan de
monding van de Zaan kwam een dam te liggen. Rond deze dam vestigden zich ook mensen,
Vanaf de vijftiende
waarschijnlijk afkomstig uit Oud-Zaanden, en zo ontstond Zaandam.
eeuw raakten de Zaanoevers bewoond en zo ontstonden aan de westoever de Westzijde, Koog
aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en West-Knollendam en op de Oostoever de Oostzijde en
het Kalf. De nederzetting rond de Dam viel uiteen in twee nederzettingen: Westzaandam en
Oostzaandam die langzaam maar gestaag groeiden.

Aan het eind van de zestiende eeuw verbood de stad Amsterdam de bouw van
die verenigd waren in machtige
houtzaagmolens in de stad. Dit om de handzagers van de stad,
gilden, tegemoet te komen. In de nederzettingen aan de Zaan waren geen gilden en werden in
rap tempo houtzaagmolens opgericht: molens betekenden werk en welvaart. In 1630 waren er
53 houtzaagmolens werkzaam aan de Zaan. Het handzagersgilde in Amsterdam was
inmiddels opgedoekt. Naast houtzaagmolens waren er ook andere vormen van bedrijvigheid:
de houthandel, de scheepsbouw en de walvisvaart. Op 65 werven aan de Zaan werden
schepen gebouwd die over de hele wereld verkocht werden. In 1697 kwam tsaar Peter de
Grote speciaal naar Zaandam om de scheepsbouw te bestuderen. Het huisje waar de tsaar toen
heeft gelogeerd bestaat nog steeds.
De eerste molens waren houtzaagmolens, maar later werden molens voor veel meer
doeleinden gebruikt. Zo verwerkten de Zaanse molens naast hout ook cacao, mosterd, verf en
de Zaankanters langzamerhand hun
papier. In het midden van de 19e eeuw verruilden
kon de Zaanse industrialisatie
manier
deze
windmolens voor stoommachines. Op
onverminderd doorgaan en blijft de Zaanstreek het oudste industriegebied van Europa.
Grote multinationals ontstonden aan de Zaan. Namen als Verkade, Ahold, Bruynzeel, Honig
en Duyvis klinken iedereen bekend in de oren. Ook nu nog zijn deze bedrijven gevestigd in de
Zaanstreek en is Zaanstad nog steeds de grootste cacaoverwerker van Europa.

I

6

Informatic over Zaanstad als gemeente via internet.
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In 1974 werden de dorpen Krommenie, Wormerveer, Assendelft, Westzaan, Zaandijk, Koog
aan de Zaan en de stad Zaandam verenigd in de gemeente Zaanstad. Dit ging niet geheel
zonder strijd. Bewoners van de gemeenten Krommenie, Assendelft en in mindere mate
Zaandijk verzetten zich hevig tegen de samenvoeging. Toch werden in 1974 de dorpen bij de
stad getrokken en vermengde de industrie op de Zaanoevers zich met de agrarische economie
van het achterland. Zaanstad geldt nog steeds als industriestad, al is het niet meer te
vergelijken met vroeger. Toch werkt nog steeds zo'n 22 procent van de beroepsbevolking in
de industrie. Zes procent boven het landelijk gemiddelde.
Samen met de Stichting Welsaen heeft de gemeente Zaanstad een nieuwe visie op welzijn
ontwikkeld'7. Deze visie is gebaseerd op een aantal ontwikkelingen:

1. De focus van de gemeente Zaanstad op lokaal sociaal beleid
2. De landelijke wetgeving
3. De dienstverlening die aan Welsaen gevraagd wordt
4. De nieuwe financiele kaders van Welsaen.
Welsaen en de gemeente Zaanstad hebben samen het perspectief bepaald voor (sociaal)
welzijnsbeleid. Het accent komt daarbij te liggen op jongeren, mensen in de knel,
zorgbehoevenden en leefbaarheid in de wijk. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
van burgers zijn uitgangspunt.

Het thema 'zorg en gezondheid' bevat een aantal gemeentelijke taken op het gebied van:

• volksgezondheid
•

•

voorzieningen voor gehandicapten,
maatschappelijke opvang,

• verslavingsbeleid
• vrouwenopvang.
Ook vallen hier nog enkele specifieke taken onder, zoals de openbare geestelijke
gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg. De verantwoordelijkheid van de gemeente
varieert van het (doen) uitvoeren van wettelijke taken en zorgplicht, het in stand houden van
voorzieningen tot het voeren van een regierol. Om een optimaal resultaat in de zorg en
gezondheid te behalen, creeert de gemeente randvoorwaarden binnen andere beleidsvelden en
stemt ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar af.
Gemeenten zijn verplicht om elke vier jaar een nota gezondheidsbeleid te maken. In 2003 is
voor het eerst door de regio Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang) gezamenlijk een Nota
Gemeentelijk Gezondheidsbeleid opgesteld met als missie 'Langer Leven in Gezondheid'.

De nota gaat in op de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Het geeft
aan waar de prioriteiten liggen op het gebied van gezondheidspreventie, de openbare
geestelijke gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan actuele problemen op het gebied van leefstijl, fysieke omgeving, sociale
omgeving en
gezondheidszorg.

,7 Zic hicrvoor en de verwijzing naar diverse links: www.zaanstad.nl
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- Leefstijl: voeding, genotsmiddelen, sporten, sociaal-economische gezondheidsverschillen en

risicogroepen.
- Fysieke omgeving: geluid- en stankoverlast, binnenmilieu, veiligheid woon- en
werkomgeving.
- Sociale omgeving: sociaal netwerk, eenzaamheid, dak-/thuislozen, mantelzorg.
- Gezondheidszorg: medicijngebruik, toegang tot zorg, afstemming tussen zorgbieders en
jeugdzorg.
Onderdeel van het preventiefbeleid is het in stand houden van een gezondheidsdienst. Deze
gezondheidsdienst voert een aantal taken uit, waaronder de jeugdgezondheidszorg, bestrijding
van infectieziekten en het geven van gezondheidsvoorlichting.

Van oudsher zijn gemeenten verantwoordelijk voor de preventieve gezondheidszorg voor
GGD. Sinds 1
jongeren in de schoolgaande leeftijd (van 4 tot 19 jaar), uitgevoerd door de
januari 2003 zijn gemeenten echter 66k verantwoordelijk voor de zorg voor de kinderen van 0
tot 4 jaar, die in de gemeente wordt uitgevoerd door Evean-jeugdgezondheidszorg.
Beide organisaties hebben een lange traditie. Ze worden nu geacht vergaand met elkaar te
meer ervaren tussen de zorg die
gaan samenwerken, zodat de clienten geen verschil in aanpak
in de voorschoolse en in de schoolse periode wordt geleverd. Zo dienen de gegevens van
kinderen van de ene organisatie aan de andere te worden overgedragen. Om die doorgaande
zorg vorm te geven is in de regio Zaanstreek-Waterland een project van start gegaan. Bij dit
project zijn de gemeenten in de regio (waaronder Zaanstad), Evean- jeugdgezondheidszorg en
de GGD betrokken. Het project beoogt de kwaliteit van de zorg van beide organisaties te
te verbeteren. Om
optimaliseren en tegelijkertijd de samenwerking met andere organisaties
andere
het
Bureau
organisaties, zowel
die reden neemt ook
project en zijn
Jeugdzorg deel aan
hun mening over
en
van
van
het
welzijn,
gevraagd
naar
onderwijs
gezondheid, als
gebied
op
de kwaliteit van de uitvoering van Evean-JGZ en de GGD.

Voor de oudere burger, die behoefte heeft aan bijzondere zorgvoorziening, en voor
In overleg met
gehandicapten heeft de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid.

wensen en
betrokkenen, zorgaanbieders en verzekeraars moet de gemeente bevorderen, dat de
welzijn
optimaal
en
zorg
wonen,
van
behoeften van deze bijzondere groepen ten aanzien
worden gerealiseerd. De gemeente heeft daarin primair een regisserende en coordinerende
taak. Ze staat daarin niet alleen; de regiovisie ouderenzorg is leidend voor het zorgbeleid.
Er komt een dekkend net van zorginfrastructuur over de gemeente met een prioriteit voor de
nu aanwezige 'witte gebieden'. Daarbij worden voordelen van combinatie en samenwerking
met andere wijkfuncties benut.Van ieder nieuwbouwproject dient 20% van de woningen
geschikt te zijn voor bewoning door ouderen. Veelal kan door geringe aanpassingen bij
renovatie en nieuwbouw deze extra kwaliteit worden bereikt en wonen op maat worden
bevorderd. In samenwerking met de partners in de zorg wordt toegewerkt naar 66n loket voor
zorg, welzijn en huisvesting voor ouderen. De gemeente heeft als taak te zorgen voor een
onafhankelijk indicatieorgaan. Daarom is het Regionaal Indicatie Orgaan RIO-Zaanstreek
opgericht. Het RIO verzorgt de indicatiestelling en uitvoering van de Wvg, de
indicatiestelling voor zorgtoewijzing voor de AWBZ, gehandicaptenzorg en de geestelijke
voor gehandicaptengezondheidzorg. Tevens verzorgt zij de indicatie en uitvoering
voor
de
en
aanleunwoningen.
indicatiestelling
-plaatsen en
parkeerkaarten
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Voor het Wvg-vervoer heeft de gemeente een contract gesloten met Connexxion. Wanneer
mensen niet meer met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen zij met het Wvgvervoer reizen, van deur tot deur tegen openbaar vervoerstarief Het Wvg-vervoer is bedoeld
voor sociaal vervoer, zoals bezoek aan familie, vrienden, verenigingen of winkels. De
hulpmiddelen die in het kader van de Wvg worden verstrekt, zoals rolstoelen en
scootmobielen, worden geleverd door Evean Winkel. Burgers met een zorgvraag kunnen zich
direct tot het Rio-Zaanstreek wenden.
Naast de relaties met de bovengenoemde instellingen, heeft de gemeente Zaanstad ook contact
met de doelgroep op het gebied van zorg en gezondheid. Ze vraagt om inspraak via het
Regionaal Patienten- en Consumentenplatform (RPCP). Afhankelijk van het onderwerp
schuift de RPCP een gesprekspartner naar voren. Daarnaast krijgt de gemeente op het gebied
van ouderen advies van de Seniorenraad Zaanstad.

1.1.6.

De overheid.

Tegen de achtergrond van het begrotingsjaar 2005, werd binnen het Ministerie van VWS een
interview gehouden met de bewindspersonen18

Vracen aan Minister Hooizervorst:
Over welk resultaat van het afgelopen jaar bent u het meest tevreden?

Ik ben blij dat de uitgaven voor medicijnen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn
gedaald. Maar nog belangrijker vind ik dat mijn boodschap goed is overgekomen: 'iedereen
een stapje terug om de betaalbaarheid van de zorg te garanderen'. Dat was wel even
schrikken. Maar ik heb nu met ziekenhuizen en andere instellingen ook afspraken kunnen
maken dat zij meer zorg gaan leveren voor hetzelfde geld.
Afgelopen jaar lag het accent op betaalbaarheid. Wat staal dit jaar centraal?

Dit jaar is 'hervormen' het motto. De staatssecretaris en ik komen met twee grote
wetsvoorstellen: de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Van
overmatige regelgeving willen we naar meer eigen verantwoordelijkheid bij de instellingen en
de mensen zelf Vanuit die filosofie zijn deze nieuwe wetten bedacht.
U lijkt haast te maken. Vanwaar die druk om te hervormen?
De ervaring leert dat je grote, moeilijke beslissingen het best zo vroeg mogelijk in de
kabinetsperiode kunt doorvoeren. Ik wil echter ook de verzekeraars de gelegenheid geven zich
voor te bereiden op de veranderingen. De Zorgverzekeringswet moet in 2006 ingaan. Als hij
dit jaar wordt goedgekeurd, hebben de zorgverzekeraars nog anderhalfjaar om zich goed voor
te bereiden.

18 Dossier 21-9-2004; Ministeric van VWS; interviews met de bewindspersonen: Minister Hoogervorst en
Staatssecrctaris Ross over hun plannen voor het begrotingsjaar 2005.
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In het nieuwe zorgstelsel moet de Want, de patient, met informatie en door jinanciele prikkels
zijn keuze maken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Is iemand die ziek is daartoe
wei in staat?

Daar ben ik van overtuigd. We hebben de mensen sinds de jaren vijftig onmondig gemaakt
door uit te dragen dat volksgezondheid een zaak van de overheid is en niet van de mensen
zelf. Dat moet nodig veranderen. Bovendien doe ik een beroep op een belangrijke eigenschap
van de Nederlanders: hun spaarzaamheid. De Zorgverzekeringswet prikkelt mensen om een
voordelige verzekeraar te kiezen. Er komt bovendien een 'informatieloket zorginformatie
burgers' op internet om mensen daarbij te helpen.
In uw redenering wordt de zorg goedkoper als mensen zelf een zorgverzekering kiezen, als ze

zich bewust worden van de kosten en als verzekeraars de concurrentie aangaan. Hoe werkt
dat?
Iedereen vanaf 18 jaar gaat in de toekomst ongeveer 1100 euro per jaar betalen aan nominale
meer en een
premie. Alle verzekeraars bieden hetzelfde pakket, de een voor honderd euro
ander juist voor minder. Doordat consumenten kunnen kiezen, wordt de verzekeraar
gestimuleerd om met ziekenhuizen en andere zorgverleners te onderhandelen over een

gunstige prijs.
Het zal nog jaren duren voordat we hier de effecten van gaan zien, maar ik merk nu al dat
verzekeraars zich steeds klantgerichter opstellen en beter onderhandelen met de zorgverleners.

De zorg wordt ook goedkoper als we gezonder gaan leven. U legt veel nadruk op die
boodschap. Hoe gaat u mensen daarvan overtuigen?

Bijna de helft van alle gezondheidsklachten heeft te maken met een ongezonde leefstiji. Het is
dus volstrekt duidelijk dat kwalen door overgewicht of roken onder de eigen
verantwoordelijkheid vallen. Ik wil mensen bewust maken van de invloed die ze hebben op
hun eigen gezondheid. Maar ik betrek daar ook de fabrikanten bij. Met de voedingsindustrie
maak ik afspraken over gezonde, minder vette producten en reclame.
U hebt al eerder aangekondigd dat u een no-claim in de zorg gaat invoeren. Een veel gehoord
commentaar is dat u daarmee de solidariteitsgedachte ondermijnt. Wie bewaakt nog de
solidariteit in de zorg?
Dat is heel duidelijk: dat doe ik. Mensen met een klein inkomen krijgen van de overheid een
toelage, de zorgtoeslag. Elke verzekeraar heeft een zelfde, wettelijk verplicht pakket en
verzekeraars kunnen niemand meer weigeren. De meeste Europese landen hebben trouwens
in vergelijking
een systeem van eigen bijdragen voor zorg. Ik vind dat mijn no claim-plannen
daarmee zeer mild zijn
Wanneer bent u een tevreden mens?

Als de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning door de Eerste en
Tweede Kamer zijn. Dan zal ik een poosje opgelucht adem halen.
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Vrallen aan staatssecretaris Ross:
Bij welk thema op de beleidsagenda voelt u zich persoonlijk het meeste betrokken?

Daar hoef ik niet lang over na te denken: mijn hart ligt bij de zorg voorjong en oud. Die moet
voor iedereen goed en betaalbaar blijven. Dat betekent dat we de AWBZ terug moeten
brengen naar de kern. Verder vind ik Operatie JONG belangrijk om de samenhang in het
jeugdbeleid veilig te stellen. Daarin werkt een aantal ministeries samen om het jeugdbeleid te
versterken. Als we allemaal ons geld zouden stoppen in afzonderlijke projecten, is dat veel
minder effectief
U hebt vorig jaar het initiatief genomen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wat
ziet u als de grootste winst van de Wmo?

Met de Wmo zet ik welzijn weer op de kaart. Het is waar, met de Wmo moeten burgers hun
zorg en welzijn meer zelf organiseren dan nu. Maar daar krijgen ze ook iets voor terug: een
persoonlijker benadering en zorg op 'snit'. Dat vind ik het grote voordeel van de Wmo. Die
individuelere benadering is mogelijk doordat de wet elke gemeente in staat stelt om de lichte
zorg en welzijn naar eigen inzicht te organiseren. Neem de Rotterdamse deelgemeente
1Jsselmonde. Daar komt een verzorgingshuis voor christelijk-gereformeerde ouderen. Een
paar straten verderop is een woongroep voor Kaapverdische bejaarden ingericht en een
project van extramurale verzorging voor oudere Chinezen. Bij mij in de Achterhoek zijn er
ongetwijfeld weer heel andere voorzieningen voor ouderen nodig.
In uw beleid staat de klant centraal. De Want, of burger, moet zo lang mogelijk zelfstandig
blijven en bij het gemeentehuis aankloppen met een vraag over zorg, welzijn en wonen. Mag

je dergelijk eigen initiatief wel verwachten van ouderen en gehandicapten?
Dat gemeenten met 6dn loket gaan werken, betekent niet dat ze zitten te wachten tot iemand
hulp nodig heeft. Zij moeten zel f de mensen benaderen die niet in staat zijn om hulp te
vragen, zoals ouderen en gehandicapten. De Amsterdamse deelgemeente Osdorp gaat
letterlijk de straten langs om die groepen te bereiken. Ze hebben daarvoor een rijdend

zorgloket ingesteld.
Als u moet kiezen, waar gaat dan uw geld naar toe: topsport, lokaal beleid of 'gezond
bewegen'?
Op het budget van sport zal ik het komende jaar niet bezuinigen. Voor de topsport heb ik de
inkomensregeling tot 2008 zeker gesteld. Wat de breedtesport betreft heb ik een fors bedrag
gereserveerd om te stimuleren dat de jeugd in beweging komt. Een maatregel waar ik in dat
verband veel van verwacht is de subsidieregeling voor BOS: Buurt Onderwijs Sport. In dat
project werken organisaties samen om kwetsbare jongeren fysiek en psychisch weerbaarder te
maken. BOS bereikt niet alleen de jeugd, maar verbetert ook het leefklimaat in de buurt. De
gedachte is: als kwetsbare jongeren zich beter voelen, knapt de hele wijk op. En wie weet:
misschien ontdekken sommige kinderen een sporttalent bij zichzelf, waardoor ze later ook
kunnen profiteren van het VWS-topsportbeleid.
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Hoe kijkt u terug op het afgelopenjaar? Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Allereerst ben ik blij dat de Wet op de jeugdzorg is aangenomen. Het pluspunt van die wet is
dat jongeren met een probleem niet meer van het kastje naar de muur hoeven. Vanaf 2005
kunnen jongeren met problemen en hun ouders namelijk terecht bij 6dn professionele
organisatie. Die verwijst ze meteen door naar de juiste instantie. Verder heb ik samen met
minister Donner van Justitie besloten om tot kleinschalige gesloten opvang te komen voor
jongeren zonder strafmaatregel die in een justitiele jeugdinrichting zitten. We lopen daarmee
vooruit op een wetsverandering. Er komen tien behandelplekken voorjongeren onder de
twaalf. Een belangrijk resultaat is ook het convenant dat ik in augustus heb gesloten met de
brancheorganisaties in de AWBZ. We hebben afgesproken dat instellingen 1,25 procent meer
mensen gaan helpen voor hetzelfde geld. In ruil daarvoor zal ik geen kortingen of
uitgavenstops opleggen. Dat brengt voor de komende jaren stabiliteit op het AWBZ-front. We
zijn even af van het mechanisme van overschrijdingen van het budget, gevolgd door ingrepen.
Tegen deze achtergrond verscheen het volgende persbericht van het ministerie van VWS:

Dinsdag
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"FUNDAMENTEN GELEGD VOOR HERVORM1NGSAGENDA ZORG
Minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
willen de uitgaven in de gezondheidszorg het komend jaar beheerst laten groeien.
Er komt extra geld beschikbaar om de groei van de vraag naar zorg te kunnen opvangen.
Dit is in lijn met de afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Tegelijkertijd zijn ondanks de

bezuinigingen van het afgelopen jaar in 2005 opnieuw beheersingsmaatregelen nodig om de
kosten binnen de perken te houden. De uitgaven stijgen in 2004 wederom harder dan
verwacht. In totaal bedragen de beheersingsmaatregelen rond de 1 miljard euro. Dit wordt
voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door convenantafspraken van het ministerie met
zorgaanbieders (ziekenhuizen en AWBZ-instellingen) over het leveren van extra zorg.

Hervormingsagenda

Hoogervorst en Ross-Van Dorp zetten het komende jaar belangrijke stappen in de hervorming
van de zorg- en welzijnssector. Kern van deze hervormingen ligt in het terugleggen van
verantwoordelijkheden van rijksoverheid naar burgers, verzekeraars, zorgaanbieders en lagere
overheden. Vanwege de toenemende vergrijzing en de steeds kritischer wordende
zorgconsument staat het systeem steeds meer onder druk. Om de zorg ook in de toekomst
toegankelijk, betaalbaar en klantgericht te houden, moeten nu de bakens worden verzet. Dit
sluit ook aan bij ontwikkelingen in de rest van Europa.

Minister Hoogervorst stuurt binnenkort het wetsontwerp Zorgverzekeringswet naar de
Tweede Kamer. De zorgverzekeringswet heeft als doel het samenvoegen van ziekenfonds en
particuliere verzekering tot 6dn basisverzekering voor curatieve zorg. Invoering vindt plaats
voorkomen dat
op 1 januari 2006. Tevens komt er een wet op de Zorgtoeslag. Hiermee wordt
mensen een te groot deel van hun inkomen aan zorg moeten betalen. Om de marktwerking in
de zorg op gang te brengen, te houden en waar nodig deelmarkten te reguleren, komt er een

Zorgautoriteit.
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Staatssecretaris Ross wil het systeem van de AWBZ aanpassen met het oog op de
betaalbaarheid en doelmatigheid. Inzet is de kosten te beheersen. Na de noodzakelijke
contracteerbeperking in 2004, is voor de periode tot en met 2007 een convenant met de
zorgaanbieders gesloten. Daarin is afgesproken dat de aanbieders 1,25 procent meer mensen
zorg geven. De uitgaven mogen groeien binnen de afspraken die in het regeerakkoord zijn
gemaakt. Als aanbieders die afspraken niet overschrijden volgen in de AWBZ geen pakket- of
tariefmaatregelen. Voor innovatie is een bedrag van 15 oplopend tot 45 miljoen in 2007
beschikbaar gesteld. Voor ICT 35 miljoen in 2005 en 25 miljoen in 2006.

Om de AWBZ doelmatiger te maken wordt per 1 januari 2005 de indicatiestelling centraal
aangestuurd. Het Centrum Indicatiestelling Zorg moet ervoor zorgen dat er zo uniform
mogelijk wordt gerndiceerd en bureaucratie zoveel mogelijk wordt vermeden. Op diezelfde
datum gaat de functiegerichte bekostiging voor extramurale zorg in. Daardoor zal de
financiele transparantie verbeteren. Tegelijkertijd zullen de zorgkantoren de mogelijkheid
krijgen om met aanbieders te onderhandelen over de in te kopen zorg.
Daarnaast zal de doelmatigheid worden bevorderd door de AWBZ terug te brengen tot
waarvoor hij was bedoeld: zorg voor chronisch zieken, lichamelijk en verstandelijk
gehandicapten en mensen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen en mensen die langer dan 1
jaar intramurale psychiatrische hulp nodig hebben. De extramurale zorg in de GGZ en de
intramurale GGZ korter dan 1 jaar gaan over naar de basisverzekering.
Hulp en ondersteuning worden ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
waarin ook de Welzijnswet en de Wet Voorziening Gehandicapten opgaan. Hulpvraag en aanbod kunnen lokaal beter op elkaar worden afgestemd. In 2005 zal de wetstekst voor de
WMO worden gemaakt. Ook zal een invoeringsbureau worden opgezet en er zullen
experimenten in gemeenten worden gehouden.

Stimuleren van burger en veld
Om burgers en partijen gereed te maken voor een meer verantwoordelijke rol zijn er
verschillende maatregelen en programma's. Er komt een actieprogramma Patient/Consument
om de burger in de positie te brengen van kritische zorgconsument. Er komt onder andere een
website waarop burgers premies en pakketten van zorgverzekeraars kunnen vergelijken. Het
kostenbewustzijn van de burger zal worden gestimuleerd door de invoering van een no claim
van 250 euro voor ziekenfondsverzekerden per 1 januari 2005.
In de curatieve zorg loopt het programma Sneller Beter met als doel meer doelmatigheid en

kwaliteit bij ziekenhuizen en huisartsen. In november zal gezant Rein Willems (Shell) een
rapportage uitbrengen over patientveiligheid in ziekenhuizen. Tevens zullen acht

ziekenhuizen worden ondersteund met het uitwerken van goede voorbeelden. Volgend jaar
begint de benchmarking van ziekenhuizen en huisartsen.

Op 1 januari 2005 worden in de ziekenhuizen diagnose behandelingscombinaties (DBC's)
ingevoerd. Voor 10% van de zorg zullen vrije DBC-tarieven gelden. Dit zal leiden tot meer
concurrentie in de ziekenhuismarkt bij eenvoudige behandelingen. Bij de fysiotherapeuten
worden de tarieven op 1 januari 2005 bij wijze van proefvrijgelaten. Dit betekent dat de
verzekeraars met de fysiotherapeuten onderhandelen over de prijs van een consult.

Uitgaven per sector
In totaal is in 2005 is 45,9 miljard beschikbaar voor de zorg. Daarbij is rekening gehouden
met groei voor vergrijzing en de aanpak van wachtlijsten.
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bedragen in € miljoen

2005

Preventie en gezondheidsbevordering
Curatieve zorg
Geneesmiddelen. medische technologie en

235,6

transplantaten
Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en
maatschappelijke opvang

AWBZ-brede zorg
Gehandicaptenzorg en hulpmiddelenbeleid
Verpleging, verzorging en ouderen
Beheer zorgverzekeringen en diversen

Nominaal en onvoorzien
Totaal bruto zorguitgaven

17.303,9

4.463,0
3.581,7
1.359,7
5.832,2
11.239,9
1.258,3

620,0
45.894,3

Pakketmaatregelen en tegemoetkoming chronisch zieken
Vanaf 1 januari 2005, zullen enkele zaken niet meer voor vergoeding via het ziekenfonds in
aanmerking komen. Dit betreft: behandeling tegen snurken, bovenooglidcorrecties, plastische
correctie afwijkende oorstand (flaporen), borstprothese anders dan bij (gedeeltelijke)
amputatie, abdominoplastiek (buikwandcorrectie) en hersteloperatie na sterilisatie man en
vrouw. Deze maatregelen leveren in totaal 70 miljoen op. Tegelijkertijd wil het kabinet
chronisch zieken tegemoet komen. Daarom wordt 25 miljoen extra uitgetrokken voor zittend
ziekenvervoer en zelfzorggeneesmiddelen. Perjaar wordt 12 miljoen euro uitgetrokken om
vijf clusters zelfzorgmedicijnen voor chronisch gebruik weer in het verzekerde pakket op te
nemen. Het gaat om laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, anti-diarreemiddelen
en middelen tegen maagledigingsstoomissen. Prijzen ervan worden met 50 procent verlaagd
Preventie en arbeidsmarkt
Minister Hoogervorst wil burgers stimuleren tot meer gezond gedrag. Prioriteit heeft de
aanpak van overgewicht en diabetes. Eind van het jaar start een actieprogramma
Diabeteszorg. Verder zal de infrastructuur voor bestrijding van infectieziekten worden
versterkt. Hiervoor is in 2005 25 miljoen beschikbaar. Aandacht is er voor extra opleidingen
in de zorg onder andere voor verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende
functies. Hiervoor is in 2005 5,5 miljoen beschikbaar.

Minder bureaucratie in de zorg
Het kabinet wil de administratieve lasten in vier jaar met een kwart reduceren. Hiervoor zijn
niet alleen minder regels maar ook een betere bedrijfsvoering nodig bij bedrijven, instellingen
en vrije beroepsbeoefenaren. Op de VWS-terreinen is een besparing mogelijk door regels en
handelingen te schrappen ofte vereenvoudigen, procedures met minder administratieve lasten
in te voeren en bestaande informatie en informatiebronnen beter te gebruiken zodat niet
telkens dezelfde handelingen hoeven te worden verricht. Voorbeelden zijn: het afschaffen van
de machtigingen, eenvoudiger declaratieverkeer en het moderniseren van de
jaarverantwoording.
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Jeugd

Op 1 januari 2005 wordt de nieuwe wet op de Jeugdzorg van kracht, waardoorjongeren en
ouders eerder en beter worden geholpen. De Jeugdzorgbrigade onder
leiding van Frank de
Grave gaat aan de slag om de bureaucratie aan te pakken. In samenwerking met het ministerie
van Justitie wordt gezorgd dat jongeren die wegens
plaatsgebrek in een justitiele
jeugdinrichting zijn ondergebracht, sneller hulp krijgen. Voor het kwaliteitsprogramma is tot
en met 2006 4 miljoen euro per jaar uitgetrokken. Daarmee moet de indicatiestelling worden
verbeterd en meer doelmatigheid worden bereikt. Om de
toegang tot de geestelijke
gezondheidszorg voor de jeugd te verbeteren wordt er volgend jaar 25 miljoen euro vanuit de
jeugd GGZ toegevoegd aan het budget van bureau Jeugdzorg.
Sport

Op het budget voor sport wordt in 2005 nia bezuinigd. In 2005 zal een nieuwe sportnota
verschijnen, waarin na overleg met de sport duidelijke keuzes worden gemaakt en de
prestaties van sport en overheid worden vastgelegd. Onder Sport valt ook de nieuwe regeling
Buurt Onderwijs en Sport, die lokaal uitgevoerd gaat worden. Daarvoor wordt
volgend jaar
9,5 miljoen euro uitgetrokken. Via de regeling wordt sport ingezet om een gezonde levensstijl
te bevorderen en te helpen bij karaktervorming van de jeugd. Ook kan zij sociale verbanden in
de buurt versterken: scholen, sportverenigingen en buurtorganisaties moeten met elkaar
activiteiten bedenken die aansluiten op de belevingswereld van jongeren".

1.1.7.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De NVZ19 vereniging van ziekenhuizen is de organisatie van de branche ziekenhuizen. Deze
branche bestaat uit organisaties die een samenhangend pakket van medisch specialistische

zorg bieden.

De NVZ is primair gericht op de collectieve behartiging van zorginhoudelijke, sociale en
economische belangen van de leden. Tot de leden behoren alle
algemene ziekenhuizen,
alsmede categorale instellingen in Nederland, zoals astmacentra, audiologische centra,
kankercentra, radiotherapeutische instituten, revalidatiecentra en dialysecentra. Daarnaast
kent de NVZ buitengewone leden. Hiertoe behoren ziekenhuizen in Suriname,
op de
Nederlandse Antillen en Aruba. Totaal zijn het ongeveer 170 instellingen.
De NVZ streeft ernaar voor de leden zodanige kaders te scheppen dat ziekenhuizen alert en

flexibel kunnen inspelen op (veranderingen in) de vraag naar zorg. De werkzaamheden van de
vereniging zijn dan ook voor een belangrijk deel gericht op het mede tot stand brengen van bij
de branche passende voorwaarden. De NVZ doet dat onder meer via
beleidsontwikkeling,
lobby en overleg met relevante partijen in het veld. Daarnaast ondersteunt de vereniging

individuele leden. Zij doet dat via informatieverstrekking over algemene en specifieke
onderwerpen die betrekking hebben op de branche ziekenhuizen. Ook kunnen leden
individuele vraagstukken voor advies voorleggen aan de NVZ. Verder wordt minimaal twee
keer per jaar een algemene ledenvergadering gehouden en organiseert de NVZ voor haar
leden ontmoetingsdagen en discussiebijeenkomsten.

19

Passage van de NVZ op internet.
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De vereniging heeft een bestuurs- en bureaustructuur die is afgestemd op de taken van de
NVZ. De bestuursstructuur bestaat uit een bestuur dat bij zijn werkzaamheden wordt
ondersteund door drie bestuurscommissies op de terreinen Sturing & Financiering, Kwaliteit
& Organisatie en Arbeidszaken. Het bureau functioneert onder leiding van een directeur, die
tevens het Managementteam voorzit. Het NVZ-bureau bestaat verder uit de twee
beleidsafdelingen Zorg en Sociale Zaken. Daarnaast kent het NVZ-bureau de stafafdelingen
In- & Externe Communicatie, Personeel & Organisatie en Facilitaire zaken. De NVZ heeft ca.
55 medewerkers.
Van de NVZ kunnen organisaties lid worden die een samenhangend pakket van medisch
specialistische zorg bieden. Onder medisch specialistische zorg wordt curatieve zorg en
overige specialistische zorg voor onder meer chronisch en ongeneeslijk zieken verstaan. Met
een samenhangend pakket wordt bedoeld dat in een organisatorische context het geheel van
diagnostiek, behandeling, verpleging en verzorging kan worden geboden.

De NVZ is in een aantal overleg- en adviesorganen vertegenwoordigd. Zo participeren
bestuurders en medewerkers van de NVZ in het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) en
College Bouw Zorgvoorzieningen en het College voor Zorgverzekeringen (CvZ). In deze
organen vindt besluitvorming plaats over regelgeving die is gericht op de ziekenhuisbranche.
De vertegenwoordigers vanuit de NVZ proberen ervoor zorg te dragen dat deze wet- en
regelgeving voor de ziekenhuizen hanteerbaar blijft.

1.1.8.

Vraagstelling (can we change the world?).

'Aanpassingen in het zorgstelsel is een belangrijk bespreekpunt van overleg' zo stelt de NVZ.
Vanuit het oogpunt Verzekerden:
Edn van de redenen om het zorgstelsel aan te passen, is de veranderende behoefte van de
verzekerde. Deze wordt mondiger, steeds beter geinformeerd en ontwikkelt zich tot een
kritische consument die vraagt naar zorg op maat. Met de inrichting van een vraaggestuurd
zorgstelsel kan daaraan tegemoet worden gekomen.

Gereguleerde concurrentie en beleidsruimte bevorderen flexibiliteit en op de vraag gerichte
zorg. Alle zorgpartijen krijgen meer ruimte toebedeeld en de transparantie op de zorgmarkt
wordt vergroot doordat aanbieders en verzekeraars meer inzicht geven in de kwaliteit en
prijzen van hun producten. De verzekerden krijgen de ruimte om ook daadwerkelijk te kiezen
tussen de verschillende verzekeraars en aanbieders. Zo wordt het voor iedereen mogelijk om
66n keer per jaar te wisselen van verzekeraar als gevolg van de acceptatieplicht bij
verzekeraars. De invoering van een persoonsgebonden budget geeft patienten/clienten de
mogelijkheid zelf in onderhandeling te gaan met aanbieders van zorgproducten.
De verzekerden kunnen hun rol in het vraaggestuurde model echter pas goed vervullen als er
voldoende informatie beschikbaar is. Hier ligt ook een taak voor patientenconsumentenorganisaties.
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Vanuit het oogpunt Zorgverzekeraars:

Met de vernieuwing van het zorgstelsel van een centraal aanbodgestuurd model naar een
decentraal, vraaggericht model ontstaat een zorgmarkt met gereguleerde concurrentie, waar
zorgverzekeraars in onderlinge concurrentie als belangenbehartigers voor hun verzekerden
optreden. Het streven is: meer efficientie en meer differentiatie in het zorgaanbod, dat meer
tegemoetkomt aan de behoeften van de verzekerden, ofwel zorg op maat.
Om dat te bevorderen, hebben de zorgverzekeraars een wettelijke zorgplicht. Daarnaast
krijgen ze een acceptatieplicht. Voorwaarde voor deze verplichtingen is dat er voldoende
aanbod van zorg ontstaat, zowel qua omvang als in variatie. Dan kunnen de verzekeraars de
zorg scherp inkopen op basis van een goede prijs-kwaliteitverhouding. Transparantie van de
markt is hierbij noodzakelijk.

Vanuit het oogpunt Zorgaanbieders:
Op een zorgmarkt met gereguleerde concurrentie zullen zorgaanbieders zorg leveren die niet
alleen van goede kwaliteit is, maar ook zoveel mogelijk beantwoordt aan de behoefte van de
patient/client. Het streven, aldus de voornemens van het kabinet, is daarom: meer
differentiatie in het zorgaanbod, dat meer tegemoet komt aan de behoeften van de
verzekerden.

In het onderhandelingsproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars dienen beide partijen
te maken hoe een bepaalde prijs-kwaliteitverhouding tot stand komt. De
aanbieders zullen verder hun prijsstelling gaan aanpassen (van verdeelsleutel) naar
werkelijke
kostprijs. Daarnaast wordt het gemakkelijker voor nieuwe aanbieders om tot de markt toe te
treden en kunnen bestaande zorgaanbieders hun aanbod verbreden. Dit zal de concurrentie
bevorderen, wat een positief effect heeft op de gewenste aanboddifferentiatie. In het
vernieuwde zorgstelsel is het zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van individuele
zorgaanbieders ook toegestaan winst te maken.

inzichtelijk

Vanuit het oogpunt Overheid:
In de plannen van het kabinet voor de vemieuwing van het zorgstelsel blijft de overheid
verantwoordelijk voor het borgen van de publieke belangen in de zorg: noodzakelijke zorg
van goede kwaliteit dient voor alle Nederlandse burgers toegankelijk te zijn.

Om de toegankelijkheid voor iedereen te kunnen waarborgen, is een beheerste
kostenontwikkeling noodzakelijk; de overheid zal daarop toezien. De overheid ziet zichzelf
bij de herziening van het zorgstelsel als kadersteller en toezichthouder. Binnen de gestelde
kaders krijgen de diverse partijen meer verantwoordelijkheid en meer beleidsvrijheid in de
uitvoering.

vanuit de NVZ een advies geschreven over de
Tegen deze achtergrond heeft een
werkgroE
implementatie van een nieuw zorghandvest . Het advies van de werkgroep 'op hoofdlijnen',
is opgenomen in de bijlage. Voor de uitvoerige argumentatie verwijs ik naar het gehele
rapport.
20

Kcmenade van, Y.W.; Aanen, D.K. en Ree van, F.J.C.; Implementatic Zorghandvest; Het zorghandvest en het
maatschappelijk ondernemerschap hanteerbaar gemaakt; Opdracht NVZ; rapportage december 2003.
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Tegen deze achtergrond kom ik op de vraag: hoe ga je om met deze gegevens en de 'richting',
de 'inrichting' en 'verrichting' van je ziekenhuisorganisatie?

De richting van de organisatie:
Het bepalen van de koers van de organisatie, de richting naar een gezamenlijk toekomstbeeld,
dient tegen de achtergrond van het voorgaande te worden geformuleerd. Het ziekenhuis bezit
allereerst een groot aantal professionele krachten, medisch en niet-medisch, die goed
gernformeerd zijn over de ontwikkelingen en mogelijkheden binnen hun vak en op basis
dAArvan bepalen zij ook hun persoonlijk ambitieniveau. Dit brengt met zich mee dat telkens
weer in de begrotingsgesprekken de discrepantie zichtbaar wordt tussen wat wenselijk is
volgens het ambitieniveau en wat haalbaar is volgens het budget. De financiele middelen van
een organisatie dienen niet de koers ervan te bepalen, het gezonde financiele resultaat van de
organisatie zou het effect moeten zijn van een gemeenschappelijke missie, visie en strategie.
Vraag.

Op welke manier is het mogelijk om in een professionele organisatie zoals een ziekenhuis de
koers te bepalen vanuit gemeenschappelijk belang in plaats van verwikkeld te raken in een
belangenstrijd en wat is er nodig om dit te realiseren?

De inrichting van de organisatie:
Het is de taak van de HRM afdeling om te zorgen voor voldoende personeel, om de doelen
van de organisatie te realiseren. Dit personeel dient over een aantal competenties te
beschikken waardoor de opgedragen functie optimaal kan worden uitgevoerd.
Functies veranderen en daarmee ook de competentievraag. In de regel wordt dit vraagstuk
opgelost door wenselijke competenties te inventariseren, discrepanties vast te stellen tussen
aanwezige en wenselijke competenties en opleidingen en traininge te verzorgen zodat aan de
gestelde verwachtingen kan worden voldaan.

Door echter vanuit deze probleemgerichte benadering een organisatie in te richten, zal
voortdurend de vraag worden gesteld welke fouten aan de organisatie en diens medewerkers
kleven. Een probleem georienteerde organisatie zoekt problemen en zal die ook vinden.
Een andere manier om de inrichting van een organisatie te realiseren is gefocused te zijn op
de kracht binnen die organisatie, op het waarderen van hetgeen er is en op 'verhalen' van
medewerkers die trots zijn op de positieve resultaten die zijn bereikt onder andere door hun
inzet. Dit is een cultuuraspect van waaruit de kracht van een organisatie zichtbaar wordt voor
de afnemers van producten en diensten van die organisatie.

Vraag:
Op welke wijze is het mogelijk om in een professionele organisatie zoals een ziekenhuis een
verbetering in de cultuur te bereiken door de inzet van 'niet instrumentele' managementtools
vanuit de positie van HRM en wat is er nodig om dit te realiseren?
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De verrichting van de organisatie:
De handelingen in een ziekenhuisorganisatie zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit
van het leven voor de patienten die deze organisatie bezoeken. In de regel geschiedt dat op
doorverwijzing van de huisarts. De kwaliteit van het medisch specialistisch handelen en de
kwaliteit van de zorg wordt gemeten naar de tevredenheid van de patient. De arbeidssatisfactie wordt gemeten naar de tevredenheid van de medewerkers.

Het leveren van uitstekende zorg kan worden gezien als gezamenlijk product van de
medewerkers zowel functionerend op de 'loonlijst' van het ziekenhuis als voor vrij gevestigde
medisch specialisten in maatschappen.
Vraag
Op welke manier is het mogelijk om in een professionele organisatie zoals een ziekenhuis een
'goed' score, te weten rapportcijfer 8, te bereiken in patient- en
medewerkerstevredenheidsonderzoeken en wat is er nodig om dat te realiseren?

1.1.9.

Praktijkbox.
Janneman is cen Zuid-Afrikaan die het oude vak nog volledig in zijn vingers heeft. Hij is lecrlooier en
vervaardigt ledcren tassen voor de werklie(len die daarin hun spijkers kunnen opbergen. Anders dan in
de grote stad werk Janneman niet in de fabriek, waar machinaal het leder wordt bewerkt en aan elkaar
geknoopt. Janneman werkt vanuit zijn eigen huisje, bewerkt de huiden met dc hand en maakt dc delen
vast door gatcn in de huiden te maken en daardoor lederen veters te rijgen. Janneman doct wei 6 tassen
op ddn dag als de zon tenminste niet te hard schijnt, want dan doet Janneman minder. Hij genict van de
zon, een stukje biltong en cen goed glas Zuidafrikaanse wijn, kent geen stress en is tevreden met wat hij
heeft.

Tot op een dag een gids verschijnt die toeristen langs het huisje van Jannemen wil leiden. Hij tipt
Janneman op de behoeften van de toeristen om mooie authentieke tassen te kunnen kopen,
handgemaakt, nergens anders tc krijgen maar wei bestemd voor snuisterijen en waardevolle papieren in
plaats van voor het opbergen van spijkers als enige doel te dienen. De gids adviseert Janneman om
tocristvriendelijke tassen te maken en om vooral 'vraaggestuurd' werk af tc leveren.
Omdat de gids provisic wil ontvangen, ziet Janneman gcen andere mogelijkhcid dan de productie op te
voeren. Hij zweet in de brandendc zon, kan dc vraag nauwelijks aan en rocpt versterking in bij de buren.
Na cnige tijd is het een bedrijvigheid van jewelste in dc achtertuin van Janncman. Er zijn wachtlijsten
ontstaan, Janncman heeft gernvesteerd in machines die het handwerk grotendeels overnemen, het
financiele systeem in bijna ondoorzichtelijk en Janneman staat bol van de stress.

Het begint net te regenen.

Soms zijn dingen goed zoals ze zijn. Niet elke verandering is ook een verbetering.
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1.2.

Organisatiecultuur.
'Preken zijn voor de cultuur
wat regels zijn voor de wijsheid'-31

1.2.1.

Wat is organisatiecultuur?

Met de beschrijving van Mintzberg in de aanhef, wil ik in dit deel, via verschillende
invalshoeken, inzicht verschaffen in de problematiek rond het begrip 'organisatiecultuur'.
Omdat de resultaten van een organisatie sterk afhankelijk zijn van een krachtige cultuur in die
organisatie, is het wenselijk om inzicht te hebben in dit belangrijke fenomeen.
Er wordt in mijn ogen td gemakkelijk uitgegaan van de berusting dat zaken onveranderbaar
zouden zijn vanwege de cultuur. Ook de uitvluchten dat er niets te veranderen valt omdat het
ligt aan de politiek, de geografische ligging van het ziekenhuis, de specialisten, de managers,
de klagende patienten etc., zijn gddn argumenten om niets te ondernemen.
De Nederlandse gezondheidszorg is ernstig ziek, zo lijkt het wel en misschien is het raadzaam
dat eenieder die in deze branche werkzaam is, de ogen opent voor de 'wijze' waarop wij met
zijn allen pretenderen 'gezondheidszorg' in de breedste zin van het woord, te kunnen
aanbieden. Steeds meer wordt door de politiek de prioriteit schijnbaar elders gelegd dan bij de
gezondheidszorg in Nederland. Minister Hoogervorst moet met lede ogen aanzien dat de
belangrijkheid van de Nederlandse regering voor Europese- en intercontinentale vraagstukken
toeneemt terwijl de zorg steeds meer in het nauw wordt gedrongen vanwege onvoldoende
middelen. So be it. Maar de vraag blijft: Wat kunnen wij hieraan doen?

Klagen helpt niet:
Typisch22.

"Waarom genieten veel Duitsers er toch van om hun eigen land zwart te maken? Waarom worden
pijnlijke mislukkingen - van tolheffing op de autobanen lot statiegeld op de bierblikies - altijd
omschreven als 'typisch Duits'? Of klagen over eigen land en eigen lot nu zo typisch Duits is, betwijfel

ik. In Nederland kunnen we er ook wat van. We hebben een hoogontwikkelde kiaagcultuur, vandaar ook
dat ombudsmannen als paddestoelen uit de grond schieten. Typisch Nederlands.
En onze andere buren, de Belgen, die kunnen klagen! De Belgen klagen gelaten, ervan overtuigd als ze
zijn dat klagen niet helpt. Maar daarom zullen ze, typisch Belgisch, het kiagen niet laten.

Ik denk dat mensen in alle landen klagen, behalve in staten waar klagen verboden is. Klagen is typisch
menselijk. Kiagen is 66k genieten. President Rau van Duitsland moet dat niet zo serieus nemen.

Laat in de middag met wat vrienden in het caN zitten en dan maar kiagen: puur genot. De uren vliegen
voorbij. Voeg er nog een vieugle gekanker aan toe en een mespuntje geroddel en je kunt je geluk niet
op. Vergeet un ding niet: altud de schuld aan anderen geven. Met jou is niets mis".

Remco Campert

21 Mintzberg., Henry; Mintzberg over management; Amsterdam/Antwerpen 1991. P. 225.
"
-- Volkskrant
14-05-2004; Remco Campert n.a.v. de rode van President Johannes Rau van Duitsland v66r diens

opvolger zou worden gekozen op 23 mei.
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Wanneer men in de hedendaagse modenne samenleving voor wat betreft de
gezondheidszorg,
niet meer kan rekenen op de noodzakelijke steun van overheidswege, blijft er
weinig anders
over dan je te beroepen op de kracht in de eigen organisatie, ten gunste van je patienten, want
daaraan ontleen je als organisatie je bestaansrecht.We moeten niet vergeten dat er een
moment zal komen dat we zdlf klant worden van de organisatie waar we nu
werkzaam zijn.
Het is dan ook maar het beste om de eigen organisatie zodanig in te richten, dat je daarop trots
kunt zijn. Dat je gezamenlijk een zodanige organisatiecultuur weet te creeren dat je je niet
hoeft te schamen voor het feit, binnen deze branche werkzaam te zijn. Maar waar hebben we

het eigenlijk over als we spreken over 'de cultuur' van een organisatie?
Onder organisatiecultuur kunnen we het best verstaan: 'het complex van gemeenschapp
elijke
waarden, normen en overtuigingen die de medewerkers van een organisatie koesteren. Dit
levert in de organisatie regels op. De regels bepalen hoe men zich dient te gedragen, hoe men
met elkaar omgaat en hoe men dient te handelen. Cultuur geeft dus aan hoe personen binnen
een organisatie functioneren23,
Daarmee komen we op de gedeelde 'waarden' in de organisatie, waarmee de
doelstellingen en
de resultaten moeten worden bereikt, met alle
obstakels die er zijn in de samenleving op
politiek, economisch, sociaal en technisch gebied. Een analyse op deze onderwerpen leidt tot

de - wel heel cynisch - bekende 'PEST'- analyse. Vanwege die obstakels heb ik sterk de
indruk dat we inmiddels mddr discussies voeren over de onmogelijkheden die we ervaren, dan
over de mogelijkheden die we hebben als organisatorische eenheid. Vele
mogelijkheden zijn
bij het ZMC latent in de organisatie aanwezig, maar we ontdekken die niet met onderzoek
naar de problemen die we
ervaren, met vergelijking van onze problemen met die van andere

ziekenhuizen, met het verwijt dat Zaankanters nu eenmaal klagers zijn ofmet berusting in het
gegeven dat we niet m66r kunnen vanwege budgettaire problemen.

Meer specifiek voor het ZMC kan worden gesteld dat een aantal kenmerken dat voorkomt in
de organisatiecultuur in het algemeen, kan worden beschreven naar situaties waarin over het
algemeen wordt gewerkt met professionals (specialisten) zoals in ziekenhuizen en
universitaire instellingen.
De vraag is welke cultuur dan precies bedoeld wordt. Zowel naar aanleiding van de
opmerkingen tijdens de bijeenkomsten van het management ontwikkelings programma, als
naar aanleiding van de enqutte en de interviews die in huis zijn gehouden met het oog op de
missie en visie van het ziekenhuis, kom ik tot de conclusie dat de cultuur van het ZMC voor
een belangrijk deel bepaald wordt door het feit dat er verschillende professionele
beroepsgroepen in een huis en onder een dak werken.

Er zijn specialisten aanwezig die op zichzelf weer door disciplines worden onderverdeeld. Er
zijn verpleegkundigen die ook onderling weer opgedeeld zijn in verschillende specialisaties.
Er zijn vele verschillende paramedisch ondersteunende groepen. En dan is er nog een groot
ondersteunend apparaat dat bestaat uit allerlei professionals OP technisch, financieel of
personeelsvlak, inclusief de administratie en secretariele ondersteuning die daar bij hoort.

.,

-- N.H.M. van Dam en J.A. Marcus; Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management.
Leiden/Antwerpen 1991; P. 379.

43

Wie dit, ongetwijfeld nog niet eens volledige beeld, tot zich door laat dringen kan zich ook
afvragen of er in een dergelijke organisatie wel sprake kan zijn van een cultuur die
gemeenschappelijk beleefd wordt. Waarschijnlijk niet. De vraag is dan of zo'n
gemeenschappelijke cultuur nagestreefd zou moeten worden en waar dan die behoefte aan die
gemeenschappelijke cultuur vandaan komt. Om die vraag te beantwoorden is het zinvol even
terug te gaan in de geschiedenis van het ZMC.
Net als elk ander ziekenhuis was het ZMC pakweg vijfentwintig jaar geleden een organisatie
die medisch specialisten in staat stelde hun medisch specialistische hulp te verlenen. Voor die
hulp waren voorzieningen als een OK en verschillende laboratoria noodzakelijk en moest er
ook verpleegkundige zorg verleend worden voor de tijd dat de medisch specialist een patient
onder (meestal) zijn hoede had en het nodig vond dat de patient in het ziekenhuis verbleef.
0 f dat nu was voor het herstellen van een operatie of voor een uitvoerige diagnostiek o f
omdat er een ziektebeeld was dat te ernstig was om thuis te verzorgen.

De organisatie werd geleid door meestal niet-medici en met name de hoofdzuster van de
afdeling had een zware stem in het kapitte124. De eindverantwoordelijkheid berustte echter bij
de medisch specialist. Er was een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden. De
specialist bepaalde het medisch beleid ten aanzien van zijn patient en de hoofdzuster
organiseerde daar omheen de verpleegkundige hulp die volgens de arts noodzakelijk was.
De wil van de arts was wet. Wat nodig was moest gebeuren en van een verpleegkundige norm
had nog nooit iemand gehoord, laat staan van 'informed consent', de regel dat de patient goed
op de hoogte moet zijn van de behandeling die hij ondergaat.
Hoe anders is de situatie van vandaag de dag. Nog steeds is de medisch specialist
eindverantwoordelijke en bestaat de ziekenhuisorganisatie om zorg te dragen voor de
randvoorwaarden om goede medisch specialistische zorg te kunnen laten verlenen door de
arts. Maar de omstandigheden zijn inmiddels wel drastisch veranderd.

Drie oorzaken die de veranderingen binnen de gezondheidszorg teweeg hebben gebracht wil
ik hier noemen:
• Ten eerste is dat de budgettering van de zorg;
• Ten tweede is dat de toename van de complexiteit van de zorg waardoor de
verschillende beroepsgroepen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en waardoor een
wederzijdse afhankelijkheid is ontstaan;
• En ten derde is dat de cultuuromslag die zich in de vorm van de democratisering van
de maatschappij ook aan de gezondheidszorg heeft opgedrongen.
De gezondheidszorg is gebudgetteerd. Dat wil zeggen dat er maar een bepaald percentage van
het bruto nationaal product, zeg maar dat wat we met elkaar in dit land verdienen, aan
gezondheidszorg besteed mag worden. Het gevolg is dat de zorg zichzelf aan allerlei regels is
gaan binden om efficienter te gaan werken en met verhoudingsgewijs minder geld meer is
financiele kaders
gaan doen. De wil van de dokter is nog steeds wet maar dan wel binnen de
de
is
De
worden
budgetten. Via
buitenaf
van
die
specialistische zorg beperkt door
opgelegd.
In de ontwikkcling van de ziekenhuizen in Zaanstad en v66r het ontstaan van Dc Hecl als ziekenhuis kom ik in
reeds 25 jaar
de Zaans Historischc Reeks, decl Vll, een passage tegen dat tot 1950 cen zestal nonnen
reeds gezegd
ondersteuning verstrckten aan de ziekenhuisinstellingen in Zaandam. In die tijd zou een specialist
hebben over dcze nonnen: "Het zijn beste meiden, maar ze stinken naar Rome". Ook van de hoofdzuster, zuster
de proporties had van een curassier (volgens Van Date ecn cavalerist of manwij f), die
24

Paula, werd gezegd dat ze
Grote van Pruisen.
ongctwijfeld de aandacht zou hebben getrokken van Koning Frederik de
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het zogenoemde 'lumpsum systeem' krijgen medisch specialisten, ongeacht het aantal
verrichtingen dat ze doen een vast afgesproken bedrag perjaar. Ook de verpleegkundige zorg
is gestroomlijnd en allerlei regels en normen bepalen hoeveel verpleegkundige hulp er mag
zijn voor bepaalde afdelingen en bepaalde ziektebeelden. Bovendien is de verpleegkundige
zorg er op gericht de patient weer zo snel mogelijk het ziekenhuis uit te helpen.
Investeringen zijn aan vaste percentages gebonden en de zorgverzekeraars vragen vrijwel elk
dubbeltje te verantwoorden. Dat is een situatie die vijfentwintigjaar geleden vrijwel ondenkbaar was. Hoewel het toen eveneens om 'geld' ging, bewezen Pastoor Zwart en de nonnen
van Zaandam t6ch dat het mogelijk was om ongesubsidieerd een ziekenhuis te runnen.

De budgettering heeft enorme gevolgen gehad voor de werkwijze van ziekenhuizen en
medisch specialisten. De prijzen liegen er niet om en het is nog niet zo lang geleden (1957)
dat een rekening van het St. Jan-Ziekenhuis voor een bevalling er in guldens als volgt uitzag:

Voor verpleegkosten van 19 april t/m 30 april:
12 verpleegdagen A f 6,90
Voor het kind:
12 verpleegdagen A f 0,50
Gebruik operatie/verloskamer
Medicijnen en medicamenten:
Babywas 12 dagen A f 0,35

Bijkomenden zegelkosten
Totaal:

82,80

6,10,2,10

4,20
0,15
105,25

De huidige 'budgettaire angel' heeft de sector minder aantrekkelijk gemaakt en daarmee
geleid tot kaalslag en een algeheel statusverlies waarbij op vedaardagen meewarig gekeken
wordt wanneer je meldt in de zorg te werken. Dit geldt overigens verhoudingsgewijs evenzeer
voor medisch specialisten als verpleegkundigen. Het gevolg is dat er grote tekorten zijn in de
zorg, zowel wat personeel als wat middelen betreft.

Voorafgaand en tegelijkertijd met de budgettering van de zorg heeft de Nederlandse
samenleving zich in hoog tempo gedemocratiseerd. Ook deze democratisering heeft voor de
zorg grote gevolgen gehad. Verhoudingen die tussen mensen tot voor kort nog voornamelijk
door status werden bepaald, zijn nu veelal gelijkwaardiger geworden. Dat wil niet zeggen dat
er geen machtsverschillen meer zijn tussen mensen, maar het uitgangspunt van menselijke
verhoudingen is dat mensen in principe gelijk zijn en dat machtsverschillen tussen mensen
verklaard moeten worden en een redelijke grondslag moeten hebben. Voor de zorg betekent
dat onder andere dat er in de verhouding tussen patient en hulpverlener een contractbasis is
gekomen in de vorm van de WGB025
De informele manier van omgaan met elkaar, die als gevolg van de democratisering van de
maatschappij gewoonte is geworden, is echter van een veel groter belang en heeft veel te
maken met de wijze waarop we nu de cultuur in ons ziekenhuis beleven en ook als
problematisch ervaren.

25

Wet Genceskundige Behandelings Overeenkomsten.
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Wat maakt dat de cultuur in het ZMC als problematisch beleefd wordt is het verschil tussen
het informele karakter van de organisatie en de feitelijk nog steeds sterk hierarchische
verhoudingen binnen het uitvoerende werk.
De democratisering heeft een veel informeler omgang van mensen met elkaar mogelijk
gemaakt. Ook de beroepsgroepen die het ziekenhuis bevolken gaan veel informeler met elkaar
om dan vijfentwintig jaar geleden. We noemen elkaar meestal bij de voornaam, zeker
wanneer we dicht in de buurt van elkaar werken en regelmatig contact hebben. Dat informele
is er ook wanneer het machtsverschil groot is. Dat informele doet echter vermoeden dat er
geen machtsverschil zou zijn. Niets is echter minder waar. Het machtsverschil was er openlijk
in de tijd dat dat door statusverschil uitgedrukt werd maar is er nog steeds, ook nu het door
een informele omgang met elkaar lijkt alsof dat niet zo is. Wie immers naar de formele
verschillen tussen de beroepsgroepen kijkt, ziet nog steeds grote verschillen in wat de een
mag en wat de ander niet mag en zeker aan de inkomensverdeling is te zien dat een informele
omgang met elkaar niets zegt over de verschillen in macht en inkomen.

Hoe informeel de cultuur ook moge lijken, in professionele organisaties zullen de
verschillende beroepsgroepen zichzel f op de momenten dat dat nodig is versterken om
bestaande belangen te verdedigen. Dat kan heel gelaagd gaan. De verpleegkundige
beroepsgroep zal zich als geheel sterk willen maken voor een goede CAO maar binnen de
groep zal bijvoorbeeld de subgroep IC-verpleegkundigen het eigen belang nastreven. De
medische staf zal op het ene moment zich als 6dn man scharen achter het stafbestuur en op
een ander onderwerp volstrekt verdeeld zon omdat bijvoorbeeld twee sterke subgroepen het
niet eens zijn met elkaar. Voor elke beroepsgroep geldt immers dat het hemd nader is dan de
rok.
Een ziekenhuis is een medisch specialistisch bedrij f dat nog steeds op een uni forme, welhaast
militaire leest geschoeid is. De overtuiging dat de dingen goed, zo niet perfect moeten gaan
omdat er anders doden kunnen vallen zit diepgeworteld in onze organisatie. De cultuurdragers
bij uitstek, de medisch specialisten, brengen die houding vanuit hun opleiding mee en daarin
zit ook de kracht van hun handelen. Wanneer ze die houding niet hadden dan zou dat niet in
het belang van de patient zijn. Op die attitude zijn medici tijdens hun opleiding ook steeds tot
het uiterste gewezen en met harde hand gedrild. Het is juist deze gemeenschappelijke ervaring
die deze beroepsgroep tot een hechte beroepsgroep maakt. Ze hebben allemaal dezelfde harde
leerschool gehad met alle narigheid van dien. Wanneer ze dan uiteindelijk na jaren zwoegen
gespecialiseerd zijn, schept dat een band.

Verpleegkundigen kennen eenzelfde soort ervaring. Ook hier zijn verschillende handelingen
tot in den treuren geoefend en is er steeds op gehamerd dat iets op 66n bepaalde manier moet
en niet anders. Iedereen herinnert zich nog de rotklussen die steevast de leerling in de maag
werden gesplitst. Elke verpleegkundige heeft ongeduldig zitten wachten tot het moment dat
het begeerde insigne opgespeld werd.

Was vroeger de positie van de medicus, meestal een man, duidelijk en onbetwistbaar,
tegenwoordig wordt op voorhand niet langer aangenomen dat de dokter het wel zal weten.
Wanneer er twijfel is aan het oordeel van een arts, is een second opinion een door de
verzekeraar vergoed alternatief Afgeleid daarvan krijgen ook verpleegkundigen te maken met
mondiger patienten die wat hun betreft zeggen waar het op staat. Niet zelden worden
beroepsgroepen binnen het ziekenhuis tegen elkaar uitgespeeld zodat de patient alsnog bereikt
wat hij of zij wil. De patient heeft met andere woorden binnen de democratisering zijn plaats
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gekregen en heeft via de WGBO en andere wetgeving mogelijkheden om zijn belangen tot
gelding te brengen.

Voor de relatie tussen medicus en verpleegkundige zijn

de kaders waarbinnen de
democratisering van verhoudingen gestalte moet krijgen een stuk minder duidelijk en
afhankelijk van de persoonlijke invulling van deze of gene specialist. Bij de ene zal dat goed
gaan en bij de andere minder. Dat geldt voor de verhouding tussen specialist en patient
natuurlijk ook nog steeds maar, zoals al gezegd, de laatste heeft inmiddels een alternatief.

De vraag is: of de cultuur in het ZMC als problematisch beleefd wordt en houdt dat verband
met het verschil tussen het informele karakter van de organisatie en de feitelijk nog steeds
sterk hierarchische verhoudingen binnen het uitvoerende werk? Zo ja, dan zal het toch van
belang zijn een manier te vinden om de noodzaak van een duidelijke medische hierarchie te
verbinden met de inmiddels gedemocratiseerde verhoudingen in de maatschappij in het
algemeen en in het ziekenhuis in het bijzonder.
Het blijft daarbij de vraag of dat kan door te zoeken naar een gemeenschappelijk gedragen
cultuur. Een belangrijk aspect is dat we in huis kennelijk allemaal iets hebben met zorg. Een
verpleegkundige o f medicus kiest niet voor een vak in de zorg wanneer er niet ergens een
innerlijke drijfveer is om zorg te verlenen. Een basale notie van het 'mensen willen helpen'
zal er bij iedereen weI in zitten. Maar het is de vraag of het veel verder gaat. Professionals, of
dat nou artsen zijn of verpleegkundigen of staffunctionarissen van ondersteunende eenheden,
hebben allemaal de neiging hun eigen vak als uitgangspunt voor hun oordelen over de
werkelijkheid te nemen.

In feite zal een professional nooit ten volle het belang van het werk van anderen erkennen. In
het ziekenhuis drukken we dat bijvoorbeeld uit met de term 'primair' proces. De 'zorg', daar
draait het om. Voor de specialist: de medisch specialistische zorg, voor de internist: de interne
geneeskunst, voor de verpleegkundige: de verpleegkundige zorg, voor de OK-assistent: het
OK-werk. Wat er buiten de beroepsgroep gebeurt, is eigenlijk bijzaak. Vanuit die
constatering, die iedereen voor zichzelf maar eens moet nagaan, is het vragen naar een
gemeenschappelijke cultuur zoiets als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Hij zal er
wel zijn maar het zoeken ernaar kost waarschijnlijk erg veel energie. In deze dissertatie
onderneem ik een poging hiertoe.

Bij de drie oorzaken die de ziekenhuiszorg sterk hebben veranderd is ook genoemd de
wederzijdse afhankelijkheid als gevolg van de steeds complexere zorgverlening
Dit is een aanknopingspunt om toch een cultuur na te streven waarin op zijn minst die
wederzijdse afhankelijkheid wordt gerespecteerd, hoezeer de eigen disciplines en
beroepsgroepen ook overtuigd mogen zijn van het grote belang van hun eigen
werkzaamheden in vergelijking met die van anderen. Dit impliceert een opdracht aan
iedereen om nu en dan de professionele bril af te zetten en door de ogen van anderen te kijken

naar het eigen vak. Erkenning van die wederzijdse afliankelijkheid is dan wei een
noodzakelijke voorwaarde.
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'Je kunt een organisatiecultuur niet veranderen op de manier waarop adviseurs hun clienten
veranderen', zo stelt Mintzberg en spreekt dan ook eerder van ideologie, dan van cultuur.

Het is in mijn ogen ook jammer dat Strikwerdaz6, die op het gebied van organisatieadvisering
enorm veel literatuur samenbrengt, moet constateren dat het wijzigen van de organisatie door
de attitudes van werknemers te veranderen, laat staan de werknemer zdlf, welhaast een
Strikwerda
onbegaanbare weg is. 'Organisaties zijn steeds veranderbaar' zo constateert
individu moet
gelukkig, maar hij stelt vast dat de insteek voor organisatieverandering niet het
voorwaarde
dat de
onder
de
moet
worden
in
bestuursinstrumenten,
zijn, maar dat gezocht
behorende
s, kan
de
en
wereld
causaliteitsrelatie
de
daarbij
leiding haar kijk op de mens en op
en

wil veranderen.

Als het dan zo is dat 'shared fantasy' niet meer te vinden is in een organisatie, dan zullen we
ons juist dadrop moeten richten. Ik geloof nog steeds in de holistische benadering van
zichzelfheel
organisatieculturen. Een zak bloed, een slangetje en een naald zijn op
waardevolle dingen, maar zonder verdere betekenis. Breng je ze samen en maak je er op de
juiste manier gebruik van, kun je er levens mee redden.

1.2.2.

Beschrijving vanuit sociaal psychologische optiek.

'Bedrijfscultuur is een samenstel vanfundamentele veronderstellingen die een zekere groep
heeft uitgevonden. ontdekt ofontwikkeld tijdens het leerproces dat samengaat met externe
aanpassing en interne integratie, die zodanig goed functioneren dat ze als geldig kimnen
worden beschouwd en die daarom doorgegeven worden aan nieuwe groepsleden als de juiste
,27
manier van onderscheiden, denken en voelen

Het is een gegeven dat de bedrijfscultuur wel degelijk van invloed is op het functioneren van
de organisatie als geheel. In de definitie van Edgar Schein wordt de mogelijkheid geboden om
het ontstaan van de bedrij fscultuur en het doorgeven van die cultuur te begrijpen, maar wordt
tevens aangegeven waar ingrijpen tot de mogelijkheden behoort, zo dit gewenst is.

Bedrijfscultuur is een samenstel van fundamentele veronderstellingen. Enerzijds kan de
cultuur worden geanalyseerd aan de hand van de 'zichtbare' verschijningsvormen zoals de
de technische
fysieke omgeving, de architectuur van het gebouw, de indeling van de kantoren,
de
cultuur
kunnen
we
van
analyseren
aan de
de
manier
kleden,
anderzijds
hulpmiddelen of
hand van de gedragspatronen van de groepsleden en de vraag: 'waarom' de groep zich
de 'waarden' die het
gedraagt zoals deze zich gedraagt? Bij dit laatste komen we uit bij
gedrag besturen. Om een cultuur echt goed te begrijpen zullen we in gesprek moeten gaan met
de leden van de organisatie om zo te achterhalen welke veronderstellingen ten grondslag
en voelen.
liggen aan de manier waarop de mensen waarnemen, denken
Die veronderstellingen zijn namelijk weer aangeleerde reacties, ontstaan uit geaccepteerde
waarden. Veronderstellingen kunnen echter zo sterk in het geheugen verankerd liggen dat
deze de vorm van een 'zekerheid' aanneemt en daarmee verdwijnen uit het bewustzijn.

Strikwerda; Organisatie-advisering; Proefschrift 1994; Universiteit van Tilburg.
Schcin, E.H.; Bedrijfscultuur een definitie; Handbock Organisatic; BT 20.200; Alphen aan dcn Rijn; 1984.
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Het is vanuit de historie een veronderstelling dat er nog steeds een sterk hierarchische cultuur
leeft onder de professionals, maar het is tevens een veronderstelling dat het ZMC zich vrij
familiair presenteert. Hoe sterk is de hierarchische cultuur nog aanwezig in de familiaire
organisatie als het ZMC? Dat soort veronderstellingen kunnen pas worden bevestigd wanneer
dieper'gegraven' wordt naar de waarden in de organisatie. We weten dat we met een
veronderstelling te maken hebben wanneer de informant niet bereid is om een bepaald
onderwerp ter discussie te stellen. Wanneer dit dieper 'graven' wordt geaccepteerd, raakt men
vaak de gekoesterde waarden die inmiddels tot norm zijn verheven en tot zichtbaar gedrag
kunnen worden teruggevoerd in de organisatie, of men raakt de wenselijke waarden die
personen vanuit hun identiteit terug willen zien in de organisatie. Vooral vanuit dit
laatste, is
de nog steeds aanwezige hierarchische relatie bij het ZMC afte leiden.
Het samenstel van fundamentele veronderstellingen is,
vanwege onze behoefte aan orde en
netheid, vaak terug te vinden in een culturele blauwdruk, een organogram, de structuur of het
geheel van de bedrijvigheid. Een culturele blauwdruk van de organisatie is dus in feite een
pakket van 'met elkaar verband houdende veronderstellingen die een patroon vormen'.

Echter, niet alle veronderstellingen zijn met elkaar in onderlinge harmonie ofop logische
gronden samengesteld en dus is het vaak moeilijk om normen af te spreken op basis van die
veronderstellingen. Als een unitmanager er van uitgaat dat alle goede ideeen en diensten per
definitie voortkomen uit individuele prestaties, dan kan de groep als geheel dus niet
per
definitie verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. Het kan dan ook niet geeist worden dat
individuen grote prioriteit geven aan de loyaliteit jegens de unit.
Wanneer we dus veronderstellen dat een arts als individualist goed moet
zijn in zijn medisch
specialistisch vak, zal zijn interesse minder uitgaan naar het managementprobleem van de unit
waar hij werkt. We moeten 66rst dus de fundamentele veronderstellingen
opnieuw
bespreekbaar willen maken. Althans wanneer we van de medisch specialist verlangen dat hij
zich gaat bezig houden met de rol van medisch manager.
Wanneer een groep veronderstelt dat een patient gebaat is bij een 'agressieve' manier van
omgaan met elkaar dan kan deze groep niet harmonieus samenwerken als het over andere
onderwerpen gaat dan de zorg voor de patient.
Op macrogebied hebben Westerse en Angelsaksische culturen de neiging om zich te
orienteren in de richting van onderwerping van de natuur, gebaseerd op concurrerende en
individualistische verhoudingen (schuldcultuur):Er wordt een toekomstgericht, lineair,
monochronisch tijdsgevoel gehanteerd, er wordt van uitgegaan dat ruimte en natuurlijke
rijkdommen oneindig zijn, men stelt dat de menselijke natuur neutraal is en tot in het
oneindige verbeterd kan worden en baseert werkelijkheid en absolute waarheid op wetenschap
en pragmatisme. Daarentegen staan verschillende Oosterse en Latijnse culturen
(schaamtecultuur) passief ten opzichte van de natuur. Zij trachten met de natuur en met elkaar
in haImonie te komen. Zij beschouwen de groep als veel belangrijker dan het individu, zijn
gericht op heden en verleden, zien tijd als polychonisch en cyclisch, zien ruimte en natuurlijke
bronnen als zeer beperkt, veronderstellen dat de menselijke natuur slecht is maar verbeterd
kan worden en beschouwen werkelijkheid meer vanuit bewezen waarheden op
empirische
experimenten,28
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Een zekere groep heeft het samenstel van fundamentele veronderstellingen uitgevonden,
ontdekt of ontwikkeld: Er is geen sprake van cultuur als er geen groep is die de cultuur
worden
'draagt', zo stelt Schein. De groep die de cultuur creeert, moet volgens hem duidelijk
geformuleerd. We zouden dus in staat moeten zijn om een groep op te sporen die
onafhankelijk kan worden beschouwd als de voortbrenger of eigenaar van de cultuur en niet
dat we in de valkuil stappen dat we een groep definieren op basis van een verondersteld
aanwezige cultuur. Dan maken we ons schuldig aan sociale toeschrijving.

De 'bepaalde' groep zoals Schein noemt in zijn definitie, is een groep die lang genoeg bijeen
is om ook gemeenschappelijke problemen te hebben, in de gelegenheid is geweest om die
problemen op te lossen en nieuwe leden heeft opgenomen in de groep. Er moet dus een
het aanstellen van
gemeenschappelijke geschiedenis zijn. De cultuur wijzigen op basis van
de
ziekenhuis
en
het
historie
van
De
een
farce.
wijze waarop de
een nieuwe directeur, is dus
medewerkers om zijn gegaan met problemen uit het verleden, is doorslaggevend voor de
cultuur. De kracht of zwakte van een organisatiecultuur heeft alles te maken met de
de stabiliteit van de groepsleden. Een hoog verloop is funest voor iedere

homogeniteit en
organisatie omdat de gemeenschappelijke ervaringen worden gemist.

Men moet evenwel niet vergeten dat, wanneer de organisatie eenmaal een sterke cultuur heeft
en als de beleidsbepalende top stabiel blijft, een ruim verloop bij de lagere eenheden van de
organisatie niet desastreus hoeft te zijn, wanneer die leden tenminste worden opgenomen in
wordt geconstateerd,
de gemeenschap. Maar wanneer een groot verloop bij de beleidsbepalers
kan de cultuur als zwak worden aangemerkt. Misschien is dAt wel het grootste knelpunt in de
honderd
gezondheidszorg waar Moen ontdekt dat er naar schatting jaarlijks zo'n
onvrijwill e
Nederlandse
de
en
directeuren
gezondheidszorg ,
divisiemanagers in
ontslagen vallen onder
hetgeen volgens hem te verklaren is uit het feit dat het managen van een gezondheidszorginstelling door de toegenomen complexiteit een belastende en veeleisende taak is.
Ik kan dat beamen, maar ik ben sterker van mening dat, wanneer de managers in de
diversiteit te
gezondheidszorg in staat zullen zijn om de cultuur van de organisatie in al zijn
die
hebben
van
zullen
last
complexiteit.
waarderen, zij niet zo'n
Een gezondheidszorgorganisatie bestaat per definitie uit allerlei professionele groepen die hun
eigen historie kennen. Het is niet van belang om te proberen deze groepen samen te smeden.
Een organisatie kan ook stabiliteit tonen wanneer deze uit stabiele subgroepen bestaat. Wel is
het funest wanneer deze subgroepen met elkaar gaan conflicteren. We zien dan een fenomeen
ontstaan dat mensen niet hun kernwaarden inbrengen, maar handelen volgens een bepaalde
rolopvatting. Dan krijg je een zogenoemde 'managerscultuur', 'vakbondscultuur',
'maatschapscultuur' etc. Het valt mij op dat wanneer mensen een bepaalde 'jas' aantrekken,
ze denken dat er ineens ander gedrag van hen wordt verwacht. De specialist is in zijn vrije tijd
ineens iemand anders dan met de 'statuscoop' om zijn nek, de manager gedraagt zich 'pure
silk' naar het
zijn stropdas en de hoofdverpleegkundige die dn manager moet

vignet achter op
zijn dll de witte jas aan moet trekken omdat hij 'gewoon moet meewerken' geraakt in een
rolconflict, meestal met zichzdlf.

Cultuur is een samenstel van fundamentele veronderstellingen, waarden, normen en gedeelde
werkelijkheid, in een voortdurend leerproces van dialoog, wederzijdse afhankelijkheid en
acceptatie.

Mocn, Ansems, Hanse en Vintges in Lciden
Assen 2001.
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Schein benoemt dat de fundamentele veronderstellingen door de groep zijn bedacht, ontdekt
of ontwikkeld. Hiermee geeft hij aan dat de elementen van de cultuur kunnen worden
benoemd vanuit een aangeleerde vorm van het oplossen van problemen. Hij onderkent daarbij

twee soorten leersituaties: de positieve probleemoplossende situatie, die als effect heeft dat de
groep verschillende scenario's uittest totdat er dEn wordt gesignaleerd die werkt in de praktijk
en de angstvermijdende situaties, waarbij geen risico's worden genomen omdat een
bepaalde
oplossing effectief is geweest in het verleden.

Nu is het bekend dat mensen een aantal handelingen die ze zouden willen doen niet uitvoeren
vanwege de angst om te falen. Enerzijds omdat de mens als individu in het bezit is van een
soort innerlijke angstneurose en intuTtiefangsten probeert te vermuden; anderzijds omdat de
mens die deel uitmaakt van een groep, niet wil zondigen tegen bestaande groepsnormen met
het risico van 'afgerekend' worden door sociale controle of erger nog, door de manager in een
'correctiegesprek'. Het is dus veiliger om alles bij het oude te laten waardoor de organisatie in
feite stilstaat in ontwikkeling, hetgeen iets anders is dan stabiel. De stabiliteit van een
organisatie leent zich juist voor een ontwikkeling in cultuur, waarbij innovatieve bronnen,
inclusief het gedrag van de mens in de organisatie, worden aangeboord om tot verandering te
komen. Subculturen hoeven die ontwikkeling niet in de weg te staan, sterker nog, zij kunnen
juist deze ontwikkeling kwalitatiefversterken wanneer de onderlinge acceptatie een feit is.
There is a possibility that the only thing of real importance that leaders do is to create and
„30
stelt Schein en daarmee richt hij zich fundamenteel op de waarden en
manage culture
normen in de organisatie als meest belangrijk element van samenwerking en resultaat.
Managers zijn primair verantwoordelijk voor de cultuur van de organisatie en volgens Schein
wordt het gedrag van mensen minder geleid door regels, procedures, structuren of zelfs
vakopleidingen dan men weI eens zou hopen. Waarden en normen, over hoe men met
collega's, klanten, leiding en de taak in de organisatie moet omgaan, geven veel ingrijpender
richting aan het dagelijks handelen. Het managen van een organisatie zowel in termen van
besturen als van beheren zal plaats moeten vinden via de uit cultuur voortvloeiende
consequenties in gedrag, inrichting van de organisatie en stijl van leidinggeven.
66

Zeker in de diversiteit van een organisatie als het ZMC, is het van belang om de dialoog
continu aan te wakkeren op het gebied van de organisatiecultuur. Door steeds veranderende
invloeden op ontwikkelingen in de organisatie, zal de cultuurdialoog leiden tot duurzame
verandering, afgestemd op ontwikkelingen zowel in technologisch als in maatschappelijk
opzicht.
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1.2.3.

Beschrijving vanuit empirisch geformuleerde dimensies.

'Wie cultuur zegt, zegt waarden. Management is verankerd in een stelsel van vaak onbewuste
waarden, die van land tot land verschillen. Cultuur is een collectieve programmering van de
menselijke geest'li Hofstede, toch wel een vooraanstaand auteur te noemen op het gebied van
organisatiecultuur, gaat uit van de premisse dat cultuur kan worden gedefinieerd als een
leven
geheel van denkpatronen, voelen en potentieel handelen, die de mens in de loop van zijn
als
cultuur
een
bepaalde
aanteert. Vanuit cultureel antropologisch opzicht ziet Hofstede
programmering van de geest waardoor collectivering daarvan leidt tot de cultuur van een
van de andere
bepaalde gemeenschap, waardoor zo'n gemeenschap zich onderscheidt
de theorie van
we
kunnen
dan
dit
Trekken
we
volgens
denkpatroon
door,
gemeenschap.
Hofstede een organisatiecultuur dus definieren als 'de collectieve programmering van de
leden en de belanghebbenden van een organisatie31

In een poging tot het maken van onderscheid tussen verschillende organisatieculturen
constateert Hofstede dat verschillen zich blijken te concentreren op vier gebieden:

• De machtsafstand tussen functionarissen van de verschillende organisatielagen;
•

De orientatie op de regels: van zeer sterk tot uitermate soepel;

•
•

Individualiteit versus collectiviteit;
Masculiniteit versus feminiteit: dat wil zeggen, een sterke orientatie op rationaliteit en
planmatigheid of op intuTtie en sensibiliteit.

In haar kwaliteit is organisatiecultuur dus iets wat niet direct zichtbaar is, maar zich uit in de
het menselijk denken
dingen die gebeuren. Hofstede is zich weliswaar bewust van het feit dat
en handelen niet alleen door de cultuur wordt bepaald, maar tevens afhankelijk zal zijn van de
individuele persoonlijkheid en van de algemeen menselijke cultuur. Tennekes uit op een
drietal fronten kritiek op de visie van Hofstede33: Allereerst is dat de koppeling die Hofstede
maakt tussen het gemeenschappelijke en het onderscheidende karakter van een cultuur. De
cultuur die de leden van een groep gemeenschappelijk hebben, zo stelt Tennekes, is namelijk
niet gelijk aan de cultuur die hen onderscheidt van anderen. Tussen culturen zijn er vaak hele
onderscheid zou zijn tussen
grote overeenkomsten. Als de Nederlandse cultuur het enige
Nederlanders en Duitsers of Belgen dan zou dat een armzalig beetje zijn in vergelijking met
wat de Nederlanders gemeenschappelijk hebben. Er zijn wei meer verschillen aan te merken
tussen deze bevolkingsgroepen maar wanneer ik het cultuurverschil sec transformeer naar de
de 'schuldcultuur'
gezondheidszorg, dan kunnen we stellen dat in Nederland overwegend
te
de
'schaamtecultuur'
van
medr
elementen
vinden zijn in de
doorslaggevend is, terwijl
mddr
ur, die zo'n beetje in
De
schaamtecultu
Latijnse
zuidelijke,
zorg.
Belgische gezondheids
het meest frappant
kenmerkt
zich
Zuid-Limburg, Zuid Brabant en Zeeuws Vlaanderen begint,
zo
wordt
De
van
door het ontbreken
spoedig mogelijk geholpen, zelfs in
patient
wachtlijsten.
servicegerichtheid buiten de zorg om, terwijl in de Westerse, meer Angelsaksische cultuur de
dat laatste als effect
patient maar moet afwachten wanneer hij aan de beurt is. Overigens heeft
deling kan laten
wachtlijstbemid
dat de patient niet meer afwacht en via de verzekeraar aan
over 'noDe
discussie
uitkomt.
niet
hdrn
het
omdat
doen of zelfs niet verschijnt op afspraken
een
daar
show' is
gevolg van.
Hofstede, G.; In Handboek Organisatie; BT 20.200; Alphen aan den Rijn; 1984.
Tcnnekes J.; Organisatiecultuur: een antropologische visie; Antwerpen / Apeldoorn 2003.
331.d. P. 69-70
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Ten tweede maakt Tennekes een opmerking over de computermetafoor die Hofstede gebruikt
in de zin van 'programmering van de geest' als zou men kunnen spreken van 'software of the
mind'. Daarmee wijst Tennekes op de beperking van deze metafoor omdat er daarmee
onvoldoende ruimte is voor de dynamiek die eigen is aan cultuur. Cultuur verandert
voortdurend als gevolg van het feit dat mensen er gebruik van maken in de steeds
veranderende situaties waarop mensen hun handelen afstemmen. Wanneer men de metafoor
van Hofstede volgt zou men cultuur dus eigenlijk moeten definieren als een programma dat
zichzelf telkens herschrijft door het gebruik dat er van wordt gemaakt. Een derde opmerking
die Tennekes maakt in dit verband is zijn onbegrip over de term 'belanghebbende' in de
definitie van Hofstede. Hoewel belanghebbenden in allerlei opzichten invloed hebben op de
Cultuur van de organisatie, alleen al omdat de organisatie deel uitmaakt van de markt, zullen
deze belanghebbenden preciezer moeten worden gedefinieerd. De organisatie staat in de
samenleving en haar cultuur wordt sterk bepaald door de overlap die de organisatie heeft met
de omgeving (en daarmee belanghebbenden), maar dat wil nog niet zeggen dat
belanghebbenden als cultuurdragers van een organisatie moeten worden beschouwd. De
weerstand die Tennekes heeft tegen de definitie van Hofstede is dat daarmee de suggestie zou
worden gewekt dat de omschrijving van de cultuur van een organisatie de grenzen van die
organisatie te buiten zou gaan. Daarmee steun ik Tennekes bij zijn opmerkingen en wil ik de
cultuur van het ziekenhuis en in het bijzonder het ZMC analyseren binnen de grenzen van de
organisatie, rekening houdend met de plaats en positie van het ziekenhuis en vanuit de historie
die daarbij niet vergeten mag worden.

1.2.4.

Beschrijving vanuit strategisch oogpunt.

Volgen we Mintzberg 4 dan kan worden geconcludeerd dat iedere organisatie in te richten is
volgens vijfcoordinatie mechanismen die de fundamentele wijzen coordineren van de
werkzaamheden van organisaties: onderlinge aanpassing, direct toezicht, standaardisatie van
werkprocessen, standaardisatie van output en standaardisatie van vaardigheden van
werkprocessen van de werknemers. Deze mechanismen kan men beschouwen als 'de lijm' die
organisaties qua structuur, welke dan ook, bijeenhoudt.
Hoe men de organisatie ook gestructureerd heeft, aan de top zitten de strategische mensen die
de algehele verantwoordelijkheid voor de organisatie dragen. Bij het ZMC is, of wordt dat in
september 2005, een tweehoofdige Raad van Bestuur.
'De strategische top dient er op toe te zien dat de organisatie haar missie en visie effectief

uitvoert en tevens dat voldaan wordt aan de behoeften van degenen die controle of op andere
wijze macht over de organisatie hebben (zoals overheidsinstanties, vakbonden en

belangengroepen)'. Zo dejinieert Mintzberg.

Over het algemeen heeft de strategische top het beste en meest abstracte overzicht van de
organisatie. Het werk van de strategische top zal zich in de regel kenmerken door een
minimum aan routine en standaardisatie, door een grote vrijheid van handelen, bij het ZMC
gecontroleerd door een Raad van Toezicht, en relatief lange besluitvormingscycli. Onderlinge
aanpassing is het meest gebruikte coordinatiemechanisme van de strategische top.

34
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Binnen ziekenhuisinstellingen kennen we de unieke situatie dat de voorzitter van de Raad van
Bestuur of een algemeen directeur leiding moet geven aan een organisatie die bestaat uit
professionals. De medische staf is daarbij een belangrijk medium om advies te verstrekken
betreffende 'de koers' van de organisatie. De strategische keuzes voor de toekomst van het
bedrijf. Mintzberg noemt dit een probleem voor de bestuurder van een professionele
hierarchie. Het is waar dat in dit soort organisaties de bestuurder beduidend minder macht
heeft over de professionals, maar hij dient een aantal rollen te vervullen die hem macht
kunnen verstrekken. Het oplossen van verstoringen in de structuur is er daar Wn van.
Professionals bekvechten nogal eens over allerlei bevoegdheden. Mintzberg pleit voor
duidelijke afspraken in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden waardoor
duidelijkheid ontstaat over wie bijvoorbeeld een borstamputatie mag uitvoeren. Is dat de
chirurg die gespecialiseerd is in operaties of is dat de gynaecoloog die gespecialiseerd is in
vrouwen. De bestuurder doet er goed aan om met betrokkenen rond de tafel te gaan zitten en
te onderhandelen over een oplossing, waarbij betrokkenen hun achterban vertegenwoordigen.
Deze mogelijke verstoringen in structuur staan los van de bevoegdheidslijnen in een
organogram. Het is aan de bestuurder om strategisch te opereren in het informele circuit van
de organisatie. Professionals laten zich over het algemeen niet blokkeren door hierarchie.
Een andere vorm om macht uit te oefenen op de organisatie vanuit de rol van de bestuurder is
gebruik maken van de sleutelrol die hij kan vervullen. De grenzen van de organisatie tussen
professionals daarbinnen en de externe betrokken partijen zoals regering,
belangenorganisaties van beroepsgroepen, clienten en dergelijke behoren tot het werkterrein
van de bestuurder. De bestuurder dient enerzijds de autonomie van de professionals te
beschermen door hen in feite af te schermen voor de kritieken van de buitenwereld.
Anderzijds dient de bestuurder buitenstaanders over te halen om de organisatie zowel in
moreel als in financieel opzicht te steunen. Vaak wordt deze rol van een bestuurder gezien als
een teken van zwakte. De valkuil is dat het beeld ontstaat dat de bestuurder een soort 'dienaar'
van de professionals is. Toch is dit niet een onbelangrijke rol vooral omdat macht kan worden
ontleend aan situaties waar onzekerheid heerst. Wanneer de rol van bestuurder adequaat wordt
uitgevoerd, wordt echter ironisch genoeg de professional afhankelijk van de effectieve
bestuurder. Daarmee komt de professional in een fundamenteel dilemma omdat hij in de regel
een hartgrondige hekel heeft aan bestuurlijk werk en liever zijn eigen vak uitoefent, terwijl hij
die vrijheid het best kan realiseren door bestuurlijke inspanning te verrichten. De professional,
in ons geval de medisch specialist, heeft dus twee mogelijkheden: hij kan het bestuurlijk werk
of de managementtaak zdlf doen en daarmee minder tijd overhouden voor de uitoefening van
zijn beroep of hij kan alles overlaten aan de bestuurder of manager en een deel van zijn
beslissingsbevoegdheid afstaan. Hoe dan ook, de professional is altijd de klos. Immers hij
draagt zijn bestuurlijke wensen of managementtaken over aan professionals van een andere
discipline die een heel andere prioriteit geven aan de werkzaamheden.

Zoeken naar wederzijdse afhankelijkheid en complementariteit is hier geboden. Neem de
specialist die graag aan onderzoek wil doen. Om zoveel mogelijk steun te krijgen voor dit
onderzoek moet hij zitting nemen in vergaderingen, commissies en stuurgroepen en dat kost
tijd. Tijd die niet kan worden besteed aan dat onderzoek. Laat als specialist het managen of
besturen van een organisatie dus maar over aan professionals op dAt terrein en blijf met elkaar

in dialoog.
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Het meest lastige in een professionele organisatie zoals een ziekenhuis, is om te komen tot
gemeenschappelijke strategievorming. Allereerst moet men zich bedenken dat de strategie in
dit soort organisaties er heel anders uitziet dan in eenvoudige machinebureaucratische
organisaties. De output is niet altijd goed meetbaar en dat maakt het lastig om de
doelstellingen vast te stellen laat staan deze te bereiken. Hoewel artsen tegenwoordig redelijk
goed kunnen inschatten hoe lang een behandeling duurt, is er altijd nog het probleem van de
complicaties.
Strategie is volgens Mintzberg. 'een geintegreerd patroon van beslissingen dat geldt voor de
gehele organisatie'35, maar de moeilijkheid om in een professionele organisatie over de
doelstellingen overeenstemming te bereiken, maakt dat deze definitie veel van zijn betekenis
verliest. We moeten in een ziekenhuisorganisatie uitgaan van de autonomie van iedere
professional, de nauwe contacten die hij heeft met zijn clienten en de losse relaties met
collega's. Hierdoor zal er eerder sprake zijn van een persoonlijke strategie dan van een
collectieve strategie. Professionals worden echter sterk in hun strategie aan banden gelegd
door de professionele normen en vaardigheden die ze hebben geleerd. Beroepsorganisaties en
opleidingsinstituten zijn dus een belangrijke stakeholder voor de organisatie. Mintzberg maakt
melding van een onderzoek van de McGill Universiteit naar de directe manier van externe
beheersing van strategie bij een ziekenhuis dat weigerde om een nieuwe behandelingsmethode
toe te passen en terecht werd gewezen door de specialistenorganisatie. Deze organisatie kwam
tot de conclusie dat wanneer de methode niet zou worden toegepast er sprake zou zijn van

'nalatigheid'.
Heden, anno 2005, kennen we nog steeds de problematiek dat een bepaalde behandelmethode
als meest effectief voor de patient kan worden aangemerkt, maar dat die methode de patient
wordt onthouden, veelal om budgettaire redenen. De medische wetenschap en de
ontwikkeling daarin zal altijd sneller zijn dan de ontwikkeling in het budget van de
zorginstellingen. Het is dus aan te bevelen om een toekomststrategie vast te stellen in dialoog
binnen de organisatie met de professionals en buiten de organisatie met partners zoals
overheid, ziektekostenverzekeraars, huisartsen en thuiszorginstellingen. Daarmee kunnen we
proberen te voorkomen dat in de toekomst bepaalde behandelingen worden voorgeschreven
door ziektekostenverzekeraars in plaats van door medisch specialisten.

'Het lijkt er dus op dat de eigen strategieen van de professionele organisatie voortkomen uit
het cumulatieve effect van projecten of strategische "initiatieven", waartoe de organisatie in
de loop der jaren door haar leden kan worden overgehaald' zo stelt Mintzberg.
Daarmee staat voor mij vast dat een goede manier om de juiste strategische keuzes te maken
in de organisatie de weg van 'appreciative inquiry' kan zijn. Een middel hiertie is narratief
onderzoek onder de professionals, zowel in care als in cure en vanuit ondersteunend oogpunt,
in dialoog over concurrerende waardensituaties en negatieve effecten van besluiten die
moeten volgen, zoeken naar mogelijkheden en kansen en het koesteren van hetgeen in het
verleden reeds werd gerealiseerd. Een dialoog over leren wat men zou moeten koesteren.
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1.2.5. Beschrijving vanuit tactisch oogpunt.
Op het tactisch niveau van de organisatie, ressorterend onder het strategisch niveau, is het
interessant om te weten wat de effecten zijn op de organisatie van een bepaalde cultuur.
Roger Harrison36 spreekt in dit verband over 'ideologieen van organisaties'. Hij beschouwt
een bepaalde cultuur als een samenstel van diepgewortelde meningen over de manier waarop
het werk georganiseerd moet worden, gezag moet worden uitgeoefend en mensen moeten
worden beloond. Of dat al of niet in strenge regels tot uiting moet worden gebracht, is nog
maar de vraag. Ook in hoeverre gehoorzaamheid o f eigen initiatief van de medewerkers wordt

ofmoeten
verlangd of werkuren, kleding, onkostenregelingen en premies vastgesteld zijn
worden. Leiding wordt gegeven door commissies, raden of enkelingen. Dit maakt allemaal
deel uit van de organisatiecultuur.
Harrison noemt vier vormen van cultuur, of organisatie-ideologie:

• De machtscultuur;
• De rollencultuur;
• De taakcultuur;
• De persoonscultuur.
De machtscultuur is te vergelijken met spinnen in webben. Zeus wordt gekozen als symbool:
draait om dit
de patriarch met de charismatische persoonlijkheid. De organisatie(eenheid)
centraal figuur. Een kring van trouwe medewerkers om hem heen zijn min of meer
uitverkoren op basis van herkenning. Kenmerken van deze cultuur zijn: weinig regels, een
zelfoewuste houding en vertrouwen in de enkeling.
Probleem van deze organisatie is vaak de aansturing. Hierdoor gaat 'de spin' op zoek naar
de algehele
soortgenoten om vervolgens een nieuw web naast zich te gedogen. Alleen
machtscultuur
deze
vinden
we
iets
van
ZMC
terug
coordinatie wordt daarbij erg lastig. Bij het
hebben
duale
het
De
nu
bestaat.
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waaruit
management,
33
units
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schuilt
een krachtig web ontworpen waarmee het verband sterk is aangebracht. Het gevaar
echter in het verloop. Wanneer de spin wegvalt, blijft er een leeg web over. Een web zonder
een nieuwe spin.
spin heeft zijn kracht verloren, breekt af ofwordt gereorganiseerd door
De rollencultuur werkt volgens wetten en voorschriften. Apollo wordt gekozen als symbool:
de tempel bestaande uit verschillende zuilen, opgebouwd vanuit een stevig fundament
waarop de top rust. Deze organisatie is opgebouwd volgens de wetten der logica: regels en
de organisatie wordt
procedures liggen vast, verschaffen stabiliteit en voorspelbaarheid maar
daarmee bureaucratisch in negatieve zin. Er moet immers steeds controle worden uitgeoefend
op het naleven van de wetten. Functies geven daarbij de toon aan, niet de mensen die deze
functies uitoefenen. Als alles maar volgens de regels gaat. Problematisch in deze cultuur is dat
de zuilen zullen breken als het fundament gaat schudden. Hoewel we in de gezondheidszorg
wetten, regels, procedures en protocollen kennen, zal er toch enige flexibiliteit nodig zijn om
de organisatie te ontbureaucratiseren waar dat mogelijk is.
De taakcultuur heeft als symbool Athene meegekregen: de beschermgodin van Odysseus en
probleemoplosser bij uitstek. Het oplossen van problemen is dan ook de belangrijkste taak
van het management. De organisatie kenmerkt zich door taakgerichtheid en professionaliteit.

36
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We zien hierbij een netwerk van afzonderlijke taakeenheden, ieder met een hoge graad van
zelfstandigheid maar met een specifieke verantwoordelijkheid binnen het geheel.
Binnen het medisch specialisme vinden we veel van deze taakcultuur terug. De arts stelt
immers de diagnose, consulteert eventueel collega's bij multidisciplinaire behandeling en lost
het probleem voor de patient op. Althans, dit is gesimplificeerd het traject. Hier ontstaan
echter twee problemen: aan de ene kant wordt een probleem opgelost maar een ander
probleem gecreeerd - innoveren op het medisch vlak brengt namelijk impliciet het probleem
van kostenbeheersing met zich mee - en aan de andere kant is het diagnosticeren en
behandelen van patienten sterk 'probleemgeorienteerd' waardoor het uitoefenen van een
bestuurlijke- ofeen managementrol eveneens probleemgeorienteerd zal uitpakken en dat is nu
juist waar we van af willen bij het managen en besturen van de organisatie als geheel.
De persoonscultuur kenmerkt zich door de prioriteit die gegeven wordt aan het individu.
Dionysius is de individualist, de vertegenwoordiger van de existentiele ideologie. In deze
cultuur staat de organisatie ten dienste van de mens die daar zijn deskundigheid kan
inbrengen. De manager is gelijke van de medewerkers en fungeert als een 'primus interpares'
omdat de managementtaken nu eenmaal door iemand moeten worden uitgevoerd en wel op
basis van afspraken tussen de medewerkers en de leiding. De manager treedt
voorwaardenscheppend en coachend op en maakt gebruik van de kwaliteiten die de
medewerkers bezitten. Medewerkers zijn als het ware 'eigenaar' van hun taak en hebben
daarin een hoge graad van autonomie. Ook deze vorm van cultuur zien we in sterke mate
terug binnen het ZMC. Medewerkers kunnen en willen graag op basis van collegialiteit,
respect en vertrouwen, zelfstandig uitvoering geven aan hun taak. Een probleem dat hierbij
wordt ervaren is dat door de werkdruk, complexiteit van de zorg en de onderlinge
communicatie in de hectiek van alledag, het lastig wordt om als individu tenvolle uitvoering
te geven aan de psychologische verantwoordelijkheid die men heeft als eigenaar van een
bepaald probleem of een bepaalde taak. Dit laatste is een kenmerk van de 'schaamtecultuur'
waar ik eerder op inging (1.2.1.).

In de cultuur van een organisatie zijn kenmerken van alle vier de typologieen in meer of
mindere mate terug te vinden. Tijdens de management opleiding hebben we de 'huidige' en
de 'wenselijke' situatie voor het ZMC in kaart gebracht. Hieruit bleek binnen het ZMC de
voorkeur uit te gaan naar overwegend taak- en persoonsgeorienteerdheid, ten koste van de
machts- en rolkenmerken (2.2.4.3.).
In het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven dat het van belang is om op het niveau van
strategisch management de missie, de visie en de strategie in gezamenlijkheid te bepalen.
De 'richting', de koers van de organisatie is op strategisch niveau vastgesteld. De taak van de
bestuurders is om er zorg voor te dragen dat de missie, visie en strategie wordt
geTmplementeerd op tactisch niveau, binnen de wenselijke cultuur van de mensen die de
'
'richting' van de organisatie moeten vertalen naar de inrichting' van de
organisatieonderdelen. Vanuit de sturing aan de top zijn het immers deze medewerkers die de
werkzaamheden moeten organiseren en coordineren. Een fenomenaal samenspel tussen
medisch- en organisatorisch managers, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en normen.
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1.2.6. Beschrijving vanuit operationeel oogpunt.
Vanuit de 'richting' voor de organisatie, vastgesteld door de strategische top en de 'inrichting'
van de organisatie, gerealiseerd door het tactische middenkader, komen we op de 'verrichting'
van de werkzaamheden door de medewerkers op operationeel niveau. We zijn bekend met de
werkzaamheden binnen het ZMC door 33 verschillende units die in principe ook allemaal een
eigen cultuur in zich dragen. Trompenaars37 heeft in zijn onderzoek een aantal cultuurkenmerken vergeleken binnen verschillende vestigingen in 66n organisatie. Oorzakelijk zijn
deze cultuurverschillen toe te schrijven aan verschillen in taakspecialisatie, taakinterpretatie
en taakuitvoering tussen de verschillende vestigingen, hetgeen ook van toepassing zou kunnen
worden verklaard op de verschillen tussen de units bij het ZMC. Trompenaars schrijft deze
verschillen toe aan de maatschappelijke cultuur die de medewerkers van 'buitenaf naar
'binnen' brengen. Hij onderscheidt hierbij twee vormen van cultuur: een linkerhersenhelft
cultuur die wordt gekenmerkt door:
•

taakspecifieke functionele relaties tussen collega's, waarbij 'ik' en

'zij' duidelijk

gescheiden blijven;

de macht van de leidinggevende die rationeel gelegitimeerd is maar waarbij autoriteit
en loyaliteit beperkt zijn;
• de organisatiestructuur een differentiatie is van functies en taken: ieder heeft een
deelverantwoordelijkheid ten opzichte van het geheel;
• productgerichtheid en technologisch.

•

En een rechterhersenhelft cultuur die meer overeenkomt met het organische familiemodel en
wordt gekenmerkt door:
•

•
•

•

een holistische relatie met collega's, een 'wij'-gevoel;
de macht van de leider die gebaseerd is op zijn hele persoonlijkheid; autoriteit en
loyaliteit zijn absoluut;
de organisatiestructuur is een differentiatie van status en macht: iedere persoon heeft
zijn eigen plaats;
gerichtheid op meeromvattende doelen.

Deze cultuurtypen hebben een connectie met de natuur en tijd. De linkerhersenhelft cultuur
omarmt het principe dat de mens 'heerser' is over de natuur, de natuur is maakbaar terwijl de
rechterhersenhelft cultuur uitgaat van het principe dat de mens onderdeel is van de natuur en
een aantal
op het hier en nu is gericht. Nu is het natuurlijk voorstelbaar om bij elke cultuur
hypothesen te vernoemen om bepaalde adequaatheid van de ene cultuur ten opzichte van de
andere cultuur te onderscheiden, maar Trompenaars vond deze verschillen in cultuur tussen
vestigingen bij eenzelfde soort bedrijf met eenzelfde soort product.
Alleen de 'thuisculturen' leverden verschillen op.
de units oftussen
cultuur
buiten
af"
een
'van
De
medisch
bepaalde
medische disciplines.
specialisten brengen
mee. De chirurg denkt snijdend en de internist denkt onderzoekend. Het zijn die 'buitenaf
culturen die de monodisciplinaire samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen
versterken. Wil men dus komen tot multi- of interdisciplinaire samenwerking in een

Dit verklaart mogelijk de verschillen in cultuur zoals wij die kennen tussen

en management;
Trompcnaars, Fons, en Hampden-Turner, Charles; Over de grenzen van cultuur
Amsterdam/Antwerpen; 1998.
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ziekenhuis dan zal men rekening moeten houden of, sterker nog, gebruik dienen te maken van
de inzichten die door deze externe variabelen zijn ingebracht in de cultuur van de organisatie.
Zeker wanneer men nog de ambitie heeft om wederzijdse afhankelijkheid en
samenwerking te
realiseren tussen care en cure met als doel: optimale behandeling, service en
bejegening voor
de patient. Dan kunnen we tcht de patient tevredenheid onderzoeken.

1.2.6.1.

Een poging tot integratie van cultuur en structuur in ziekenhuizen.

Zo'n 20 jaar geleden werd er reeds een poging ondernomen om de cultuur en de structuur van
een ziekenhuisorganisatie onder te brengen in een gerntegreerd model voor personeelsbeleid38,
waarbij de auteurs spreken over 'het klimaat' van de organisatie, ondergebracht in vier typen:
• Het ondersteunend klimaat;

• Het innovatieve klimaat;
•
•

Het 'respect voor regels' klimaat;
Het doelgerichte klimaat.

Enkele citaten uit deze studie39:

1.2.6.2.

Het ondersteunend klimaat.

Beslissingen groeien in de informele contacten. Beslissingen die de organisatie vereist maar
mensen in hun bestaan raken, is men geneigd uit te stellen. Bij conflicten ligt de nadruk op het
relationele, het taakgerichte (persoonscultuur). De aandacht voor het personeel uit zich langs
goed ingerichte ruimtes en nevenactiviteiten. Nieuwelingen hebben veel tijd nodig om deze
informele structuur te doorgronden en er een eigen positie in te verwerven. De stul van
leidinggeven is persoons- en relatiegericht. Personen die veel belang hechten aan sociaal
contact en goede relaties horen hier het best in thuis. Deze organisaties kenmerken zich verder
door weinig structuur. Men vindt er weinig formele vergaderingen. De communicatie is
hoofdzakelijk mondeling en de richting ervan is van de uitvoerenden naar boven. Het gevaar
voor dit type is dat het meer op een club gaat lijken dan op een organisatie. De menselijke
betrokkenheid staat hier centraal, maar meer als individu dan in een groep. Verandering wordt
er vooral gerealiseerd door bijscholing.

1.2.6.3.

Het innovatieve klimaat:

Deze organisaties kenmerken zich door een gedecentraliseerde en een gedelegeerde manier
van werken. De controle van bovenaf is gering. Men vertrouwt erop dat de organisatieleden
zich inzetten voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De grote druk om in te spelen
op vernieuwingen brengt vaak met zich mee, dat gisteren moest uitgevoerd zijn wat vandaag
beslist wordt. Deze werkwijze doet denken aan de processie van Echternach. Door de snelheid
waarmee men projecten lanceert moet men nu en dan een stapje terug doen. Wel ervaren de
medewerkers vrijheid en ruimte voor zelfrealisatie in de organisatie.
38

Dc Cock,G; Bouwen, R; De Witte, K; Organisatieklimaat, cen opdracht voor het personeelsbeleid; In Capita
Selecta voor praktisch personeelsbeleid; maart 1986.
39
Van Hoewijk, P.M.Th.; over De Cock. Overgenomen uit Handboek organisatie BT 20.250; Alphen aan den
Rijn; 1984.
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De structuur vormt een netwerk (taakcultuur). Sommige verbindingen zijn sterker dan andere,
invloed ligt op de kruispunten en is gebaseerd op kennis en bekwaamheid. Conflicten zijn er
om van te leren en in overleg op te lossen. Het gevaar voor deze organisatie is chaos. Er
gebeurt veel, maar minder gecontroleerd, de stijl van leidinggeven is zowel taak- als
relatiegericht, het personeelsbeleid streeft naar synergie tussen de personen en de organisatie
en veranderingen worden gerealiseerd door organisatieontwikkeling. In dit type organisaties
houdt het bestuur voeling met de organisatie door regelmatige bezoeken op de werkvloer. De

communicatie verloopt in alle richtingen.

1.2.6.4.

Het 'respect-voor-regels' klimaat.

Hier zijn orde en systematisch werken belangrijk. Een leuze hierover: 'traagheid past grootse
werken'. Het is verkeerd te denken dat hier weinig veranderingen plaats vinden, maar deze
worden systematisch en grondig voorbereid, waardoor de Echtemach processie vermeden
wordt. In deze organisatievariant nemen verslagen en nota's een belangrijke plaats in.
Evenwicht wordt bereikt door de uitbouw van een hierarchische structuur. Gezag berust op
vastgestelde procedures en afgebakende bevoegdheden met een sterke neiging naar
decentralisatie. Wordt dit te ver doorgedreven dan dreigt er gevaar voor verstarring. De stijl
van leidinggeven is proceduregericht (rollencultuur); conflicten poogt men te voorkomen door
reglementen en bij nieuwe problemen zal men rei:lementen ontwerpen en uitwerken.
Veranderingen worden gerealiseerd door reorganisatie waarbij het personeelsbeleid gericht is
op het beschermen van de medewerkers door het uitwerken van regels voor het
personeelsbeleid. Mensen met een grote behoefte aan zekerheid voelen zich hier veilig.
De communicatie vindt vooral schriftelijk plaats.

1.2.6.5.

Het doelgerichte klimaat.

Dit klimaat in de organisatie is gericht op doelstellingen en macht om de doelen van de
organisatie te realiseren. Dit belang kwam vooral naar voren door de vragen: wie heeft dit
gedaan

of gezegd? Het 'wie' in de communicatie

is daarbij belangrijker dan het 'wat'.

De duidelijkheid van de doelstelling houdt echter een gevaar in voor 'vereniging'. Immers
men zal proberen om het antwoord op de vraag te ontwijken. De manager staat in het
middelpunt (web, machtscultuur). Hij schept een aantal taken om een vooropgesteld doel te
bereiken en streeft, samen met zijn medewerkers, een optimale realisatie na, rekening

houdend met de omgevingsfactoren en de organisatieleden. Bij conflicten drukt hij zijn
oplossing door; zijn stijl is taakgericht en personen dienen zich aan te passen aan de
organisatie. In de eerste plaats is men medewerker van de organisatie en daarna pas zichzelf.
Mensen die streven naar macht en erkenning voelen zich prima thuis in dit soort organisaties.
De communicatie bestaat vooral uit richtlijnen en bevelen die mondeling worden
doorgegeven. Op deze wijze wordt ook de druk om ze uit te voeren verhoogd. De structuur is
onduidelijk omdat de macht van een bepaald persoon primair is en de structuur doorkruist.
Veranderingen worden van bovenaf opgelegd.

Met deze studie analyseert De Cock een aantal kenmerken van de organisatiecultuur, maar
wat nu precies de opdracht moet zijn voor het personeelsbeleid, anders dan puur gebruik
maken van de instrumentele beheerscomponenten is jammer genoeg niet geheel duidelijk.
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1.2.7.

Kenmerken van wisselwerking tussen cultuur en structuur.

Al eerder is aangegeven dat een ziekenhuis qua cultuur redelijk te vergelijken is met de
cultuur in een universiteit. Beide instellingen zijn professionele organisaties waar gewerkt
wordt met een groot aantal professionals waarbij de inhoudelijke deskundigheid op het
vakgebied ligt bij die professional. Het aansturen van dit soort organisaties is lastig. Beslis
maar eens over de economische richting van de universiteit met een aantal hoogleraren
economie in de organisatie, discussieer maar eens over samenwerking binnen de organisatie
met het faculteitsbestuur sociale wetenschappen of stel maar eens medische prioriteiten in
overleg met de medische stafvan een ziekenhuis: het zal voorwaar niet meevallen om in dit
soort gremia consensus te bereiken.
Marx40 maakt onderscheid tussen drie schoolculturen, die ik vertaal naar de ziekenhuiscultuur,
waarbij de differentiatie ligt in de 'samengesteldheid' van de cultuur en waardoor de
organisatorische verhoudingen worden bepaald.

1.2.7.1.

De liberale school, de heterogene cultuur.

Wanneer we de kenmerken van deze cultuur zouden plaatsen in een ziekenhuis, zouden we
een instelling tegenkomen die nauwelijks initiatief neemt op het gebied van regelgeving en
protocollen. Men maakt gebruik van de regels en richtlijnen die door de overheid, inspectie en
beroepsgroepen zijn afgekondigd en men handelt binnen deze kaders. De professionals die in
deze organisatie werkzaam zijn hebben een hoge mate van bewegingsvrijheid en de cultuur is
ingericht naar de autonomie van de individuele specialisten. Het ziekenhuis kent nauwelijks
collectief gedeelde waarden. De grenzen van het handelen worden eerder bepaald door
algemeen geldende fatsoensnormen dan door gemeenschappelijk afgesproken waarden en
normen.

De unitstructuur die het ZMC nu kent wordt krachtiger doorgevoerd in termen van
zelfstandigheid binnen de units. D66rkantelen is het motto. Het gaat om de professionaliteit
van de medisch specialist en de directie concentreert zich op het voorzieningenbeleid van de
organisatie. Zij is voorwaardenscheppend en stelt alles in het werk om de units optimaal te
laten functioneren. De algemene waarden die er zijn ondersteunen dit zoals: respect voor
elkaars mening, tolerantie en elkaar niets in de weg leggen. Er wordt niet gepraat over
waarden en normen want die hoeven niet collectief gedragen te zijn. Het gezamenlijk
ontwikkelen van een ziekenhuisbreed beleidsplan past niet in deze cultuur of het is het werk
van een aantal hobbyisten waar de units zich niet aan hoeven te houden. Zij zijn immers
autonoom en bezitten maximale eigen beslissingsbevoegdheid.

Groeit echter de organisatie en wordt een klein ziekenhuis een middelgroot of groot
ziekenhuis dan is een aantal regels noodzakelijk op centraal niveau om te voorkomen dat
kleinere individuele units gaan domineren over de andere units. Die regels zijn nodig om
eenduidigheid naar de patient te garanderen en op elkaar af te stemmen.
In deze vorm van ziekenhuisinrichting wordt de typisch liberale, heterogene cultuur bevestigd
door autonomie van de specialisten, nauwelijks onderling overleg en centrale
beheersbeslissingen door de directie. Er is geen kans meer om op het inhoudelijk vlak van
40

Marx, E.C.H.; Schoolorganisatorische aspecten van waardengcrichtheid in het onderwijs bij uiteerlopende
schoolculturen; Handboek schoolorganisatic; 1986.
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care en cure, op integrale afstemming tussen de units ten gunste van de patient, op 6dn lijn te
komen. Zo kan het zijn dat de patient vol lof is over de behandelafspraak met een chirurg,
maar een klacht indient tegen de radioloog, omdat die de belofte van de chirurg niet nakomt.

1.2.7.2.

De ideaalgerichte school, de homogene cultuur.

Richten we een ziekenhuis 'ideaaltypisch' en 'homogeen' in qua cultuur, dan zal
over professionele
gemeenschappelijkheid worden ervaren: een door ieder omschreven idee
en
van
van
de
collega's, al of niet in
patienten
standaard in care en in cure,
bejegening
wijze
loondienst en de functie van het ziekenhuis in het zorgketenproces. Hier is mEr sprake van
autonomie van de orgnanisatie als geheel dan van individuele autonomie van de specialisten.
Het ziekenhuis richt protocollen en procedures in naar eigen inzicht, voor zover de wettelijke
bepalingen en regels dat toelaten.
zowel de
Beslissingen worden genomen in een college van bestuurders waarin
beheersaspecten als de medisch inhoudelijke aspecten zijn vertegenwoordigd en in
wederzijdse afhankelijkheid worden besproken. Via overleg en dialogisch communiceren
worden niet alleen consensusbesluiten genomen, maar wordt ook de homogeniteit tot elkaar
versterkt door het gesprek. Conflicten vinden binnenskamers plaats, zijn hanteerbaar en

worden uitgesproken en het college stelt zich loyaal achter de beslissingen die zijn genomen.
De aansturing van iedere unit is gelijkgericht en gebaseerd op de collectieve afspraken in het
bestuur. Afspraak is afspraak en iedere participant in het college van bestuur is psychologisch
eigenaar van de effecten van deze besluiten op het eigen verantwoordelijkheidsgebied en
dient er zorg voor te dragen dat aan deze besluiten uitvoering wordt gegeven.
een 'primus
De specialisten die zich vanuit een maatschap laten vertegenwoordigen door
interpares' in het college, kennen voldoende mandaat toe aan deze vertegenwoordiger zodat er
de inhoud van
geen conflicten binnen de maatschap ontstaan. Er wordt overleg gevoerd over
de
en
facilitaire
afstemming en
ondersteuning,
het professioneel medisch handelen, de zorgde patient en
implementatie van het complementaire aanbod in zorg dat hierdoor ontstaat voor
de feitelijke uitvoering van het (medisch) handelen, afgestemd op de gemeenschappelijke
visie. De onderscheidende visies van medisch specialistisch handelen, visie op zorg en
ondersteuning door stafafdelingen zijn op elkaar afgestemd en complementair.

Structuur en regelgeving, procedures en richtlijnen zijn niet zo relevant. Het werk wordt
immers ingericht naar ideeen en visies die voor iedereen hetzelfde zijn. Structuur en regels
zijn er alleen om die gezamenlijkheid te versterken.

1.2.7.3.
De innovatieve school, de meerstromige cultuur.
Dit ziekenhuis wordt gekenmerkt door het bestaan van meer (sub)culturen tegelijkertijd. Het

kan zijn dat units zich duidelijk van elkaar onderscheiden omdat ze nu eenmaal een totaal
verschillend werkgebied omvatten, terwijl het eveneens kan voorkomen dat de grenzen niet
zozeer samenvallen met de grenzen van de organisatie. Wat men gemeenschappelijk heeft is
de term 'innovatief maar dan weI gericht op het eigen vakgebied en niet belemmerd door
grenzen die de organisatie stelt. 'Het kan anders en beter' wordt dan bepaald door de
inhoudelijk deskundige, de professional en dat kan inhoudelijk nogal eens verschillen.
een liberaal- of ideaaitypisch
Vanwege deze subculturen is de structuur complexer dan binnen
omdat de subcultuur er
te
handhaven
ook
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homogenisering en heterogenisering kunnen gelijktijdig aanwezig zijn, waarbij men
weliswaar tot optimale innovatie wil komen, maar tevens de gemakken van het 'beheer' van
de moederorganisatie niet wil verliezen.

In de ontwikkeling van het ZMC zien we hiervan voorbeelden in de vorm van het denken
over ZBC's (zel fstandige behandelcentra) en het stimuleren van een organische structuur,
waarbij units die elkaar eerder kunnen versterken dan elkaars concurrent zijn, zoeken naar
samenwerking (een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een moeder-kind unit).
Binnen dit 'innovatieve' ziekenhuis zal door middel van overleg binnen de subcultuur en
onderhandelingen binnen de gehele cultuur van de organisatie, voortdurend gezocht worden
naar compromissen. Compromissen die als beleidsuitspraken richtlijnen vormen voor het
dagelijks handelen. 'Hoe meer die compromissen het karakter krijgen van geYntegreerde visies
(o.a. afhankelijk van de kracht en de acceptatie van de leiding) hoe meer er kenmerken van
een homogene cultuur ontstaan. Hoe meer echter die compromissen
lege hulzen zijn,
nauwelijks in concreet gedrag hun vertaling krijgen, hoe groter de tendenz naar een
heterogene cultuur: ieder gaat zijn eigen gang, ondanks de gemeenschappelijke afspraken en
het algemeen beleid'.
Een innovative cultuur kan alleen bestaan wanneer eenieder uitgaat van de waarden: leren van
fouten, openheid, fair onderhandelen, openstaan voor verandering en het zoeken naar
compromissen.

Marx toont vooral aan dat de samengesteldheid van cultuur beperkingen oplegt aan de
organisatie voor wat betreft besluitvorming over beleid. In een homogene cultuur kan de
besluitvorming bij een Raad van Bestuur liggen. Bij een heterogene cultuur zou het ideaal zijn
dat de belangrijke beslissingen worden genomen door een college waarin diverse
specialismen zijn vertegenwoordigd (disciplinevertegenwoordigers, zorg en ondersteuning:
binnen het ZMC een college van de top 50 uit de organisatie). Ook Marx komt echter tot de
conclusie dat het niet zo eenvoudig is om tot 'echte' cultuurtypen te komen: misschien kan de
cultuur van een organisatie niet geisoleerd worden beschouwd maar is het meer een
aspectsysteem.

1.2.8.

Neurotische stijlen van organisaties.

Edn van deze aspecten van de organisatie komt tot uitdrukking in het werk van Manfred Kets
de Vries41 en Danny Miller waarbij zij uitgaan van de premisse dat de 'persoonlijkheid' van
de topmanager de structuur, cultuur en strategie van een organisatie diepgaand kan
beinvioeden, mits deze topmanager in die organisatie een belangrijke en formele invloed
heeft. De 'fantasieen' van de topmanager, zeg maar 'de droom' van de topmanager in de
AI-systematiek, vormen de basis voor de collectieve fantasieen. Kets de Vries en Miller

veronderstellen vijfdisfunctionele fantasieen of typen, waarbij het gaat om neurotische stijlen
als 6dn van de stijlen tot het extreme is doorgedreven. Normale organisaties kenmerken zich
door een gezonde mix van deze stijlen.

4t

Kets de Vries, Manfred. F.R., Danny Miller., De neurotische organisatie, Amsterdam/Brussel 1986.
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1.2.8.1.

De paranoYde organisatie.

De topmanager die deze stijl nastreeft herkent zich in de 'droom' waarbij de gedachte heerst:
'Eigenlijk kan ik niemand vertrouwen, er zijn gevaarlijke superieure machten die het op mij
hebben gemunt. Ik moet op mijn hoede zijn'.

De nadruk in de ontdekkingsfase ligt bij het zoeken naar de bevestiging van deze
veronderstelling. Hij zal informatie vergaren tot in detail en op het motief'argwaan' zich
richten op de beheersing van de organisatie. Kennis is macht. Hij is altijd op zijn hoede,
koestert argwaan naar mensen zowel buiten als binnen de organisatie en denkt in termen van
bedreigingen, die eerst grondig moeten worden geanalyseerd voordat een beslissing kan
worden genomen.
Vanwege de achterdocht moeten zoveel mogelijk invloedrijke personen bij de besluitvorming
worden betrokken waarbij de neiging aanwezig is om de 'macht' zoveel mogelijk te
centraliseren. Strategisch is er meer sprake van re-actief handelen dan pro-activiteit, gericht
op de (middel)lange termijn. Er is een flinke dosis conservatisme en angst zichtbaar die de
inrichting van de organisatie stuurt op veilige 'stap-voor-stap' gronden of een laverende 'zigzag' koers in plaats van collectiefen met volle zeilen op het doel af te stevenen.
De afhankelijkheid van 66n vijandige omgeving maakt vaak dat met name in crisissituaties
wordt gekozen voor het verminderen van de risico's door diversificatie.

1.2.8.2.

De dwangneurotische organisatie.

De topmanager die in extreme vorm uitvoering geeft aan deze stijl, gaat uit van de idee: ' Ik
wil niet willoos zijn overgeleverd aan de goden van het lot. Ik moet heer en meester zijn over
alles waar ik mee te maken krijg'.

De nadruk in dit soort organisaties ligt op het gebied van rituelen, gedetailleerde planning,
routinematigheid en voorgeprogrammeerde uitvoering. Grondigheid en procedureconform
handelen benadrukken de grondigheid van de organisatie. Beheersing en het vergaren van
informatie is ook hier voor de bestuurder het meest relevant. Waar het bij een paranoYde
organisatie echter meer gaat om de externe negatieve invloeden, gaat het bij de
dwangneurotische organisatie meer om de interne gerichtheid en controle.
Er bestaat een strikte structuur, formele richtlijnen en hierarchische bevoegdheden, gericht op
het reduceren van onzekere factoren. Iedere stap is gepland, inclusief uitgebreide controles en
evaluatieprogramma's. De strategie wordt vooral bepaald door het oude credo van de
knieen en heupen
organisatie en een zorgvuldig afgebakend marktsegment: 'Wij doen alleen
en
goedkoop in'.
in het ZMC, want daar zijn we goed

1.2.8.3.

De theatrale organisatie.

Hier is de hoofdfantasie van de topmanager: 'lk wil aandacht van en indruk maken op mensen
die meetellen in mijn leven'.
Het gevolg van deze gedachte is dat theatrale organisaties overactie f, impulsief en roekeloos
zijn. Er zijn uiteenlopende projecten; de organisatie is met allerlei onderwerpen gelijktijdig
aan de slag, maakt in feite niets af en wordt intransparant voor de medewerkers omdat, in de
zucht naar zelfexpressie, gddn fundamentele keuzes worden gemaakt. Er zijn veel indrukken
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en gevoelens naast allerlei feiten die op basis van die verschillende indrukken ook
verschillend worden geTnterpreteerd en daarmee in feite geen feit meer zijn (voelt u de
chaos?). Om die redenen is er behoefte aan centraliseren van de macht omdat de leden van de
organisatie flair hebben, risico's durven nemen die de beheersbaarheid van de organisatie in
de weg staan en diversificatie als sleutelbegrip hanteren. Die risico's leiden tot het
pro-actief
trachten de omgeving te beinvloeden op basis van soms 'gewaagde' acties. Het doel is veelal
het bedrijf groter en machtiger maken ten opzichte van de concurrenten. Voor het ziekenhuis
geldt dat men maar beter zdlf initiatief kan nemen tot samenwerking en fusie, dan dat een
dergelijke actie wordt opgelegd door de overheid ofvanwege het feit dat er 'beheersmatig'
geen andere uitweg meer mogelijk is.

De stijl van besluitvorming is nogal onnadenkend, meestal ingegeven door intuitie en
oppervlakkige indrukken die het bestuur op topniveau heeft, zonder de mening te raadplegen
op tactisch niveau of de feiten op operationeel niveau te controleren en mee te wegen in de
besluitvorming. Het is vaak een privebesluit vn de topmanager waarbij het overleg eerder een
vorm is van schijninspraak dan dat er fundamentele paradigmashifts aan de top plaats vinden.
De structuur is vaak veel te primitiefvoor de vele markten en producten en de macht centreert
zich rond de topmanager die zich tevens met de details van de organisatie bemoeit. Er
ontbreekt een effectief informatiesysteem en de informatie die wordt uitgewisseld richt zich in
de regel van hoog naar laag.

1.2.8.4.

De depressieve organisatie.

Bij de depressieve organisatie treffen we een topmanager aan die uitgaat van de premisse:
'Het is nutteloos te pogen de loop der dingen te veranderen: daar ben ik gewoon niet toe in
staat'.

Traagheid, gebrek aan zelfvertrouwen, extreme behoudzucht en bureaucratische
bekrompenheid kenmerken de depressieve organisatie. Het is lijdzaam toezien en wachten op
de dingen die komen gaan, waarbij het er alles aan gelegen is voor de middelmanagers om de
status quo te handhaven. Afremmen is de regel en vooral uitgaan van de geformaliseerde
programma's. Er is een soort leiderschapsvacuum en bij de topmanagers heerst het gevoel van
onmacht. Het spreken over missie, visie, strategie is al lang uit den boze, laat staan dat de
sterke en zwakke punten als ook de kansen en bedreigingen voor de organisatie in kaart
worden gebracht. In de zorg komen we gelukkig dit soort orgnisaties niet zo vaak tegen. Er
gebeurt te veel in de zorgwereld om niet alert te zijn en alert te blijven en om open te staan
voor verbeteringen.
De depressieve organisatie komen we nog al eens tegen bij bedrijven die door grotere
conglomeraten worden overgenomen. Het zou dus voor ziekenhuizen een waarschuwing
kunnen zijn bij de uitvoering van het politieke idee om in Nederland het aantal ziekenhuizen
terug te brengen van ruim honderd naar veertig. De kracht die de kleinere ziekenhuizen nu
bezitten in hun organisatie zou dan wei eens verloren kunnen gaan.
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1.2.8.5.

De schizoYde organisatie.

De hoofdfantasie van de topmanager in dit soort organisaties is: 'De realiteit schenkt mij geen
enkele bevrediging: mijn omgang met anderen zal op niets uitlopen en mij schade
berokkenen, dus het is veiliger om op grote afstand te blijven'.

Ook in deze organisatie, evenals bij de depressieve organisatie, is er sprake van een
leiderschapsvacuum. Schizoide leiders doen niet veel meer dan dagdromen en worden
afgeschrermd door hun secretresses of door 'het bureau van de Secretaris-Generaal'.
Het bedrijf verandert vaak in een politiek slagveld waarbij geen samenhangende consistente
strategie wordt ontwikkeld. De uiteindelijke strategie, in handen van steeds wisselende
coalities, is het produkt van individuele aspiraties. De koers is gericht op behoudzucht
waardoor veranderingen slechts mondjesmaat plaats vinden terwijl er aan de koers van de
organisatie niets verandert.
De organisatiestructuur wordt gekenmerkt door elkaar tegenwerkende kleine staatjes.
Informatie wordt gebruikt als machtsmiddel en niet als middel voor effectieve aanpassing van
de organisatie als geheel.

1.2.9.

Een antropologische visie op organisatiecultuur.

Uit de studie van Tennekes 2 wil ik een aantal uitgangspunten overnemen die de basis vormen
voor mijn werk bij cultuurverandering in het ZMC. Het zijn mijn gedachten die
overeenkomen met de door Tennekes geformuleerde conclusies over basis assumpties van
cultuur:

•

'Cultuur informeert de mens niet alleen over de werkelijkheid waarin hij leeft, ze
programmeert ook de wijze waarop de informatie in het menselijk handelen wordt
verwerkt. Er ontstaat een soort 'levensontwerp' dat het collectieve mentale
programma vormt dat richting geeft aan het handelen binnen een bepaaide
samenleving ofeen sociale groep. Hetfeit dat cultuur wordt voortgebracht door
handelen impliceert tevens: verandering. De cultuur die in en door menselijk handelen
wordt voortgebracht is dus nooit slechts reproductie van de overgeleverde
werkelijkheidsmodellen van de reeds bestaande cultuur maar omvat ook altijd allerlei
nietnve ontwikkelingen en ontdekkingen:

Daarmee zie ik veel overeenkomsten met het principe van het sociaal constructionisme in de
methodologie van apprecitive inquiry. Het feit dat telkens weer nieuwe inzichten en
ontdekkingen onze orientatie op het handelen bepalen, geeft aan dat cultuur geen statisch
maar een dynamisch geheel is van telkens weer construeren en modificeren van onze
gedachten en ons handelen tegen de achtergrond van de werkelijkheid die op dat moment
geldig is. Cultuur is dus iets wat we hdbben, dat kan worden ingebracht in programma's van
een samenleving of organisatie en waardoor we die organisatie re-construeren. Bij het
veranderen van en organisatiecultuur is daarmee het belang aangetoond van narratief
onderzoek. Het luisteren naar de verhalen die de medewerkers kunnen vertellen over de
organisatie nu en in de toekomst, zijn van essentiele waarde.

42

Tennekes, J., Organisaticcultuur; cen antropologische visie; Antwerpen/Apeldoorn 2003.
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Verandering, of liever gezegd verbetering van de werkzaamheden in de organisatie, kan dan
worden ingezet met behoud van de identiteit, de eigen cultuur van de mensen die er werken.
•

'Het management staat voor de opgave het functioneren van een organisatie in het

spoor le houden dan wei te krijgen van de bedoelingen - de doelstellingen of de
'missie'- die haar bestaansbasis vormen. Bij het realiseren van die opgave maakt men
nogal eens gebruik van inzichten over het functioneren van organisaties zoals die

binnen de verschillende organisatiekundige disciplines zijn ontwikkeld. Vaak heeft
men daarbij en uitgesproken voorkeur voor de ideeen die men krijgt aangereikt vanuit
wetenschappelijk onderzoek dat opereert vanuit het 'hardere' systeemperspectief op

organisaties. Die voorkeur is begrijpelijk omdat analyses die vanuit dat perspectief
vertrekken, de indruk wekken dat organisaties dingen zijn die kunnen worden
'aangestuurd' door degene die weet hoe ze werken. In de laatste decennia is er echter
een toenemende erkenning van het grote belang van de 'zachte' kant van de

organisatie voor het al dan niet succesvol opereren in de snel veranderende omgeving

waarmee men vandaag de dag wordt geconfronteerd. Organisatiecultuur behoort bij
uitstek tot de 'zachte' kant van organisaties. Juist vanwege de 'harde' gevolgen die
deze 'zachte' factor kan hebben voor het feitelijkfunctioneren van organisaties, is er
voor het management alle reden zich juist ook van die kant van hun organisatie
rekenschap te geven'.

Daarom stelt Tennekes de organisatie-als-leetwereld in zijn studie centraal.

Met de titel van dit proefschrift volg ik daarmee deze visie van Tennekes. Er is mur resultaat
te halen uit interventies welke de 'zachte' kant van de organisatie benadrukken. Daarmee is
managen niet een techniek door het toepassen van een aantal instrumenten, maar mddr dan dat
een levenshouding die uitgaat van waardering voor de medewerkers en het stimuleren van hun
intrinsieke motivatie door positief gerichte feedback.

•

Tennekes stelt in zijn studie dat 'de cultuur van een organisatie veel beperkter is van
aard dan die van een samenleving. Ze wordt gevormd door de
werkelijkheidsconcepties, waarden en gedragscodes die enerzijds betrekking hebben
op het werk dat binnen de organisatie wordt verricht en de wijze waarop dat werk
sociaal is georganiseerd en anderzijds worden ge(re)produceerd in het kader van de
interactiestructuur van de betrokken organisatie. De inhoud van een
organisatiecultuur wordt bepaaid door wat mensen in het kader van de specifieke
interactiestructuren en de specifieke taakstellingen van die organisatie doen met de
culturele bagage die ze van buitenaf in de organisatie meenemen'

De cultuur van een Nederlands ziekenhuis is dus zowel Nederlands als specifiek voor het
desbetreffende ziekenhuis, de medewerkers die er leven en werken en de omgeving waar het
ziekenhuis is gesitueerd. Ook de culturele inbreng van de medewerkers op basis van hun
beroepsopleiding speelt daarbij een rol.
•

'Een organisatie is in het leven geroepen ter wille van bepaaide doeistellingen. Bij het

realiseren daarvan staan de leden van een organisatie voor allerlei problemen en de
inhoud van de cultuur die ze voortbrengen draagt daarvan het stempel. Niet voor niets
wordt de cultuur van een organisatie wei gezien als een product van
gemeenschappelijk probleemoplossend handelen, maar de organisatiecultuur heeft
66k betrekking op de interne sociale verhoudingen. Culturele betekenissen impliceren
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en veronderstellen elkaar niet alleen, er is ook vaak sprake van ambivalenties en
contradicties. Mensen die deel hebben aan dezelfde cultitur kunnen daarom wei
degelijk vaak en diepgaand met elkaar van mening verschillen'
Het is daarom dat Tennekes in zijn opvattingen afwijkt van wat er in de gangbare literatuur
wordt gezegd over organisatiecultuur. Hij is het niet zo eens met de beschrijving van cultuur
in termen van gemeenschappelijkheid en gedeeldheid. Ook de poging om cultuur te
beschrijven in termen van 'betekenissen' (meanings) en daarmee een toespitsing te maken
naar 'zingeving' schudt Tennekes van zich af: 'Cultuur als kennis van al datgene wat een
competente actor moet weten om in de situatie waarin hu is geplaatst adequaat te handelen, is
tenslotte heel wat 'laag-bij-de-grondser' dan het woord 'zingeving' doet vermoeden.

Ook zet Tennekes zich af tegen de wijze waarop men omgaat met werkelijkheidsconcepties
verder
(beliefs) en waarden (values). 'Soms reduceert men cultuur tot waarden zonder
aandacht te geven aan de cognitieve dimensie van cultuur. Soms ook acht men waarden
concreter en bewuster dan werkelijkheidsconcepties. Volgens Tennekes is het mogelijk om
een theorie van organisatiecultuur te ontwerpen die aan de meeste benaderingen volledig recht
doet en er tegelijkertijd de relativiteit van aantoont.

Met deze situatie wordt men bij het ZMC geconfronteerd. Enerzijds is men naarstig op zoek
naar de gemeenschappelijkheid in waarden en normen, terwijl anderzijds de conflicten hoog
oplaaien tussen directie en medische staf op basis van verschillen van inzichten.
Enerzijds verlangt men een transparante cultuur en wenst men muren te slechten tussen
bestaande units, anderzijds koestert men de interne werkwijze en de autonomie van de unit
waarbij men werkzaam is. Men ondersteunt de wens om tot clustering in structuur te komen
door units te laten samenwerken, terwijl men vervolgens geen fundamenteel
ordeningsprincipe kan vinden om deze clustering te motiveren.
•

'Organisatiecultuur wordt voortgebracht in de communicatie met behulp waarvan de
leden van een organisatie hun handelen gezamenlijk co6rdineren. De werkelijkheidsconcepties, waarden en normen van een bepaalde cultuur behouden hun geldigheid
omdat men elkaar daarop in het kader van het alledaagse werk binnen een organisatie
aanspreekt, omdat ze zijn verdisconteerd in de regels en procedures die men volgt en
omdat ze symbolisch tot uitdrukking worden gebraht in de rituelen die men met elkaar

opvoert. Aangezien men echter voortdurend voor nieuwe opgaven staat en er
bovendien over de jaren heen een wisseling van deelnemers aan die communicatieprocessen is, is de cultitur van een organisatie ook voortdurend in verandering
De verschillen van mening die er binnen een organisatie bestaan ten aanzien van

zaken als probleemdefinitie en probleemoplossing, zijn veelal verbonden met de
positie die mensen in de organisatie innemen, de aard van het werk dat ze daarbinnen
verrichten en de belangen, ambities en identiteiten die daarmee zijn gemoeid'

In navolging van deze conclusie van Tennekes pleit ik er dus voor om afstand te nemen van
het reguliere probleemdenken, maar om uit te gaan van het 'waarderend onderzoek' in de
van processen zowel
organisatie ten momente van een wenselijke verandering ofverbetering
sfeer.
emotionele
de
sociaal
in de inhoudelijke als in
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1.2.10

Praktijkbox.

'Je gaat het pas zien als je het door hebt". De organisatie is steeds in ontwikkeling en het is daarmee
verstandig om te kijken naar de omstandigheden op dat moment, te 'leren' zien wat er gebeurt en te
intervenieren met behoud van het 'goede'. De enige manier om efficientie en effectiviteit in een
ziekenhuis in optima forma tot stand te laten komen is via de methodologie van het 'waarderend
onderzoek' en het richten van de organisatie op mogelijkheden voor de toekomst, vanuit de 'kracht'
die de organisatie reeds bezit uit het verleden. Bij het probleemdenken en het probleemoplossen
wordt al snel gewezen op de rol van 'de leider'. Dit heeft volgens Tennekes alles van doen met het
fenomeen 'macht' in de organisatie. Hoewel de leider in de organisatie een sterke speler is of kan zijn,
- hij beschikt immers over een formele machtsbasis die aan zijn spreken gezag verleent en het hem
mogelijk maakt om anderen tot zwijgen te brengen of te diskwalificeren -, zal die leider vooral iemand
moeten zijn die gezag geniet door de acceptatie van anderen van zijn overtuigingskracht en het
vermogen om te enthousiasmeren en te motiveren.
Tennekes: 'De rol van de leider moet in dit verband niet worden overschat. Om te beginnen omdat er
heel wat organisaties zijn waarvan de sociale structuur weinig ruimte laat voor leiderschap. Maar
vooral omdat de uitkomsten van de communicatieprocessen in het kader waarvan een cultuur wordt
voortgebracht, maar al te vaak niet corresponderen met de intenties van de actoren - ook niet van de
sterkste spelers onder hen. Niet zelden resulteren pogingen tot bewuste beinvioeding van een cultuur,
in situaties die het tegenovergestelde zijn van wat men beoogde'.

Bij het ZMC is het gelukkig niet zover dat het tegenovergestelde is bereikt van wat men had beoogd,
maar verder zijn in deze organisatie de bevindingen van Tennekes redelijk van toepassing. De 'input'
van de organisatie, met name via de patianten, is de cultuur van de Zaanse bevolking die sinds jaar
en dag dit ziekenhuis aandoet en waarbij mensen zelfs nog spreken over het Juliana of
Johannesziekenhuis hetgeen 30 jaar geleden is gewijzigd. De historie van het ziekenhuis en de plaats
waar het ziekenhuis is gevestigd is merkbaar van invloed op de inteme cultuur van de organisatie. De
'throughput' wordt in feite gerealiseerd door of onder verantwoordelijkheid van de medisch
specialisten. Binnen de organisatie zijn zij in feite de cultuurdragers. Niet alle medisch specialisten zijn
echter hierarchisch aan te sturen omdat het ZMC met een groot aantal vrij gevestigde specialisten
werkt. Overigens is het nog maar de vraag of de artsen in loondienst zich hierarchisch laten aansturen
door 'de leider'. Het aantal specialisten is relatief klein ( ruim 90 op 1500 medewerkers) terwijl er toch
een sterke kracht uitgaat van hun opstelling en bejegening in relatie tot patianten en collega's,
hetgeen effecten zal hebben op de organisatiecultuur. Dit kan zowel een negatief als een positief
effect zijn. Door de cultuurinterventie die nu wordt gerealiseerd bij het ZMC zien we langzaam een
toenadering van medisch specialisten. De interesse is bij een aantal van hen gewekt om maar te
vernemen van de activiteiten die op dit gebied worden ontwikkeld. Pas wanneer de cultuurdragers, de
medisch specialisten, de verbeterprogramma's tot zich nemen en zalf positief uitdragen, zal er maar
nog dan door de interventies van de topmanager sprake kunnen zijn van werkelijk duurzame
verandering in cultuur. De noodzaak daartoe is evident. De patient zal er om vragen in de toekomst.
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1.3.

Management.
"Een chef is iemandwiens taak het is:

uit ie zoeken wai er moet gel*uren:
iemand op le dragen het te doen:
na te gaan of het gebeurd is:

te onderzoeken waarom het niet gebeud is;
te luisteren naar desmoesjes van hem die het had moeten doen:

argumenten te ontdekken on die smoesjes te weerleggen.
.en tenslotte te overwegen hoeveel het beter was geweest als
hij het zelf in 20 minuten had gedaan in plaats van twee dagen te

moeten besteden om uit te zoeken, waarom het drie weken duurde
-43
voor een ander het verkeerd had gedaan'

1.3.1.

Evolutie van managementmodellen.

Managers. Het is bijna een vies woord en je kum maar beter voor je houden dat je een
managementfunctie hebt in een ziekenhuis. Je hebt er alleen maar last van, ze controleren en
regelen van alles of denken dat te moeten doen en in termen van budget drukken ze alleen
maar op de overheadkosten van het ziekenhuis waardoor minder geld aan de zorg of aan
medisch technisch onderzoek en innovaties kan worden besteed.

Vooral onder medisch specialisten bestaat de indruk dat zij meer last dan gemak hebben van
de rol, de taak en de positie van de manager in de organisatie. Toch wil ik, als opstap naar
deel 2 van dit proefschrift, de niet onbelangrijke rol van de manager onder de aandacht
brengen en vooral de complexiteit waarbinnen hij zijn functie vorm en inhoud dient te geven.
Bij een goede uitoefening van die functie kan er namelijk een sterke complementariteit
ontstaan tussen de medisch specialist, het verzorgend personeel en de managers die dit geheel
moeten aansturen.

Het staat voor mij vast dat we allemaal overtuigingen hebben over de juiste manier om die
dingen te doen die noodzakelijk worden geacht ten gunste van de patient. Wanneer we alle
technische instrumenten, procedureafspraken en modellen waarover we beschikken even
vergeten, kan de manager worden geplaatst als katalysator in samenwerkingsprocessen.
Hierbij gaat het voornamelijk over de interactie tussen mensen die allen met hun eigen
overtuigingen aan de effectiviteit van de organisatie bijdragen.
In veel gevallen echter hebben die bijdragen een tegenovergesteld effect.44 Wanneer dit soort
processen ons ineffectief maken, is het vaak moeilijk te begrijpen waarom. We zijn
gewoonlijk niet zo bedreven in de zoektocht naar onze fundamentele overtuigingen en
vooronderstellingen. Het is ook vaak bijzonder ingewikkeld om afstand te doen van eerdere
overtuigingen en vooronderstellingen en nieuwe overtuigingen en vooronderstellingen tot ons
te nemen. De systematiek die hiervoor nodig is, ligt in de kunst van het "dialogisch
communiceren".45

43

Uit: Schrocff, H.J. van der; Organisatic cn Bedrijfslciding; Amsterdam/Antwerpen 1979; p. 166

44 House, R.J. en Podsakoff, P.M.; Effectiveness: Leadership past perspectives and future. Directions for
research. ln Quinn, R.E.; Handboek managementvaardigheden; Schoonhoven 2003.
45 In de beschrijving van het managementontwikkclingsprogramma (2.2.4.) ga

ik uitvocrig in op deze

systematiek.
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Er is moed voor nodig om afstand te doen van de persoonlijke drijfveren en overtuigingen ten
gunste van het gemeenschappelijke doel van de organisatie en ten gunste van de patient.
Omdat dit soort fundamentele onderzoekingen bij onszelf en in relatie tot de ander nauwelijks
v66rkomen, is er vaak crisis nodig of een conflict om een verandering op gang te brengen.
Een crisis of een conflict is overigens in het geheel niet erg, wanneer het conflict maar
hanteerbaar is en blijft. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, heeft dit als effect dat het
(ziekte)verzuim stijgt, burn-out wordt gesignaleerd of medewerkers solliciteren naar andere
functies binnen of buiten de eigen organisatie dan weI onvrijwillig worden ontslagen.
In het beeld van Van der Schroeff, waarmee ik dit hoofdstuk opende, komt het maar al te vaak
voor dat managers menen dat goed management bestaat uit het leiden van strak en goed
georganiseerde processen in de organisatie, bestuurd door agressieve en harde, dominante
leiders. Niet dat daar iets mis mee is, in sommige situaties kan het best effectief zijn om op
deze manier een organisatie te leiden, maar de vraag is of de manier van handelen toereikend
is ofzal zijn binnen de context waarin het handelen van de manager moet worden geplaatst.
Inherent aan de functie van manager is het gegeven dat anderen, buiten de manager zdlf, vaak
beter weten wat er moet gebeuren. De meest belangrijke vaardigheid voor een manager is dan
ook de "luistervaardigheid". Een "luisterende" manager. Stelt u zich eens voor.

En toch is het een primordiale vaardigheid, waaraan nog veel te ontwikkelen valt gezien de
evolutie van informatieverwerking met de daarbij behorende vooronderstellingen en
overtuigingen van mensen. Want managen is en blijft het omgaan met mensen die allemaal
met hun persoonlijke normen, waarden en identiteit een belangrijke rol in de organisatie
vervullen.

Dat mensen daarbij problemen ondervinden wordt zelfs door de methodologie van
appreciative inquiry46 niet ontkend. Problemen op werkplekken zijn zo oud als de weg naar
Rome en ze zullen ook altijd wel blijven bestaan.

Overigens zijn het de medisch specialisten geweest die als eersten wetenschappelijke
belangstelling toonden voor de problemen van de arbeider. Voor de bedrijfsgeneeskunde
(onze huidige bedrijfsartsen, vaak verbonden aan een Arbo-dienst) vormt Paracelsus'
monografie over de 'ziekte en andere kwalen bij mijnwerkers'47 gepubliceerd in 1567, een
belangrijke mijlpaal. Brugmans maakt ook melding van het oudste boek over 'beroepskwalen'
van Bernardino Ramazzini (1633-1714).
Ook de bedrijfspsychologie kan bogen op een representant uit de 16 eeuw'. Het werk van
John Huarte, onder de titel: "Beproeving van het verstand", kan worden beschouwd als een
poging tot behandeling van vraagstukken die we nu onder de beroepskeuzevoorlichting
zouden plaatsen. Huarte stelde vast, dat mensen verschillen vertonen, zowel in algemene
intelligentie als in bijzondere bekwaamheden. Hij stelde een methodiek voor, waarmee men
aan de weet zou kunnen komen over welke vaardigheden en aanleg individuen beschikken.
De grondlegger van het competentiemanagement in feite.
de evolutie van managementmodellen volg ik de ideeen van Robert E.
Quinn48. Zijn werk is ook gebruikt als basisliteratuur voor de deelnemers aan het

Bij de beschrijving van

46 Zie decl 2 van dit proefschrift.
47
Brugmans, 1.J., De arbeidende klasse in Nederland in de 19' ccuw; Utrecht/Antwerpen 1958.
48 Robert E. Quinn., Sue R. Faerman., Michael P. Thompson., Michael R. McGrath., Handbock
managementvaardigheden; Derde editic; Schoonhoven 2003.
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managementontwikkelingsprogramma bij het ZMC. Quinn geeft een uitstekend overzicht van
de evolutie van managementmodellen en plaatst deze daarna in zijn 'concurrerende
waardenmodel' waar ik in 1.3.2. verder op in zal gaan.
Onder een 'managementmodel' verstaan we de overtuigingen die ontstaan bij de bestudering
van management in algemene zin. Ze zijn in de regel uit de praktijk ontstaan en hebben in de
moderne wetenschappelijke opvatting ten doel om als eerste aanzet tot theorievorming te
komen. Een model is een schematisering van de werkelijkheid met een operationeel
karakter49. Daarmee is een model voor mij 'werkbaar' ofniet 'werkbaar' in cursorisch
verband. Als 'reflective practitioner' schroom ik dan ook niet om modellen aan te passen naar
de doelstelling van dat moment. Vele modellen zijn daardoor in de loop van de jaren
ontstaanso, maar een aantal is formeel opgeschreven of op een andere manier geexpliciteerd.
Een model levert inzichtelijkheid op en vereenvoudigt in feite de praktijk, dit in tegenstelling
tot een theorie. Een 'theorie' kan zowel worden geTnterpreteerd als een systeem van
denkbeelden ofhypothesen waarmee waargenomen feiten kunnen worden verklaard of
voorspellingen kunnen worden gedaan (de theorie van Hu gens betreft het licht) als ook in
abstracto zonder rekening te houden met de werkelijkheid Praktijktheorie is voor mij dus de
koppeling van modellen aan theoretische inzichten waardoor, aan de hand van het model een
min of meer voorspellende factor kan worden verbonden. Vele modellen, vooral in de sociale
wereld, zijn vaak het product van algemene denk- en zienswijzen binnen een bepaalde
cultuur. Het aanpassen van modellen, heeft daarbij de functie om vooral te leren de
werkelijkheid en de effecten van het handelen daarin, te begrijpen, maar tevens niet te worden
geblokkeerd door de kaders van het model 'an sich: Het model is dus geen doel op zich, maar
een middel om het doel te duiden en activiteiten inzichtelijk te maken. De omgeving en de
werkelijkheid in het managementvak blijven zich ontwikkelen en dus daarmee ook de
definities en modellen.
.

Quinn geeft de evolutie weer van vier modellen en stelt daarbij dat modellen niet
eenvoudigweg ontstaan, maar voortvloeien uit technologische, sociale of politieke krachten
van dat moment, geplaatst in die tijd. Oude modellen worden daarbij niet weggevaagd onder
invloed van tijd, sommige modellen zijn nog steeds onovertrefbaar, maar daarmee ook
symbolisch voor de besluitvorming in de hedendaagse tijd wanneer managers blijven
vasthouden aan oude modellen.
Door een overvloed aan productiemiddelen, goedkope arbeidskrachten en een economisch
beleid dat gebaseerd was op de 'laissez-faire' stijl ontstaan na de industriele revolutie, waren
de eerste 25 jaar van de twintigste eeuw de jaren van uitbundige groei. Het sociaal
Darwinisme was in deze periode een algemeen aanvaard beginsel. Nadat Darwin in 1859 zijn
evolutietheorie had gepresenteerd met als uitgangspunt: "het recht van de sterkste", werd deze
theorie gretig overgenomen door menig industrieel. In de fabrieken werden arbeiders vaak
blootgesteld aan erbarmelijke arbeidsomstandigheden, waarbij van bescherming door
overheid of vakorganisaties nauwelijks sprake was. Het werd beslist als a-sociaal beschouwd,
om de zwakken en armen te helpen. Gemiddeld waren de meeste mensen 8,2 jaar opgeleid en
hadden vaak te kampen met ernstige financiele problemen.

Van Dale., Groot woordenbock der Nederlandse taal., El fdc herziene druk., Utrecht-Antwerpen 1984.
50 Ten Have., S., Het managcmentmodellenbock., zestig ideeen toegankelijk gemaakt.; Berenschot Elsevier,

49

1999.
51

Van Dale.
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Concurrentie en ononderbroken strijd werden gezien als fundamentele levenswetten. Het was
Herbert Spencer (1820-1903), Brits wijsgeer en socioloog, die zijn mening niet onder stoelen
of banken stak met zijn uitspraak dat: "elk individu het recht bezat om te streven naar
zelfhandhaving en dat, opdat alleen de bekwaamsten zouden voortleven en de zwakken
gedoemd waren om ten onder te gaan, de mensen vrij zouden moeten kunnen wedijveren om
hun geschiktheid tot voortbestaan te bewijzen„52 . Voor de sociale wetenschappen was
Spencer een belangrijk vertegenwoordiger van het evolutionisme. Zijn filosofische ideeen
werden echter achterhaald door de tijd en later zouden Durkheim en anderen het thema van de
sociale evolutie - de voortschrijdende differentiatie in de samenleving waardoor de
onderlinge afhankelijkheid van mensen toeneemt en eenheid en saamhorigheid met zich mee
Zullen brengen verder uitwerken.
-

Tegen deze historische achtergrond ontstonden de eerste twee, meest gangbare
managementmodellen. Als symbool voor het eerste model, het rationeel doelmodel, gebruikt
Quinn het dollarteken vanwege de criteria voor effectieve organisaties in de vorm van
productiviteit en winst. Duidelijke leiding zal productieve resultaten opleveren, is de
overtuiging die schuil gaat achter de doel-middelentheorie. Als grondlegger van het scientific
management, heeft Frederic Windslow Taylor de techniek van het overtuigend leidinggeven
vorm gegeven.

Uit deze periode stamt ook het zogenoemd intern procesmodel, dat pas werd verfijnd, na de
vertaling van het werk van Max Weber en Henri Fayol. Het model diende in feite als
aanvulling op het rationeel doelmodel. Quinn gebruikt hier als symbool: de piramide,
vanwege de relatie met de begrippen: effectiviteit, stabiliteit en continurteit. "Meten is weten"
ligt hier als principe aan ten grondslag, waarbij de controlerende en de coordinerende taak van
de leidinggevende dominant zijn. Het werken volgens bestaande regels, structuren en tradities
past in dit model.

Tijdens de tweede periode van zo'n 25 jaar, met de beurskrach van 1929 en de tweede
wereldoorlog nog vers in het geheugen, bleef het rationeel doelmodel aardig in de mode,
aangescherpt door een duidelijker formulering van het intern procesmodel dankzij het werk
van Weber en Fayol, maar men ging aan het einde van deze periode toch iets missen.
Een aantal fundamentele veranderingen in de samenleving, de wederopbouw, de toenemende
invloed van de vakorganisaties en de toename van consumptiegoederen deed de aandacht
verschuiven van veel en hard werken naar meer genieten van de welvaart. In het bedrijfsleven
was mder aandacht voor de werknemer. Enerzijds van uit wetenschappelijke optiek (Chester
Bernard)53, anderzijds vanuit de studies van Elton Mayo en Fritz Roethlisberger aan de
Hawthorne experimenten.

52 Windmuller, J.P., De Galan, C.; Arbeidsverhoudingen in Nederland; Utrecht/Antwerpen 1977.
53
Bij de opkomende studies naar de motivatic van mensen, om hen datgenc te laten doen wat van belang is voor
de organisatie, kon men niet om het feit heen dat de mens zijn persoonlijke doelstellingcn meebracht in de
organisatic. "Dat kan zon het realiseren van een inkomen, maar ook intellectuck, socialc en persoonlijke
motieven zullen en rol spclen. Daar is niets verkeerd aan, integendeel in die motieven ligt dc energie beslotcn
waar dc onderneming het van moct hebben. Edn van de aspectcn van leidinggeven is om die verschillende
motieven te onderkennen en ze in dc organisatie in te passen. Chester Bernard wees cr op dat wel uiteindelijk dc
doelstelling van de onderneming v66r dat van het individu gaat". Strikwerda J., Organisatie-adviscring.,
wetenschap en pragmatiek.; Procfschrift Tilburg, 1994.
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Aan het eind van de jaren vijftig kwam het human relationsmodel stevig op de voorgrond.
De waarden in dit model, door Quinn gesymboliseerd door een 'cirkel': inzet, samenhang en
moreel, leveren nogal wat problemen op voor de manager in de begeleiding van zijn
medewerkers op het gebied van mentoring, coaching en stimulering. In de besluitvorming
gaat men er bij dit model van uit dat er een sterke mate van participatie is weggelegd voor de
medewerkers. Een moeilijk bespreekbaar fenomeen omdat we daarmee op het lastige gebied
van 'delegatie' komen. Het 'kunnen loslaten' door de manager. Het is mijn overtuiging dat de
rollen en vaardigheden die bij dit model horen de meest essentiele zijn waarop de manager
zich dient te focussen en waarop hij dient te ref'lecteren. De meeste schade, zo is mijn stelling,
wordt aangericht in de organisatie door onvoldoende waardenbewustzijn. In de vermelding
van de excellente ondememingen, met de opsomming van grondslagen die de uitmuntendheid
van organisaties bepalen, is geen hemel te hoog54. Toch constateert Strikwerda55: "Echter, van
de in dat boek beschreven 43 excellente ondernemingen, waren er na vijfjaar slechts nog
14 excellent, 10 hadden hun leiderschap verloren, 11 waren verzwakt en 8 verkeerden in
moeilijkheden". Misschien had een goede dialoog over 'waardenmanagement' uitkomst
kunnen bieden.
De opkomst van het open systeemmodel, zien we ontstaan in de periode 1950-1975. Hierin
zaten de 'roerende sixties', waarbij de kapitalistische wereld van de Verenigde Staten, de
Vietnam oorlog en de wankele economie met Japanse, goedkope producten in alle toonaarden
werden bezongen. Gezag, leiderschap, het handelen van de overheid en verschillende
instituties werden ter discussie gesteld. Het onderwijsniveau steeg van 8,2 jaar gemiddeld
naar 12,6 jaar gemiddeld. Zel fontplooiing was een belangrijk gegeven in die tijd. Veel
bedrijven ontwikkelden opleidingen voor hun medewerkers en het aantal vrouwen op de
arbeidsmarkt nam toe; zdlfs voor functies die voorheen alleen door mannen werden
uitgevoerd. Het human relationsmodel was aardig bekend, mede door de hoeveelheid
literatuur op dit gebied en de interesse voor motivatie en leiderschap. De manager werd niet
langer gezien als de rationele beslisser die conform de systematische principes van Fayol te
werk ging. Onder andere door de onderzoeken van Mintzberg werd geconstateerd dat het niet
alleen ging om organiseren en plannen maken, maar dat in de onvoorspelbare omgeving
en zeker in
plaats zou moeten zijn voor innovatie en groei. Wedijveren was nog steeds in een ambigu concurrerende wereld - maar dan wel met aanpassingsvermogen en flexibiliteit,
weergegeven via het symbool van de amoebe in Quinn's model.

Na 1975 hielden de ontwikkelingen niet op. Er werd steeds meer geautomatiseerd, er was
mddr kennisintensief werk voor handen dan werk voor ongeschoolde arbeiders en de
managers in het middenkader werden zwaar onder druk gezet en moesten het werk van twee
of drie managers verzetten met veel stress en burnoutverschijnselen als gevolg.
Na verloop van al die jaren en het einde van de twintigste eeuw was een groot tekort ontstaan
aan de combinatie van vakbekwaamheid en talent.

54 Thomas J. Peters en Robert H. Waterman jr, Excellente onderncmingen; Kenmerken van succesvol

management; Utrecht-Amsterdam, 1984.
Strikwerda. J., Organisatie/advisering; Wctenschap en pragmatiek; Proefschrift Tilburg, 1994., P. 108.
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Tegen de achtergrond van deze modellen, wijst Quinn op het onderzoek uit 2000 ('Survey of
, 56
Pressing Problems ) met de opsomming van de meest dringende problemen:

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Aantrekken, houden en ontwikkelen van goede mensen;
Strategisch denken en plannen;
Waarborgen van een prestatiegericht werkklimaat;
Verbeteren van de klanttevredenheid;
Timemanagement en stressbeheersing;
Concurrentie v66r blijven;
Leven en werk in balans houden;
Interne processen verbeteren;
Innovatie stimuleren.

'Deze ogenschijnlijk zeer verschillende problemen zijn eigenlijk allemaal symptomen van een
groter probleem: de behoefte om in een sterk dynamische omgeving, organisatie-effectiviteit
te bereiken'.
Daarmee komt Quinn op een nieuw, de voorgaande vier modellen overstijgend, model
waarbij de voorgaande vier worden geTntegreerd. De sleutel voor oplossingen van problemen
is daarmee niet gebaseerd op slechts 6dn model, met als gevolg een of/of-variant in
beleidskeuzen, maar op een geintegreerd model waarbij, in een afgewogen balans, integrale
besluitvorming plaats vindt.
Met dat model zijn we bij ZMC aan het werk gegaan:
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Het concurrerende waardenkader: criteria voor effectiviteit.
De vier organisatiemodellen in het kader gaan allemaal uit van verschillende criteria voor effectiviteit. Hier zien we de criteria
in elk model; op de assen staan de kenmerken die de modellen van elkaar onderscheiden. Bron: Robert E.Quinn e.a.,
Handboek managementvaardigheden., derde editie, Schoonhoven 2003.
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1.3.1.1.

Taylor in de hedendaagse tijd.

Binnen het scientific management kunnen we Frederic Winslow Taylor (1856-1915) weI als
een van de grondleggers beschouwen. Als student was Taylor een enthousiast lid van het
baseballteam, maar kon het niet laten om de techniek van het spel aan een analyse te
onderwerpen, waarbij hij al spoedig ontdekte dat het 'onderhands' werpen inefficient was.
Hij ging over tot het 'bovenhands' gooien, maar toen andere spelers daartegen protesteerden,
omdat de spelregels daarin niet voorzagen, drong hij aan op wijziging van de spelregels.
De techniek die Taylor voorstelde, werd uiteindelijk overgenomen.

Dat Taylor zich vooral liet leiden door 'het geloof in zichzelf" blijkt uit het gegeven dat hij
zijn liefde voor de techniek nimmer heeft verlaten. Terwijl zijn analyse van het baseballspel
een duidelijk resultaat had opgeleverd, adviseerde zijn arts hem, om de gedachten van een
academische loopbaan maar opzij te zetten vanwege de moeilijkheden die Taylor had met zijn
gezichtsvermogen. Het advies van zijn arts werd weliswaar opgevolgd, maar hij zette zijn
ambities niet opzij. Nadat hij een aantal technische opleidingen had doorlopen, stelde hij
meermalen vast bij de Midval Iron Works dat de traditionele werkwijzen vaak inefficient
bleken. Ondoelmatigheid kost ieder bedrijf geld, zo redeneerde Taylor. Op basis van tijd- en
bewegingsstudies, vet,moedelijk overgehouden uit zijn baseballperiode, ontwikkelde hij zijn
managementtheorie, die bekend staat als 'het Taylor-stelsel'57, bestaande uit een consequent
doorgevoerde rationalisatie van fabrieksarbeid. 'Deze rationalisatie wordt verkregen door een
wetenschappelijk uitgewerkte functionele organisatie van de leiding en een ver uitgesplitste
arbeidsverdeling onder toepassing van arbeidsanalyse (analyse van de bestaande
werkmethode) en bewegingsstudies'. Het stelsel van Taylor bestaat uit vier fundamentele
managementprincipes58:

1. Ontwikkel voor elke taak een wetenschap, die de oude methode van vuistregels moet
vervangen.
Selecteer arbeiders op systematische wijze, zodat ze geschikt zijn voor hun taak en
geef hen een goede training.
3. Bied de arbeiders prestatiepremie en bonussen, zodat hun gedrag in overeenstemming
is met de principes van de wetenschap die ontwikkeld is.
4. Ondersteun de arbeiders door hun werk nauwkeurig te plannen en problemen weg te
nemen die zich tijdens de uitvoering van hun taken voordoen.
2.

Deze beginselen werden voor het eerst beproefd gedurende een experiment bij de Bethlehem
Steel Company59, waar Taylor inmiddels was aangesteld als raadgevend ingenieur voor de
bedrijfsleiding. Hij had vastgesteld, dat 75 arbeiders ieder per dag 12,5 ton ruw ijzer in
spoorwagons laadden. Uit observaties en vanuit zijn fundamentele principes, was het zijn
visie dat het mogelijk moest zijn om, met een werkelijk efficiente medewerker, 47 tot 48 ton
te bereiken. Met de uitvoering van zijn ideeen, reduceerde hij het aantal medewerkers met
72%, van 500 naar 140 en hoewel de overgebleven medewerkers hun inkomen zagen
toenemen met 60% bedroeg de besparing voor het bedrijf toch nog $ 75.000,=. Taylor, die
met zijn chronometer achter de arbeiders stond om hun rustpauzes te meten en al hun verdere
bewegingen, was niet erg populair. De tijd- en bewegingsstudie, waarvan hij had gehoopt dat
zij niet alleen de industriele efficiency zou verhogen maar ook de levensstandaard en de
gezondheid van de arbeiders zou verbeteren, bleek door velen beschouwd te worden als een
57 Algemcne Winkler Prins, 1976.

58 Frederick W. Taylor., Thc principles of scientific management.; New York, 1 9 1 1. Uit: Quinn, e.a., P. 1 1.
59
Ydo, H.G., Taylor, over het karaktcr van chefs en ondergeschikten.; Alphen aan den Rijn, 1955.
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vorm van uitbuiting. Opvoering van de productiviteit is het fundamentele bezwaar tegen de
implementatie van de principes van Taylor. De beperking van zijn principes tot puur
arbeidstechnische problemen is niet de achterliggende bedoeling geweest van Taylor, die
eigenlijk met zijn stelsel een nieuwe wijze van leidinggeven wilde introduceren. Deze
misvatting heeft nog heel lang doorgewerkt en we komen de interpretatie van Taylor op deze
wijze nog wei tegen. Het waren in die tijd vooral de vakpsychologen die overwegend de
problemen rond leiderschap, vermoeidheid en arbeidsomstandigheden bestudeerden.
Selectietests voor beroepskeuze werden ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het
principe van Taylor dat de 'juiste man op de juiste plaats' moest worden tewerkgesteld. Hugo
Munsterberg, later hoogleraar aan Harvard, deed vooral onderzoek naar de gedragingen van
de 'homo economicus'. Een rationeel schepsel dat zijn verstand zou gebruiken om 6f
precies
uit te rekenen hoe de hoogste voldoening kan worden verkregen door de meest geringe
krachtsinspanning, 6f om vast te stellen op welk manier het meeste ongemak kan worden
vermeden. De menselijke natuur zou immers bestaan uit een aantal onveranderbare
eigenschappen die ten grondslag lagen aan de attitude om van nature lui te zijn en uitsluitend
door angst en begeerte gedreven, bereid te zijn om over te gaan tot handelen waarbij met zo
weinig mogelijk werken het hoogst mogelijke loon moet worden verdiend60
Als jongen van 15 jaar ging ik in 1963 werken bij de NV Volt te Tilburg. Ik werd aangesteld in de 'fijn
mechanische grocp'. Onbckend met de wetenschap van Taylor, was ik alleen maar geobsedeerd door de
gigantische hoeveelheid draaibanken, slijpbanken, kolomboormachines, schaafbanken etc. De
hierarchische indeling was af te lezen aan de kostuums. De 'normale' werklui, licpen in een blauwe
overall en werden aangestuurd door zogenocmde 'grijsjassen': de chef in stofjas die aangaf wat je die
dag, of gedurende ecn langere periode, tot je taak mocht rekcnen. Daarboven stond cen 'bruinjas'. ecn
andere kleur stofjas, gekoppeld aan de bevoegdhcid om grijsjassen te vertellen waar zij op moesten
ictten, wic cr te vaak naar het toilet ging of te vroeg afscheid nam van zijn dagelijkse taak, gemeten via
dc prikklok. Nog een rang hoger ontmoettc je dan dc 'witjassen', HTS of TH jongens, gepokt en
gemazeld vanuit de principcs van Taylor, en die evencens zoals Taylor deed, gewapend met een
chronomcter achter jc kwamen staan om de productie te meten en het aantal 'eenheden' vast te stellen
dat volgens de theorie, haalbaar mocst zijn. Daarboven had je nog de mensen zonder stoijas, die,
gestoken in een keurig kostuum, zo af en toe ecns over de wcrkvloer liepen. Wat ze daar deden is mij
nooit duidelijk geworden, maar schijnbaar had het een functie.

Ik werd geplaatst aan een freesbank en belast met het frozen van ecn gleuf in een 'deelproduct' van icts
waarvan ik het bestaan nict kende. Dit frezen geschicdde door het deelproduct in de freesbank te
plaatsen en vervolgens met een 'wieltjc' de beitel op en neer tc bewegen, net zolang totdat dc gewenste
afmetingen in de gleuf waren bercikt. Dit mocst aardig prccies gcschicden, tot op ticnden van
millimeters nauwkeurig, omdat anders in het vervolgproces problemen zouden ontstaan. Hct
deelproduct stond naast mij in een zogenoemde 'normaalbak' die, ook weer volgens de principes was
ontworpen om efficient door de fabriek te kunnen worden vervoerd. Na een introductie door cen
grijsjas, kreeg ik cen paar uur de tijd om de systcmatiek door te krijgen, waarna cen witjas verscheen
om dc tijd te mcten en mijn eenheden vast te stellen. Het behalen van 80% van die eenheden, was goed
voor het vaste wcckloon, dat iederc zaterdagmiddag in een bruin zakje, door de salarisadministrateur
werd overhandigd.
Wanneer dc score onder de 80% was uitgevallen, had dat geen effect op je weekloon, maar wanneerje
de vastgestelde eenheden had gchaald, kon dat dus een bonus opleveren van 20% op je salaris.
"Stom"! ! Ik had tijdens de mcting door de witjas het proces moetcn frustreren zoals de ouderc collega's
altijd deden wannecr er gemeten werd. Als beginnend medewcrkertje had ik dat natuurlijk niet door en
de witjassen calculecrden dit soort frustratics in, bij het vaststellen van de norm. De
bonus was voor mij
dus onhaalbaar. Alleen de 'ervaren' collega's konden de bonussen nog wei
halen met de norm die bij
mij was vastgesteld. Ondertussen verschencn er tien van die normaalbakken met in totaal cen miljoen
van die deelproducten waarbij ik, draaiend aan het wicitje, cen gleul]e moest frezen.

60 Id., P 88-119.
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Daar moest ik wat op verzinnen en door middel van een andere systematick, in de vorm van een
tandwiel en tandheugcl, met daaraan verbonden een handel, was ik van dat stomme wieltje a f en ging
het frozen vcle malen sneller.

Taylor zou trots zijn geweest op mij, vanwegc mijn uitvinding op het gebicd van de bewegingsleer en ik
ontving ook een aanmoedigingspremic van de chef Maar het effect was, dat de norm werd verhoogd en
de oudere collega's de bonus aan him neus voorbij zagen gaan, waardoor mijn populariteit in de grocp
bijzonder afnam.

lk had in feite nog even moeten wachten met mijn uitvinding, want vele psychologische
verkenningen en experimenten op het gebied van de motivatoren van de mens, zouden
vaststellen dat het prestatievermogen niet alleen afhankelijk is van verlichting, verwarming,
vochtigheid of andere fysieke arbeidsomstandigheden, maar het tevens een behoefte is van de
mens om ergens bij te horen en om goed met de ploegmaats op te kunnen schieten.
Puur beschouwd als techniek om de mens te zien als middel om productie te realiseren en
daarmee het accent te leggen op de efficiency van de organisatie, is het niet vreemd dat men
oplossingen voor problemen vaak technisch benadert. Daarmee krijgen we dus een
structuuroplossing. Taylor koos daarbij voor zijn 'meer-bazen-systeem' ('shop3.61
management ) , waarbij de verschillende elementen van het leidinggeven worden verdeeld
onder de bazen uit efficiency- en opleidingsoverwegingen. Immers, zo was de gedachte,
iedere baas of voorman kan maar 66n facet van het leidinggeven beheersen.
Vanuit deze gedachte maakte Taylor het onderscheid tussen werkvoorbereidende en
werkuitvoerende taken. Vervolgens werd binnen deze tweedeling een nadere taakverdeling
toegepast en een onderverdeling naar 8 verschillende bazen62, Echter het gemis aan
consistentie, uniformiteit en co6rdinatie op het gebied van procedurele eigenschappen van een
organisatorische eenheid, deed de behoefte aan hulpdiensten ontstaan. Centrale eenheden op
het gebied van administratie, financien, personeelszaken en facilitaire diensten, werden
gevormd. Deze systematiek levert momenteel vooral vraagstukken op betreffende de
bestuurbaarheid van de organisatie.

In dit verband introduceer ik drie karakters van de organisatie, te weten:

•
•
•

Het product georienteerde karakter;
Het procedure georienteerde karakter;
Het proces georienteerde karakter.

De product oriintatie is gericht op het 'wat'. Welke producten kan een klant verwachten van
de organisatie, tegen welke prijs en tegen welke kwaliteit. Het zijn de puur feitelijke
uitkomsten van de organisatie.
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Keuning. D., en Eppink. D.J., Management en Organisatic., Theorie en toepassing., Leidcn/ Antwerpen 1990.,
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Deze systematiek zou nog wei eens de erfenis kunnen zijn van de introductie van zogenoemde
octogoonprogramma's bij ministeries in de begin 80er jaren. O6k kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dc
Tayloriaans gedachten terug te vinden warcn in de unitstructuur van het ZMC.
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Bij het procedure geori5nteerde karakter gaat het om het 'hoe'. Op welke manier en via
welke protocollen en regels komen deze producten tot stand. De externe klant zal zich in feite
niet zo interesseren voor dit element van de organisatie en hoewel veel klachten terug te
voeren zijn op dit gebied, is het aandacht schenken aan klachten op dit terrein in de regel niet
zo problematisch en vaak een kwestie van 'beter organiseren en regelen'. De klant is eerder
teleurgesteld dan gekwetst.

De derde, in mijn ogen meest belangrijke orientatie, is de oriintatie van het proces, gericht op
het 'met wie en voor wie'. Hier speelt vooral de interactie tussen mensen die in de organisatie
werkzaam zijn, een rol. Eventuele klachten hebben vooral te maken, direct dan wel indirect
met de bejegening van de klant, zowel intern als extern. Een organisatie kan zich heel wat
permitteren op het gebied van productorientatie dn op het gebied van procedure orientatie,
wanneer de organisatie op het gebied van procesorientatie, vertrouwen, respect en een juiste
bejegening uitstraalt. Zonder de eerste twee karakters te bagatelliseren, ligt in het laatste
karakter de 'niet instrumentele' kant van het leidinggeven verscholen. Ik kom hier in deel
twee op terug.

In de theorie van Taylor werd niet zoveel aandacht aan dit aspect geschonken. Hoewel er
volgens Taylor geen belangenverschil aanwezig was tussen individuele medewerkers en het
management en de productiviteit aan beide partijen ten goede moest komen, werd de
menselijke kant toch gematerialiseerd en onder de technische componenten gebracht als
verlengstuk van de machine 3. Op zich niet zo'n vreemde gedachte wanneer we de
uitgangspunten van Taylor plaatsen in die tijd; omstreeks 1900, waarbij er nauwelijks sprake
was van materiele welvaart en de 'behoeftenhierarchie' van Maslow vooral werd geprikkeld
op het 'eerste' niveau: de mens als 'wanting animal' met behoeften van fysiologische aardw
Het was met name Mayo die nog op Tayloriaanse wijze aandacht schonk aan de puur lysieke
aspecten van de bedrijfsvoering, maar later zijn visie moest bijstellen onder invloed van de
conclusies van de zogenoemde 'Hawthorne' effecten. De aandacht voor het 'denkvermogen'
van de mens en de menselijke intuTtie bij het oplossen van problemen wordt steeds
belangrijker tijdens de opkomst van het human relations model, waar onder andere Mayo,
Roethlisberger, Dickson en Kurt Lewin toe behoorden.

Mintzberg reageert fel op het scientific management als wetenschap. Hij pleit bij zijn
implicaties van de linker- en rechterhersenhelft tot verruiming van het vermogen tot 'leren' in
arbeidsorganisaties en bij managementopleidingen65. Leren is dan overigens geen gesloten
systeem met opleidingsdisciplines als doel op zich, maar een systeem waarbij aan de
behoeften van evenwicht in opleidingen wordt voldaan, zodat beide hersenhelften aan hun
trekken komen. Het analytische, Tayloriaanse gedachtegoed, maar ook het intuitieve, mddr
psychologisch element. Waar Taylor de maatschappij omboog van intuRief naar zuiver
analytisch, 'moeten de hedendaagse managers, evenals degenen die voor hen werken,
zorgvuldig onderscheid maken tussen wat het best analytisch kan worden aangepakt en wat
moet blijven behoren tot het domein van de intuitie. Daar zullen we moeten blijven zoeken
naar de zoekgeraakte sleutels tot het management'.

63

Keuning. D., P. 295.

64 Id., P. 3 1 0
65

Mintzberg. Henry., Mintzberg over management.; de wereld van onze organisaties. Amsterdam/Antwerpen
1991. P. 63-64..

79

'vierde
De complexiteit van deze zoektocht geeft Mintzberg nog eens duidelijk weer bij zijn
punt' waarom het management de samenleving onbeheersbaar heeft gemaaktb6 Daarin stelt
hij dat 'aan de aantrekkingskracht die voor ons van de machinebureaucratie uitgaat een
irrationele vorm van rationaliteit ten grondslag ligt'. Bepaalde kennisgebieden proberen
bepaalde woorden in hun macht te krijgen waardoor bepaalde betekenissen worden
Wanneer ons wordt
gerationaliseerd maar in feite een mder intuYtief karakter in zich dragen.
voornamelijk
gericht op logica,
we
opgelegd dat we vooral 'rationeel' moeten denken worden
manier kijken
deze
manier
van
een
lineaire
in
wezen
denken. Het op
explicitering, analyse en
dus
rationele
leveren
behorende
de
naar systemen, organisaties en
daarbij
vraagstukken,
antwoorden op. Analyseren is probleemgeorienteerd en zal dus steeds problemen opleveren67
In werkelijkheid bestaan er ook nog andere manieren van denken.

'Als rationeel zijn echt betekent: gebruik maken van het proces dat op de meest effectieve
manier je doelstellingen realiseert, dan is van de inturtie, hoe geheimzinnig die ook moge
lijken, nog nooit bewezen dat ze ook maar iets minder rationeel is dan de conventionele,
formele 'rationaliteit'; niemand heeft nog kunnen aantonen dat het hier om een
minderwaardig proces gaat. Dat kan ook niet. Hoe wit je namelijk met het begrip 'bewijs'
die rationaliteit als
hetgeen een rationeel begrip is, beargumenteren waarom iets buiten
een
denkproces
zou
zijn'.
minderwaardig
denkproces,
Het blijft naar mijn mening een organisatie van 'leren' maar dan w61 in de richting van 'de
lerende organisatie' hetgeen iets anders is dan 'leren' in de organisatie. Wierdsma 8 gaat
hierbij uit van een principe-leren voor de organisatie als geheel, hetgeen vooral een
cultuurbeginsel is.
Peter Senge ontlokt de uitspraak bij Ray Stata, president directeur van Analog Device Inc.69,
dat we niet meer de traditionele indeling hebben bij arbeidsprocessen van arbeiders en
managers, maar meer de indeling naar 'denkers' en 'doeners'. Terwijl uit deze terminologie
het denken en
de suggestie kan worden gewekt dat 'doeners' zich moeten onthouden van
alle
van
de
niveaus, zowel
om
voor
er
Stata
op
mensen
vermogens
geestelijke
andersom, pleit
van individuen als van groepen, optimaal te benutten. Iedereen echt bij alles betrekken,dat
brengt de organisatie tot een 'lerende' organisatie volgens Stata.

Gaan we weer terug naar Taylor in de hedendaagse gezondheidszorg??
Een aantal kenmerkende eigenschappen van het Taylorisme is in onze moderne tijd nog steeds
over effectieve en
terug te vinden. In de huidige gezondheidszorg zien we dat in de dialoog
efficiente zorg, de neiging bestaat om technisch analytisch de zorg te evalueren op met name
kostenbewust handelen. Er zijn nog net geen chronometers aanwezig maar het gevaar loert
wassen
heel duidelijk dat het verzorgen van patienten zodanig wordt gepreciseerd dat zdlfs het
kunnen
zou
dat
wanneer
bonussen
van
gebeuren
binnen een tijd
van patienten wordt voorzien
waarin een gezond mens zichzelf niet eens verzorgd krijgt.

66 Id., P. 344-350.
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Het Tayloriaans denken in de hedendaagse tijd nodigt de specialisten uit tot mdtr medisch
specialistisch handelen, mdtr patienten spreken of mddr operaties realiseren. Kortom: de
'productie' moet omhoog want dat levert geld op. Niet alleen voor de zorginstellingen, maar
66k voor de specialisten in maatschappen. Op zich niet vreemd wanneer telkens weer door de
overheid 'de duimschroeven' worden aangedraaid.
Het is eenvoudig te bewijzen vanuit de behoeftenhierarchie van Maslow en vanuit diverse
motivatietheorieen, dat 'het recht van de sterkste' weer opgeld doet. We zien op macroniveau
uit benchmark onderzoek, waarbij de ziekenhuizen onderling met name worden vergeleken op
liquiditeit en solvabiliteit, dat op microniveau binnen ziekenhuizen de onderlinge concurrentie
toeneemt tussen medisch specialistische disciplines en zdlfs tussen specialisten onderling.

Het is een bekend psychologisch verschijnsel dat de hoogte van het inkomen (ook dat van
medisch specialisten) er niet zoveel toe doet, maar het inkomen, in vergelijking met
soortgenoten wei degelijk. Een voorbeeld hiervan is de publicatie van het inkomen van
ziekenhuisdirecteuren70. Ik geloof niet dat er ooit een krantenartikel vaker is gekopieerd en
besproken dan dit artikel.

Tijdens mijn interviews, waarbij ik aan een kinderarts van het ZMC vroeg wat zijn meest
belangrijke wens was voor het ziekenhuis, gaf hij spontaan en uit de grond van zijn hart op
macroniveau het antwoord: "dat de geldangel uit de gezondheidszorg verdwijnt".
Ik noemde in mijn voorbeeld de medisch specialisten omdat deze vooral verantwoordelijk zijn
voor de productie van het ziekenhuis. Op ondersteunend niveau zien we overigens hetzelfde
fenomeen. Dit verschijnsel is niet gebonden aan rang of stand. Bij de herindeling van functies
in het zogenoemde FWG 3.0 systeem heeft menig ziekenhuis functies moeten opwaarderen
omdat medewerkers, bij de vergelijking van de ziekenhuizen onderling, hoger waren
ingeschaald. Ook hier deed de onderlinge concurrentie haar werk.
Stel we plaatsen Taylor met zijn principes in de huidige tijd en in de context van het
ziekenhuis ZMC.

Wat zou er gebeuren? Zou het een goede ontwikkeling zijn?

Stelling:
De gezondheidszorg in het algemeen en een ziekenhuis in specifieke zin behoren per definitie
niet lot een technisch georianteerde branche. Dit neemt niet weg dat de toepassing van
techniek kan rekenen op een warm onthaal. maar het behandelen van patienten is en blijft
mensenwerk waarbij inturtie en creativiteit onontbeerlijk zijn. Als zodanig is een
ziekenhuisorganisatie ook niet' technisch bureaucratisch' sec. te besturen.
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1.3.1.2.

Fayol in de hedendaagse tijd.

Met name dank zij het werk van Henri Fayol (1841-1925)7 werd het intern procesmodel
sterker geformuleerd als nadere uitwerking of het 'toevoegen van waarde' aan het human
relations model. Zonder de andere denkers zoals o.a. Max Weber (1864-1920) en Elton Mayo
(1880-1949) te niet te doen, is het toch Fayol geweest die als eerste een integraal model
ontwikkelde over de wijze waarop men organisaties als geheel zou moeten besturen.
Fayol beschouwde het managen als vak in een m66r brede zin dan Taylor. Daar waar Taylor
er van uitging dat een manager maar 66n facet van het leidinggeven goed zou kunnen
beheersen, introduceerde Fayol niet alleen een General-Managementtheorie, maar had hij
tevens de visie dat managen te leren was72. In het 'Bulletin de la Socidtd de l'Industrie
Mindrale', beschreef Fayol zijn theoretisch model dat later in boekvorm zou verschijnen
onder de titel: 'Administration Industrielle et Gdndrale. Daarin zijn vijfuitgangspunten
verwoord:
•

•
•

•
•

Prdvoyance: het plannen of vooruitzien: het opstellen van een actieplan voor de
toekomst;
Organisation: het organiseren: de inrichting van de organisatie met mensen en
middelen;
Commandement: het bevelvoeren: er voor zorgen dat de mensen werken en aan het

werk blijven;
Coordination: het onderling brengen tot afstemming van allerlei activiteiten;
Controle: erop toezien en blijven zien dat de resultaten in overeenstemming zijn met
het voorgenomen plan van aanpak.

Onder Provoyance, zo beschreef Fayol, dient te worden verstaan 'het voorspellen van de
toekomst En het voorbereiden van de organisatie op die toekomst door planning en
anticipatie op veranderingen'. Hij adviseert een 'programme d' action' op te stellen waarin
naast de doelstellingen en de te bereiken resultaten, eveneens zijn opgenomen: de
beleidslijnen van de organisatie, de (fasering van de ) acties en de te gebruiken methode
en middelen, gebaseerd op de bronnen waarover het bedrij f beschikt. Een effectieve
planning dient volgens zijn mening aan en viertal voorwaarden te voldoen:
Eenheid: sectorplannen of zoals men wil unitplannen bij het ZMC, dienen samen met
(deel)budgetten een consistent geheel te vormen (onze planning & control cyclus);
2. ContinuReit: zowel op lange als op korte termijn dienen de plannen op elkaar aan te
sluiten (het ziekenhuisbeleidsplan);
3. Flexibiliteit: veranderingen in de omstandigheden dan wel invloeden van buiten af,
dienen tot bijstelling van de plannen te leiden;
4. Precisie: de plannen dienen zodanig te zijn afgestemd op de realiteit dat zekerheden en
onzekerheden daarin zijn verdisconteerd.
1.

71 van Dam., N.H.M., en Marcus., J.A.; Een praktijkgcrichte benadcring van Organisatie & Management.;
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Onder organisation dient te worden verstaan het ontwerpen van een socio-technisch
geheel. Met andere woorden: een organogram waarin de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn weergegeven en een formatieplan met functieomschrijvingen.
(De huidige werkwijze bij het ZMC met de 'balanced scorecard' als methodologie).
Commandement is in de ogen van Fayol het op gang brengen van de werkzaamheden, het
geven van opdrachten en het verstrekken van hulp bij de uitvoering.
(de stijl van leidinggeven die bij het ZMC overigens iets anders wordt geformuleerd).

Ourdination is daarbij het afstemmen van de handelingen van verschillende units door
overleg. Fayol onderscheidt zes essentiele en interdependente functies die op elkaar
moeten worden afgestemd via dit overleg, waarbij deze taak per definitie kan worden
toegeschreven aan de leidinggevende functies. Deze functies coordineren de andere vijf:
technische-, commerciele-, financiele-, veiligheids- en comptabele functies.
Fayol verhief het vak management min of meer tot een wetenschap in de overtuiging dat dit
vak, zoals ieder ander vak, zou kunnen worden bestudeerd en geleerd.
Dit beginsel had vooral te maken met de ervaringen die Fayol had vanuit zijn eigen praktijk.
Als goed opgeleid mijnbouwkundig ingenieur hield hij zich bezig met vraagstukken op het
gebied van de mijnbranden en klom hij uiteindelijk op tot president directeur van het
mijnbouwbedrijf'Commentry-Fourchambault-Ddcazeville', dat hij redde van de financiele
afgrond. Hij was sterk voorstander van goede planningen.

Hij ontwikkelde zijn eenheidstheorie, hetgeen zoveel inhield als eenheid van leiding. Iedere
werknemer had maar 66n directe baas boven zich. Daarmee was dit vrijwel de enige structuur
die vaststond maar de leidinggevenden moesten wel eenheid van leiding laten zien.
Hiermee stond Fayol dus haaks op het principe van Taylor die met zijn functionele organisatie
de eenheid van bevel doorbrak.
Deze eenheidstheorie kende veertien managementprincipes om die eenheid te garanderen. Het

van waaruit de leidinggevenden dienden te opereren.
warenprincipes
3
Quinn benoemt deze principes op uitstekende wijze en heeft, verkort, de beschrijvingen
74
··
overgenomen uit Fayol s werk . In mun weergave heb ik deze principes overgenomen,
waarbij ik per principe een toevoeging zal maken (tussen haakjes) betreffende Fayol in de
huidige tijd. Quinn's opsomming als volgt:

1. Het principe van de werkverdeling: het doel van werkverdeling is met dezelfde
inspanning een grotere en betere productie te bereiken; te realiseren door het aantal
taken van de individuele medewerker te verminderen. (Niet zo principieel beschreven
maar de collegialiteit binnen teams van het ZMC nodigt uit om elkaar te ondersteunen
bij piekbelastingen. Op zich kunnen de leidinggevenden rekenen op de collegiale steun
van de medewerkers waarbij, bijforce-majeure, de organisatie de beschikking heeft
over zogenoemde 'poolverpleegkundigen' die generalistisch kunnen worden ingezet).
2. Het principe van gezag en verantwoordelijkheid: gezag is het recht om bevelen te
geven en verantwoordelijkheid is daarvan de natuurlijke tegenhanger. Waar gezag
wordt uitgeoefend, ontstaat verantwoordelijkheid (Een aardig principe om bij het
ZMC aan de orde te stellen. Gezag moeten dan wel worden gedejinieerd als
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I

'gelegitimeerde macht''S hetgeen betekent dat gezag moet worden verdiend en niet
kan worden afgedwongen op basis van sancties.,fbrmaliteit of expertise. In de cultuur

van ZMC wordt op dit gebied geintervenieerd d.m.v. de appreciative inquiry-gedachte
en het management ontwikkelings programma)
3. Het principe van discipline: discipline houdt in dat de overeenkomsten tussen het
bedrijf en zijn werknemers gerespecteerd en uitgevoerd worden. Belangrijk is dat voor
beide partijen bindende overeenkomsten worden opgesteld waaruit formele
beleid
disciplinaire regels voortvloeien. Discipline betekent ook dat sancties met
de
met
rd
worden gehanteerd. ( Bij het ZMC wordt op dit moment geexperimentee
methodologie van de balanced scorecard, waarbij de afspraken met medewerkers in
het kader van de activiteiten die moeten leiden tot verbeteringen, in goed overleg
leiden lot zulfdiscipline bij de medewerkers)
van
4. Het principe van eenheid van gezag: een werknemer behoort zijn orders slechts
€En superieur te krijgen. ( Bij het ZMC :ou ik willen aanbevelen om af te wijken van
dit principe van Fayol, omdat de medewerkers vaak in wisselende samenstelling en op
basis van multidisciplinaire teams dan wei in de vorm van projecten. vorm en inhoud
moeten geven aan hun taak. Ik prefereer m66r accent op de principes 3, 6 en 14).

5. Het principe van eenheid van bevelvoering: alle activiteiten die hetzelfde doel
hebben, moeten onder 6dn noemer gebracht worden door 66n manager met 66n plan.
(Bij het ZMC zien we op dit moment een ontwikkeling die inderdaad in de richting van
centralisatie wijst. Het probleem daarbij is alleen van welk ordeningsprincipe men

zou moeten uitgaan omdat iedere indeling infeite arbitrair is. Daarnaast hecht men

grote waarde aan de autonomie van de eenheid, ondanks het gegeven dat een
ejjicientere werk\,orm gerealiseerd zou kunnen worden door clustering van units.
Overigens ligt hier w61 een keuze op het gebied van centralisatie oj'dlcentralisatie)
6. Het principe van individuele belangen zijn ondergeschikt aan het algemeen
belang: het belang van 66n werknemer of van 6dn groep mag niet boven het belang
gaan van het bedrij f of van de algehele organisatie. (Dit is een lastig principe in de
ziekenhuizen, zo ook bij het ZMC. aithans in de ziekenhuizen die werken met wij
gevestigde specialisten in maatschappen. In de cultuur van het ZMC maken we 66k op
dit gebied progressie, maar het zou een genot zijn voor de organisatie wanneer de
specialisten in interdependentie zouden kunnen samenwerken met de verschillende
organisatiedisciplines. Hier ligt een schone taak in de opleiding voor arisen)
7. Het principe van de beloning: om de loyaliteit en steun van de werknemers te
behouden, moeten zij een rechtvaardig loon voor de bewezen diensten ontvangen.
Un de zorg in het algemeen hebben we reeds een opwaardering naar marktconforme
betalingen gerealiseerd via de FWG 3.0 systematiek en kan de honorering alleszins
redelijk worden genoemd. Bij het ZMC wordt tevens met deze systematiek gewerkt
hoewel prille gedachten in de richting van 'prestatiebeloning' niet geheel vreemd
overkomen).

8. Het principe van de centralisatie: evenals werkverdeling is centralisatie een
natuurlijk verschijnsel. De mate van centralisatie zal echter varieren binnen elk bedrijf.
Waar het om gaat, is de juiste mate van centralisatie te vinden die de beste algehele
resultaten oplevert. ( Bij het ZMC wordt de voorkeur gegeven, om bestuurlijk
moverende redenen. de organisatie te herstructureren en midr te centraliseren.
De valkuil die daarbij ontstaat is dat wordt gezocht naar een oplossing voor het
besturen van de 33 units bij het ZMC. Ik kan me voorstellen dat, op basis van de
beheerselementen de neiging aanwezig is om een stnictuuroplossing te kiezen, maar
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er gaan ook gedachten op in de richting van een ander ordeningsprincipe, waardoor
weliswaar aan clustering kan worden gedacht, maar het integrale model van Quinn
overeind blijft. Hier valt veel voor le zeggen).
9. Het principe van de gezagslijn: dit is de lijn van superieuren die van het hoogste
niveau naar de laagste regionen loopt. Hien'an onnodig afwijken is onjuist, maar het is
een nog ergere fout zich aan de gezagslijn te houden als dit nadelige gevolgen voor de
bedrijfsresultatenkanhebben. ( Dit principe is nauwelijks toepasbaar bij het ZMC
omdat de informele lijn juist mudr gewenste ejfecten opleveren dan deformele lijn.
De inrichting van het zorgproces nodigt ook niet uit tot het volgen van dit principe.
Uit de enqu&te op het gebied van de organisatiecultuur. die werd afgenomen tijdens

het managementprogramma, blijkt ook dat de leidinggevenden bij het ZMC mdZr
voelen voor taakgerichtheid, dan dat het 'rollenpatroon' der hierarchie moet worden
10.

gevolgd. Ook dit principe van Fayol zal geen bijval krijgen in het ZMC)
Het principe van de orde: alles heeft een eigen plaats en alles is op zijn plaats.(Een
loffelijk streven waarbij in het ZMC de prioriteit ligt in het kader van de accreditatie
volgens het NIAZ16. Hierbij worden gangbare principes van 'orde' beschreven in
protocollen. Om te voorkomen dat slechts wordt opgeschreven wat men verstaat onder
de afgesproken normen, worden interventies gerealiseerd om deze ordening te borgen

11.

in het gedrag van de medewerkers).
Het principe van de billijkheid billijkheid

is een combinatie van rechtvaardigheid
en vriendelijkheid. (Bij het ZMC terug te vinden iii het perspectief uit het beleidsplan:
'de mens in de organisatie' met als succesbepalende factor: 'Vertrouwen, Respect,
Informatie en Communicatie'. Volgens de interviews de meest belangrijke factor

waaraan continu aandacht moet worden geschonken).
Het principe van stabiel personeelsbeleid: een groot personeelsverloop leidt tot
minder efficiency. Een middelmatig manager die bij het bedrij fblijft, is veruit te
verkiezen boven een uitstekend manager die na korte tijd weer vertrekt.
(Bij het ZMC huldigen we dit principe en ik zou willen toevoegen dat de uitspraak van
Fayol betrejIende de managers 66k geldig is voor medewerkers in niet leidinggevende
functies).
13. Het principe van initiatief: initiatiefbetekent dat men een gedegen plan opstelt en
zorgt dat het slaagt. Dit vergroot het enthousiasme en de inzet van de werknemers.
(Bij het ZMC zien we dat initiatieven worden beloond en dat men a! snel 'partners' in
12.

projecten kan vinden om aan de plannen uitvoering te geven. De valkuil is echter het
ambitieniveau, dat natuurlijk dient te worden gekoesterd, niaar dat met zich
meebrengt dat projecten vertraging oplopen vanwege onvoldoende prioriteitstelling.
Het is te hopen dat met de introductie van de balanced scorecard, een betere balans
14.

wordt gevonden tussen 'belangrijkheid' en 'urgentie')
Het principe van esprit de corps: teamgeest leidt tot eendracht en ontstaat wanneer
de werknemers harmonieus samenwerken. (Een ultieme uitdaging voor de managers
van het ZMC en hier wordt stevig in geinvesteerd in de vorm van opleidingen en
overleg. De resultaten van het medewerkerstevredenheidonderzoek leveren hiertoe
belangrijke gegevens aan die in het personeelsbeleid worden ondergebracht).

De principes van Fayol bieden een meer kwalitatieve weergave van het managen van
organisaties en daarmee gaf Fayol al antwoord op de kernvraag: wat doen managers

eigenlijk?
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Wanneer de manager aan bovenstaande principes optimaal gehoor weet te geven, zal het
duidelijk zijn dat je managen 'er niet zomaar even bij doet'. Fayol maakte nog wei een
kwantificering naar hierarchisch niveau: de hoogste leider, de technisch bedrijfsleider, de
afdelingschef, de chef werkplaats, de ploegbaas en de arbeider. Vervolgens deelde hij de
bedrijven ook in naar omvang: eenmansbedrijf, klein, middelgroot, groot, zeer groot en
staatsbedrijf. Hij constateerde namelijk dat, naarmate de omvang van het bedrijftoeneemt,
de managementvaardigheden belangrijker worden. Bij de kleinere bedrijven zal eerder de
technische vaardigheid overheersen.

Ook Mintzberg boog zich over de vraag: wat doen managers eigenlijk77, met de opmerking
dat managers weliswaar kunnen benoemen wat hun taak is, conform de principes van Fayol,
maar 'je zou eens moeten kijken naar wat ze doen'.
Mintzberg haalt de principes van Fayol aan: plannen maken, organiseren, colirdineren en
besturen, maar stelt tevens dat, wanneer je kijkt naar wat managers doen, je niet verbaasd
moet zijn wanneerje geen verband kunt ontdekken tussen de vier gebieden en de feitelijke

uitvoering.
Hij benoemt de discrepantie tussen 'folklore over het werk van de manager' en de 'feiten' die
deze folklore weerleggen. Daarmee komt Minzberg reeds tot een indeling over wat managers
doen op basis van 'rollen':

•
•
•

Interpersoonlijke rollen zoals: het boegbeeld, de leider en de liaison;
Informatierollen zoals: waamemer, verspreider en woordvoerder;
Besluitvormende rollen zoals: ondernemer, oplosser van strubbelingen, toewijzer van
middelen en onderhandelaar.

Een soortgelijke rolverdeling is terug te vinden bij Quinn, maar het feit blijft, zoals door
Mintzberg wordt onderbouwd, dat de manager niet doet wat hij volgens Fayol zou moeten
doen. Of de manager voldoet aan het invulling geven aan de rollen die Mintzberg benoemt,

trek ik overigens ook in twijfel.

Gaan we weer terug naar Fayol in de hedendaagse gezondheidszorg?
Tegen de achtergrond van de principes van Fayol en de rollenindeling van Mintzberg,
introduceer ik hier reeds het onderscheid in 'niveaus' in de organisatie. De manier waarop de
principes van toepassing kunnen worden verklaard en de manier waarop invulling wordt of
dient te worden gegeven aan de managementrollen, is in sociaal-psychologische betekenis van
verschillende orde.
Ik maak onderscheid naar drie soorten organisatieniveaus:

•
•
•

Strategisch niveau;
Tactisch niveau;
Operationeel niveau.

Dit onderscheid heeft alles te maken met de complexiteit van besluitvorming waarmee de
verschillende niveaus van management worden geconfronteerd. In 'technische' zin zal er geen
verschil zijn in die besluitvorming, de weg van 'probleemstelling analyse scenariovergelijking beslissen', dient op ieder niveau te worden gevolgd, maar de impact
van de beslissingen op de continurteit van de organisatie speelt hierbij w61 een rol.
-
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Het samenwerken met enkele collega's in een project, waarbij unit-overstijgende besluiten
worden genomen, zal minder diepgaande consequenties hebben dan een eventuele fusie met
een ander ziekenhuis. Ook de grootte van geldbedragen zal een rol spelen. Ofmen moet
beslissen over de aanschaf van een rolstoel of over de aanschaf van een PET-scan zal geheel
verschillend van karakter zijn.
Strategische beslissingen gaan vooral over de organisatie in relatie tot haar omgeving en raken
direct de missie en de visie (de 'waarheen' keuze). Tactische beslissingen betreffen vooral
'vormkeuzes' over de meest effectieve en efficiente wijze waarop de doelstellingen van de
organisatie kunnen worden behaald (de 'waartoe' keuze). Operationele beslissingen betreffen
de manier waarop de beschikbare middelen, mensen en materialen, het best kunnen worden
ingezet (de 'waarmee' keuze)78. Afhankelijk van het werkniveau, zullen principe discussies
andere betekenissen krijgen

Stelling:
Binnen de gezondheidszorg in het algemeen en binnen ziekenhuizen in het bijzonder houdt
geen enkel principe stand zonder een dialoog over de interpretatie van deze principes en een
acceptatie van de diepgang van dee principes binnen de context van het managementniveau.

1.3.1.3.

Weber in de hedendaagse tijd.

Max Weber (1864-1920) heeft misschien zonder het zelf te beseffen, nogal wat invloed gehad
op het human relations model. Zoals Fayol dit model reeds aanscherpte, heeft Weber vanuit
sociologische zin, een aantal principes geformuleerd die als ideaaltypisch moesten gelden
voor de rationele organisatie via het begrip 'bureaucratie'.
Weber die zich op velerlei sociologische en historische gebieden begaf, kan toch wel worden
gezien als 66n van de grootste figuren uit de sociale wetenschappen. Vanuit de 'algemene'
sociologie bestudeerde hij de vakgebieden: economische geschiedenis, godsdienstsociologie,
recht, methodologie der sociale wetenschappen en sociale politiek. Hij ging uit van de
opbouw van 'ideaaltypen' in de samenleving via het 'Verstehen', het begrijpen door zich op
de plaats van de ander te stellen. Een 'ideaaltype' is ook niet 'iemand', maar een soort model,
dat voldoet aan een te definieren begrip en alle kenmerkende eigenschappen vertoont dat aan
dit begrip voldoet. In werkelijkheid bestaat dit type dus niet, maar de betekenis van deze
formulering is om, zonder klemmende denkkaders, een ideaal te kunnen formuleren. Zoals bij
appreciative inquiry de enige belemmering dus je eigen fantasie kan zijn.
Weber stelt dat een sociale orde ontstaat door de acties die mensen verrichten op basis van de
gemeenschappelijke voorstellingen van de (sociale) werkelijkheid. Hij richtte zich met name
op grotere organisaties en staatsbedrijven (overheid) en beschreef als eerste dit soort
organisatievormen als een soort 'machinebureaucratie'. Vergelijkbaar met een machine, die
nauwkeurig is, betrouwbaar en efficient, moet je een organisatie ook op die wijze ontwerpen.
Wanneer je de organisatie machinebureaucratisch inricht, als een gerntegreerd geheel van
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eenvoudige handelingen die door mensen nauwkeurig moeten worden uitgevoerd, construeer
je de hoogste effectiviteit. Volgens Weber is dit de enige denkbare en voorstelbare structuur
van een organisatie. 'Maar uitgerekend in deze voordelen van machineachtige efficiency
schuilen ook nadelen van deze configuratie. Machines bestaan uit mechanische onderdelen;
organisatiestructuren bevatten ook menselijke wezens en juist op dit punt laat de analogie het
afweten'79, zo stelt Mintzberg en daarmee slaat hij de spijker op zijn kop. Wanneer men de
'werkelijkheid' van een organisatie op een machinebureaucratische manier beschouwt, wordt
een probleem mechanisch gedefinieerd en volgen er mechanisch gerichte oplossingen.
De beperking van de leidinggevenden ligt hieraan ten grondslag. Zonder het misschien ztlf te

beseffen, want ik ga er niet van uit dat een leidinggevende moedwillig onjuist handelt al of
niet in het besefvan zijn eigen beperking, wordt een antwoord gegeven op problemen of
vragen op een mechanische manier. Het antwoord is dan gericht op de 'inhoudelijke' of
'procedurele' orientaties van de organisatie. Aan de meest belangrijke dimensie, 'de proces
orientatie', overigens ook de meest lastige, wordt daarmee voorbij gegaan.
zocken naar
Tijdens cen spannende periode in het ZMC in 2003, waarbij volop werd gewerkt aan het
mogelijkheden om te bezuinigen, was het bijzonder twijfelachtig of de bezuinigingsdoelstelling van € 5
miljoen, zou worden gchaald zondcr gedwongen ontslagen. Deze bezuinigingstaakstelling was puur cen
'inhoudclijk' gegeven. De feiten, gebasccrd op producticcij fers en kostenvergelijking, waren duidelijk.
Hierover viel niet te discussieren en cenieder moest crkennen dat er iets moest gebcuren. De afweging
op strategisch niveau was gemaakt, waarbij de keuze was gevallen op een bezuiniging met de
mogelijkheid om gelijktijdig te investeren in nicuw beleid. Op tactisch niveau waren de managers
verwikkcld in een creatief proces om de mogelijke scenario's te vergelijken en om effecten van de
noodzakelijkc bezuinigingen met elkaar in verband te brengen. Het had er alle schijn van dat het
opheffen van een aantal functies onvermijdbaar zou zijn en niets zou worden uitgesloten. Op
'procedureel' niveau mocst dus rekening worden gehouden met 'wetten' en CAO-regelgeving om
eventucle beslissingen ten uitvoer te kunnen brengen, waaronder de vorming van ecn sociaal plan in
overleg met de vakorganisaties. Op operationeel niveau sloeg dc onzekerhcid en dc onduidclijkheid
echter toe. Dc 'waarmee'-vraag blecf onbeantwoord in die zin dat voor dit niveau niet duidelijk was,
waar eventuecl zou worden ingegrepen en wat dat zou bctekenen voor de werkzaamheden die zouden
komen te vervallen cn, nog mddr belangrijk, wat cr zou gebeuren met de menscn die nu op boventallige

functies zaten.
Het is heel begrijpclijk dat in deze context de vraag wordt gesteld hoe het toch kan dat er functics
worden opgcheven, die in hot verleden als belangrijk werden aangemerkt. Zo'n vraag verdient geen
inhoudelijk of procedureel antwoord, door nog maar eens uit te leggen dat de ovcrheid dc schuld is van
geregeld.
de tekorten, of door aan te geven op welke wijze de herplaatsing van boventallig personeel is
Dat is een mechanischc benadering van het probleem, terwijl de vraag wordt gesteld vanuit onbegrip,
onmacht en weerstand. De niet-instrumentele kant van het leidinggeven biedt in deze situatie uitkomst
door vooral interactioneel' aandacht te schenken aan het proces dat hier plaats vond.

Een knelpunt, dat Weber overigens ook wel kende, is dat beslissingen in organisaties op
strategisch en tactisch niveau vaak de collectiviteit van die organisatie betreffen, maar voorbij
gaan aan de effecten op operationeel niveau. De individualiteit van medewerkers in de
organisatie dient als een nevengeschikt en niet als een ondergeschikt fenomeen te worden
beschouwd. Immers het 'Verstehen' in de betekenis die Weber hieraan gaf - begrijpen door
zich op de plaats van de ander te stellen wordt dan op operationeel niveau niet als zodanig
ervaren. Het oplossen van dit soort vraagstukken wordt dan vaak gezocht op een hoger
abstractieniveau door het legitimeren van 'macht' dan wel het definieren van de onmacht.
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"Zo gaat het nu eenmaal"; "ik kan het ook niet helpen"; "we hebben nu eenmaal te maken met
het verleden en daar hebben we nu last van"; "het is de schuld van de directie, de staf, de
managers, etc."; "we kunnen niet anders want de overheid ofde verzekeraars stellen hun
eisen". Dit, en meer van dit soort argumentaties, liggen aan die legitimering ten grondslag.
Weber maakt onderscheid tussen drie vormen van legitimering:

•

De traditionele legitimatie: conform de tradities van het bedrijf of vak; het ZMC
heeft nu eenmaal een historie en moet worden geplaatst in de geografische ligging en
cultuur van de Zaanstreek. Het ZMC verplaatsen naar Maastricht zou de nodige
problemen (misschien ook weI uitdagingen) met zich mee brengen. 06k de opleiding
van medisch specialisten kent een rijke historie met de daarbij behorende tradities van

•

De charismatische legitimatie: gebaseerd op uitzonderlijk en voorbeeldig gedrag;
zoals hier genoemd Taylor, Fayol of Weber die allen op hun vakgebied het nodige

waaruit een aantal handelingen al ofniet kan worden gelegitimeerd;

aanzien hebben verworven en waaraan charismatisch gedrag kan worden toegekend
wanneer dit tenminste in de sociale context wordt gevalideerd. Vrijwel iedere
charismatische vergelijking ondervindt ook weerstand via tegenstanders die dit gedrag
ontkennen. We kennen allemaal charismatische leiders in de politiek die allen
eveneens hun v66r- en tegenstanders hadden en wie volgt er in ziekenhuisland op dit
moment niet de gedragingen van de heer Sturkenboom?

•

De rationeel-legale legitimatie: conform de regels die voor een bepaald doel zijn
gesteld (de wet), waarbij het gezag als zodanig wordt erkend; de rationeel-legale
legitimatie die aan het medisch specialistisch handelen wordt toegekend permitteert
dat de specialist bepaalde ingrepen wel ofniet mag verrichten (bv. euthanasiewet).

Vanuit deze legitimatie zien we in de regel het ontstaan van organisaties plaats vinden.
Beginnend met een initiatiefnemer die een product of dienst wil aanbieden en het verzamelen
van mensen om de ideologie van de initiatiefnemer ten uitvoer te brengen. Tenzij, opgelegd
door de overheid een nieuwe instelling moet worden gesticht, of een dochteronderneming
wordt ingericht op initiatief van het moederbedrij f, zal het ontstaan van nieuwe organisaties
vooral plaats vinden op basis van gemeenschappelijke waarden van mensen die een bepaald

ideaal nastreven. In den beginne is het allemaal nog niet zo problematisch gesteld met dit
soort organisaties. Immers ze starten relatief klein, waardoor er ontzettend veel persoonlijk
contact mogelijk is, ze worden niet gehinderd door beknellende procedures; je spreekt met
elkaar een aantal regels af en als deze niet werken veranderje ze gewoon weer; er is sprake
van een sterke taakgerichtheid door de overtuigingen die worden gedeeld en tenslotte zijn de
oprichters vaak 'charismatische' personen die de anderen tot actie weten te brengen, hun
motivatie weten te prikkelen en de samenhang weten te bevorderen80.

In 'The three types of legitimate rule' treft Mintzberg de definitie aan van Weber over
charisma in de betekenis van: "een gevoel van persoonlijke toewijding van de leider mdtr op
basis van diens persoonlijke kwaliteiten dan op basis van de officiele functie „81 . Mensen
sluiten zich aan bij een organisatie op basis van de toewijding van de leider en de 'zending'
die deze voor ogen heeft. Meestal is die toewijding terug te vinden bij de oprichter van de
onderneming, maar die krijgt het zwaar te verduren wanneer een ander, niet oprichter van de
organisatie, deze overneemt.
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Onderzoek onder overname van familiebedrijven wijst uit dat hier een belangrijk knelpunt
ligt82

Een dergelijke ideologie kan weldegelijk ontstaan in bestaande organisaties, maar komen
moeilijk van de grond wanneer een nieuwe leiding wordt geYntroduceerd. Bij het ZMC zal
gedurende het schrijven van dit proefschrift een wisseling plaats vinden van het bestuur van
de organisatie. Een medisch directeur zal worden aangesteld evenals een (financieel)
directeur, die gezamenlijk met de medisch directeur de Raad van Bestuur moet vormen en
waarbij uiteindelijk 66n van beiden, de eindverantwoordelijke bestuurdersrol moet gaan
vervullen en de relatie moet onderhouden met de Raad van Toezicht. De ideologie van het

ZMC is geformuleerd in het beleidsplan 2004-2008 waarbij, bij wijze van 'zendingsdrang',
de missie en visie het uitgangspunt vormen.

Mintzberg: "Ik ben van mening dat in de nieuwe of bestaande organisatie de sleutel tot de
ontwikkeling van een organisatie-ideologie, moet worden gezocht bij een leiding die er ten
diepste van overtuigd is dat ze een missie te vervullen heeft en vervuld is van een oprechte
toewijding aan de mensen die deze moeten verwezenlijken. De juiste woorden spreken zorgt
mogelijk voor het juiste uiterlijk van en organisatie-ideologie, maar alleen een authentieke
instelling van de leiding (die haar volgelingen op een of andere manier aanvoelen) laat de
ideologie diep genoeg wortel schieten om overeind te blijven wanneer andere krachten, zoals
„83
een onpersoonlijk bestuur (bureaucratie) of de politiek, er een aanval op doen

Misschien is dit wel de basis waardoor Moen moet vaststellen in zijn onderzoek dat de
doorlooptijd van ziekenhuisbestuurders in de regel niet meer bedraagt dan 3-4 jaar84
De selecteurs van de nieuw aan te stellen directeuren zijn gewaarschuwd.
Een starre invulling van het begrip is tevens de grond waarop Weber's ideal bureaucration, of
machinebureaucratie vaak een negatieve lading krijgt in de betekenis van traagheid,
overheidsdenken of het klakkeloos opvolgen van regels en richtlijnen. Bij de kenmerken die
hij gaf aan een bureaucratie, heeft hij een objectief wetenschappelijk instrument willen
aanreiken voor de toenmalige overheersende organisatievorm, rekening houdend met zowel
positieve als negatieve kenmerken. Doeltreffende kenmerken in de vorm van uitvoering van
regels zonder aanzien des persoons en doelmatige uitvoering van bestuurstaken, als ook
kenmerken van starheid, gebrek aan initiatief en creativiteit.

Bij het gebruik van de principes van Weber, hetgeen nog vaak wordt geconstateerd in grotere
organisaties om het streven naar perfectie te realiseren, moet men dus waken voor het
gegeven dat daarmee de structuur belangrijker wordt dan het realiseren van de organisatiedoelen en waardoor de structuur een doel op zich wordt. Dan wordt de organisatie door de
medewerkers als negatief bureaucratisch ervaren waardoor de continurteit in gevaar komt
wegens verloop van personeel. Immer zij kunnen zich niet meer herkennen in een 'drive'

die vroeger w61 aanwezig was.
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De kenmerken van de bureaucratie volgens Weber, benoemt Quinn als volgt85 en zijn door
mij geplaatst in de hedendaagse praktijk van het ZMC:

•

•

•

•

•

•

Er is sprake van een arbeidsdeling met duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden.
(Bij het ZMC wordt vorm gegeven aan dit kenmerk door het introduceren van de
methodologie van de balanced scorecard, waarbij niet alleen de taken en
verantwoordelijkheden, maar ook de bevoegdheden dienen te worden geregeld)
Posities zijn georganiseerd in een hierarchie van gezag. (Een hierarchie is ook bij het
ZMC waarneembaar, waarbij de formele lijnen zijn vastgelegd in een organogram.
Daarmee is de hierarchie weliswaar gevisualiseerd, maar zal mddr op basis van
dialoog over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gezag moeten ontstaan. Gezag
is immers 'gelegitimeerde macht', waarbij naar mijn mening gezag nimmer kan
worden afgedwongen. De legitimatie van de macht dient plaats te vinden door
degenen over wie macht wordt uigeoefend).
Alle personeelsleden worden objectief geselecteerd en gepromoveerd op basis van
technische capaciteiten. (Hier hebben we nog heel wat monnikenwerk te verrichten in
de vorm van competentiemanagement, belangstellingsregistratie, functieroulatie en
loopbaanplanning).
Bestuurlijke beslissingen worden schriftelijk vastgelegd en bewaard. (Dat kan dan wei
zo zijn, maar het nakomen van deze afspraken laat vaak te wensen over. Dit is
overigens niet alleen een knelpunt binnen het ZMC, maar vele organisaties worden
hiermee geconfronteerd. We kennen de berichten uit de krant over beursgenoteerde
bedrijven waar niet de aanhouder, maar de aan-deel-houder wint).
Er zijn carritremanagers die salaris ontvangen voor hun werk. (Hiermee legaliseert
Weber de positie van de manager als een noodzakelijke functie in de organisatie. Mits
adequaat uitgevoerd kan deze positie ook een mddrwaarde voor de organisatie
opleveren en hoeft men bij bezuinigingen niet te discussieren met medisch specialisten
over de noodzaak ervan).
Er zijn standaardregels en procedures die voor iedereen gelden. (Was dit maar waar).

Als antwoord op voornoemde grote denkers over organisaties, introduceert Mintzberg zijn
begrip: de 'innovatieve organisatie' ook wel de adhocratie genoemd door de futuroloog en
journalist Alvin Toffler. Hiermee wordt in principe getracht om de tijdelijkheid van een
organisatorische eenheid weer te geven op basis van functies in de bestaande organisatie.
Project- ofwerkgroepen hebben zo'n functie waarbij op basis van expertise-inbreng groepen
worden geformeerd om aan een bepaalde taak of opdracht te werken. In de regel zijn deze
groepen uitvoeringsgericht en laten zij zich niet leiden door formele regels ofhierarchie.
Na het volbrengen van de taak, opdracht of het afronden van een project, gaan de groepen
weer uiteen; worden opnieuw opgenomen in de bestaande organisatie of opnieuw
samengesteld voor een andere opdracht waarbij hun competenties worden verlangd.
Deze ad-hoc-teams of zoals ze ook wel eens worden genoemd: 'wegwerporganisaties', volgen
niet per definitie de bestaande structuren, hetgeen overigens wel tot de mogelijkheden
behoort, maar zun bevoegd om structuren te veranderen of aan te passen wanneer de
uitvoering van de taak en het realiseren van de doelstelling dit noodzaakt.
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Robert E. Quinn e.a.; Handboek managementvaardigheden; P. 14.
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Functionarissen maken daarbij veelvuldig gebruik van de 'informele' kant van de organisatie,
kan worden
waarbij op basis van persoonlijk contact, op efficiente wijze aan de doelstelling
hier
het
motto.
gewerkt. Kennis is macht, maar kennissen is mur macht,is
De blokkades die worden opgeworpen in het structuurdenken van Taylor, Fayol en Weber,
kunnen in deze tijdelijke structuur worden opgeheven. Binnen de organisatie worden in feite
kleinere organisaties gefurmeerd waarbij het intrapreneuren tot bloei kan komen. Dit maakt
echter weer dat de noodzaak van flexibiliteit aanwezig dient te zijn bij de medewerkers die
zitting nemen in dergelijke groepen. Immers er is dan geen behoefte aan de 'organisatiemens'
zoals in de bureaucratie, maar aan de 'associatieve mens' in een organistisch organisatiemodel
van tijdelijke aard. Dit verlangt een soort paradigmawisseling in handelen bij de mensen die
hiertoe worden uitgenodigd omdat paradoxaal genoeg de mens, in zijn natuurlijke streven
naar perfectie, geneigd zal zijn om te denken in structuren en regels. Dat is immers
eenvoudiger en helpt bij het nemen van besluiten die, tegen de achtergrond van de
onzekerheid van de toekomst, moeten worden genomen.

Mintzberg: "Bij een adhocratie gaat het meestal om veel initiatieven, omdat een adhocratie tot
geavanceerde innovatie leidt, zij het ten koste van veel verstoringen - zoal niet chaos - en
verspilling van middelen. Dit type organisatie bereikt zijn effectiviteit door inefficient te zijn.
Misschien verklaart dat waarom zoveel mensen erdoor in de war geraken: de innovatieve
niet conventioneel, althans niet naar de
organisatie is misschien noodzakelijk, maar ze is„86
traditionele
de
normen uit
managementliteratuur
ls er dan nog hoop? Moeten we de principes van Weber stringenter toepassen?

heeft Quinn
Tegen de achtergrond van het wetenschappelijk werk van de voorgaande denkers
een integraal managementmodel ontwikkeld waar hij de denkmodellen samenvoegt. Daarbij
constateert Quinn dat de modellen uit het historisch perspectief met elkaar kunnen worden
verbonden, maar dat tevens een aantal concurrerende waarden wordt opgeroepen omdat de
modellen elkaar lijken tegen te spreken. Enerzijds willen we flexibiliteit in de organisatie en
kunnen we de organisatie beschouwen als adhocratisch, anderzijds wensen we ook stabiliteit
en een organisatie die te controleren is. Dit is het risico van het vak en gezien het gegeven dat
in de complexe omgeving van het ziekenhuis beslissingen snel worden genomen en vaak met
een hoog risico, wordt van de manager verwacht dat hij adequaat omspringt met deze
tegenstellingen.

Zo niet....?
De efficiency van medewerkers is gewoonlijk zeer hoog en kan gedurende een langere
meestal te wijten
periode optimaal zijn. Wanneer echter de effectiviteit achteruitgaat is dat
van
het
de
'opgebrand'
zijn.
gevoel
werkplek
of
aan stress op
Stelling:
Manager worden.... of het nu de medisch manager of de organisatorisch manager betreft. of
defunctie nu op directieniveau of op werkvloerniveau moet worden uitgevoerd,..

is geen

kunst.

Manager ZlJN Wa.
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Mintzberg over management. P. 202.
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1.3.2.

Concurrerende waarden.

Met de samenvoeging van de verschillende modellen en de integratie van de verschillende
rollen die aan de manager kunnen worden toegekend, lijkt het dat de criteria, verbonden aan
de te integreren modellen, elkaar tegen spreken. Vandaar dat Quinn87 zijn model 'het kader
van de concurrerende waarden' noemt.

In dit hoofdstuk en als wetenschappelijke onderbouwing van mijn visie op veranderen en
interventies bij veranderprocessen, wil ik hier dieper ingaan op het begrip 'waarden' in
sociaal wetenschappelijke zin. Dit is met name van belang om een fundamenteel onderscheid
te maken in deel twee van dit proefschrift, omtrent het gebruik van appreciative inquiry als
techniek, dan wel als attitude. Attitude, als 'positieve grondhouding', in het gehele doen en
laten van de 'nieuwe manager in de gezondheidszorg' die ik voorsta. Hier ligt namelijk nog
een enorm terrein braak dat dient te worden verkend door middel van
praktijk en waardevrije
wetenschap, op het gebied van het niet-instrumentele handelen van de manager.
De mens handelt, zoals hij handelt en zdlfs de meest vooraanstaande sociale
wetenschapper,
zal nog wel eens met zijn handen in de al of niet schaars aanwezige haren zitten, wanneer hij
aanschouwt welke rare sprongen die mens kan maken in bepaalde situaties.
Dit heeft alles te maken met wat die mens op dat moment en in die specifieke situatie,
waarde-vol, of waarde-loos vindt. Wat is 'waar' in zijn of haar werkelijkheid.
De sociologie richt zich met name op onderzoek op het gebied van de waarden, wanneer die
enerzijds kunnen worden teruggevoerd op sociale systemen, maatschappelijk ofcultureel, en
anderzijds van invloed kunnen zijn op de orientatie van collectiviteiten. Iedere cultuur of
subcultuur, bestaat uit een complexe samenhang van waarden.

Waarden kunnen in dit verband worden gedefinieerd als 'in de geest van de mensen
aanwezige voorstellingen van het wenselijke die kunnen dienen als selectief beginsel bij het
bepalen van een keuze tussen alternatieve mogelijkheden van handelen 38

Ik beperk me hier tot het handelen in arbeidsorganisaties en in de cultuur van het ziekenhuis
in specifiek zin. Het valt buiten dit proefschrift om in sociologische zin uitspraken te doen
over waardengebondenheid in een maatschappelijke context of over de cultuur van volkeren.
Wanneer ik het begrip waarden plaats binnen een bepaalde vorm van cultuur, spreek ik over
de cultuur van de organisatie als entiteit.

Culturele verandering bestaat vaak uit een verschuiving van het patroon van samengestelde
waarden. Wanneer waarden collectief worden geaccepteerd, kunnen ze worden verheven tot
normen. De afspraken, regels die algemeen geldend zijn in een samenwerkingsverband,
kunnen dan worden geexpliciteerd in gedragsaanwijzingen die in werksituaties ofposities
geldend zijn. De gedragscodes, het beroepsgeheim ofprotocollen zijn hier voorbeelden van.
In het ZMC komen de gemeenschappelijke waarden steeds meer op de voorgrond te staan. In
het beleidsplan is de term VRIC89 (Vertrouwen, Respect, Informatie en Communicatie) als
een van de belangrijkste succesbepalende factoren opgenomen.

87 Robert. E. Quinn e.a.; Handboek Managementvardigheden; P. 21 e.v.
88 Algemene Winkler Prins; Amsterdam/Brussel; 1976.
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Beleidsplan ZMC 2004-2008.
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Uit vele studies blijkt dat de definitie van het begrip waarden, niet zo eenvoudig is. Enerzijds
wil men een aantal collectief geformuleerde afspraken vastleggen, anderzijds zijn het vaak
dezelfde personen die een bijdrage hebben geleverd aan dit samenstel van waarden, die er ook
weer tegen zondigen. "Afspraak is hier geen afspraak", 0 f"afspraken worden niet
nagekomen" is een vaakgehoorde term in organisaties. Reeds Plato formuleerde de begrip ten:
'het ware, het goede en het schone' als ethische waardebegrippen die later o.a. door Lotze
en Kant" als zodanig werden benoemd. Ook Nietzsche heeft een behoorlijke duit in het zakje
gedaan bij de omschrijving van het begrip waarde in zijn geschriften,2, waaraan ik nogal eens
refereer met diens uitspraak: "Dit is mijn manier, wat is Ow manier; (id manier bestaat niet".
Omdat de praktijk steeds aan verandering onderhevig is, zal per definitie de waameming van
de mens veranderen. Wat het ene moment als algemeen geldend kan dienen, behoeft op het
andere moment niet de waarheid te zijn, althans niet de waarheid die op dat moment en in de
context van die situatie wordt gedefinieerd.

De complexiteit van de werkelijkheid voor de hedendaagse manager is gelegen in het gegeven
dat hij in staat wordt geacht om het denken en waarnemen, zoals ik dat noem, in vier
contextgevoelige denkkaders te plaatsen. Deze denkkaders bezitten alle hun expliciete
volgen
waarden, die al ofniet zijn geformuleerd en verheven tot normen. Nieuwe waarden
nooit
'waardevrij'
echter op bestaande normen waardoor explicitering van de werkelijkheid
en objectief kan plaats vinden.
Telkens weer zal de manager worden geconfronteerd met 'interpretaties' die op basis van
onderzoek door o.a. Mintzberg kunnen worden gezien als een bombardement van stimuli,
waardoor uiteindelijk de behoefte bestond om de contingentietheorie93 te ontwikkelen, waarin
de juiste handelwijzen van managers worden gekoppeld aan een aantal belangrijke
variabeleng*:

Rudolf Hermann Lotze werd hoogleraar in 1844 en zag het vooral als zijn taak om studic te verrichten in dc
tegenstelling tussen rede cn gevoel en om hier verzoening aan te brengen. Tegen het opkomende materialisme
stelde hij dat een mechanische verklaring der dingen een theologische niet hocft uit te sluiten. Hij ontwikkelde
een idcalistisch standpunt, waarmee hij aan God een centrale plaats tockende.
91
Immanuel Kant schrijft in zijn 'kritische' periode vanaf 1771 over 'de grenzen van de zintuiglijke waarneming
en van de rede'. Vooral zijn eerste werk (Kritik der reinen Vernunft 1781) heeft nogal voor wat opschudding
gezorgd in het wijsgerig denken van die tijd. Hij brengt daarmee de wereld in verwarring door zich tussen het
'dogmatische' en het 'empirisch' dcnken in te plaatsen. Uit onderzoek stelt Kant vast dat onze waarneming niet
ons denken bernvioedt, maar dat ons denken reeds a priori bestaat en dat de waarnemingen dienen om ons
denken te ordenen en tot oordelen te komen. De echte kennis over de werkelijkhcid moet gelegen zijn in de
structuren van het kennisproces zdlf. Denken is nodig volgens Kant omdat 'alle denken zonder waarneming leeg
is, zoals alle waarneming zonder denken blind is'.
92
Friedrich Nietzsche in: Gcnealogic der Moral; Umwertung aller Werte; 1887. Nictzsche hecft nogal wat
wisselingen in persoonlijke waarden en opvattingen meegemaakt. BcTnvlocd door Schopenhauer en Wagner, met
deze laatste verbrak hij de relatic overigens in ecn later stadium, is hij eigenlijk nooit tot ecn goed filosofisch
der Musik
systeem gekomen. Zwervend van de kunst als hoogste doel (Die Geburt der Trag8(lie aus dem Geiste
1872) en via de meer rationele opvatting over het doel van het leven (Menschliches-Allzumenschliches 1880)
soort Obermensch (Also
brak hij in zijn derde periode met de traditionele godsdienstopvattingen. Hij 'schiep' een
Zarathustra 1884) waarmee hij grote invioed heeft uitgeoefend op vrijwel alle filosofen uit de 20' eeuw.
sprach
3 15-319.
Michael A. Hogg and Graham M. Vaughan.; Social Psychology; Third Edition; Harlow 2002; P.
'Fiedler's interactionist theory that thc effectiveness of particular leadership styles depends on situational and
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task factors'.

94 Robert. E. Quinn.; Handbock Managementvaardigheden; P. 16

94

•

•

Grootte: het zal lastiger worden om vooral in het 'intern proces model' ( 66n van de
kwadranten in het gecombineerde denkkader van Quinn) invulling te geven aan de
rollen Controleur en Courdinator. De zogenoemde 'span of control' is belangrijk voor
de uitvoering van deze rollen.
Omgeving: vooral op strategisch en bestuurlijk niveau zal in het ' rationeel doel model'
(het volgende kwadrant) waar het in feite gaat over de liquiditeit en solvabiliteit van
de organisatie met daarnaast het imago van de organisatie, in belangrijke mate de
aandacht verdienen. Immers het bestaansrecht van de organisatie is hiervan
afhankelijk. De rollen Bestuurder en Producent zijn in dit deel van het model het

•

meest relevant.
Technologie: in het 'open systeem model' (derde kwadrant) is er ruimte voor
innovaties, veranderingen en ideeen. De rollen Innovator en Bemiddelaar krijgen hier
de meeste aandacht;

• Individuen: in het 'human relations model' (laatste kwadrant) gaat het om de rollen
Stimulator en Mentor welke vooral van pas kunnen komen in het overleg en de
begeleiding van de medewerkers, die allen hun persoonlijke waarden inbrengen in de
organisatie.

Ik zou hier nog aan willen toevoegen:

•

Persoonl#ke eigenschappen van de manager: zoals iedereen heeft ook de manager zdlf
zijn persoonlijke karaktereigenschappen waarin de persoonlijke waarden van die
desbetreffende manager een rol spelen. In de beslissingen die de manager moet
nemen, zullen deze eigenschappen ongetwijfeld een rol spelen;

Vele studies over leiderschap95 komen echter tot 6dn en dezelfde conclusie. Managers kunnen
zo hun voorkeur hebben in taakgericht of relatiegericht leidinggeven (Bales, Slater), de
medewerkers kunnen zo hun voorkeur hebben ( Fiedler's least preferred co-worker; LPC) of
de situatie kan hierom verlangen (Hersey & Blanchard), het is en blijft gewoon mensenwerk
en het resultaat van de groep zal vooral afhankelijk zijn van geaccepteerde gemeenschap-

pelijke waarden.
'Leadership is best explained as an interaction of leadership style (task-oriented versus
relationship-oriented) and task demands: depending on the nature of the task, one leadership
style is more ejfective than the other'

'Juries are not free from the usual range of group decision-making biases and errors:

Hiermee rekening houdend is het niet onmogelijk om de waarden die bestaan in het gebruik
van het model van Quinn, in concurrentie, maar 66k in samenhang te zien en in de
besluitvorming rekening te houden met deze schijnbare tegenstrijdigheid.
In feite gaat het dus niet om de benoeming van de concurrerende waarden 'an sich' of om het
uitvoering geven aan een specifieke rol als manager, maar om het vermogen om adequaat om
te gaan met het gegeven dat aanwezige waarden per definitie verschillend zijn en gekoppeld
aan personen.
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Michael A. Hogg and Graham M. Vaughan.; Social Psychology; Third Edition; Harlow 2002;

P.

308-340
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Als zodanig dient de manager zich dus zorgen te maken over zichzelf, over de ander, over de
situatie en over de effecten van zijn handelen. Daarmee zijn naar mijn mening de waarden,
gekoppeld aan de rollen niet concurrerend aan elkaar, maar een noodzakelijke aanvulling voor
het handelen in complementariteit van de integraal manager en om, in die context, de juiste
beslissingen te kunnen nemen.

Hiertoe dient de manager te beschikken over een drietal vaardigheden per managementrol. In
het model hierna weergegeven:

•
•

•

Inzicht in zichz6lf en in anderen;
Effectief Communiceren:
Ontwikketing van werknemers

•

•

Flexibiliteit

Human relations
model
•

Leven met verandering;
Creatief denken;
Management van veranderingen.

•

Mentor

Open systeem
model

Innovator .,.,
/

Teambunding,

•

Een machtsbalans
opbouwen en handhaven;

......

•
•

Participerende

Intern
•

I nformatie

Stimulator

'·5

Bemiddelaar

Controleur

,.,

Producent

Extem

4

beheren, kritisch

•

.,

denken;

0

.'

•

Omgaan met

•

informatieovervioed;
Kernprocessen beheersen.

.,

'

·' Coordinator

Bestuurder

•

•

IF

Projectmanagement;
Taken ontwerpen:
Crossfunctioneel
management.

Productief werken;
Een productieve
werkomgeving bevorderen:
Tijd- en stressmanagement.

Rationeel doel
model

Intern proces
model
•

Onderhandeten over inzet;
Ideean presenteren.

•
•

besluitvorming gebruiken,
Conflicten managen.

Beheersing

•
•

•

Een visie ontwikketen en
communiceren;
Doelen formuleren;
Ontwerpen en organiseren.

Het concurrerende waardenkader: De rollen en de vaardigheden in het concurrerende waardenkader.
De vier organisatiemodellen in het kader gaan allemaal uit van verschillende criteria voor effectiviteit. Hier zien we de criteria in
elk model; op de assen staan de kenmerken die de modellen van elkaar onderscheiden. Bron: Robert E.Quinn e.a.. Handboek
managementvaardigheden., derde editie, Schoonhoven 2003.

De manager kan naar mijn mening met deze bagage het proces instappen van management en
leiderschap. Management in dit verband gedefinieerd als: het regelen, het organiseren, in het
gebied 'beheersing' zowel intern als extern en Leiderschap gedefinieerd als het omgaan met
mensen in het gebied 'flexibiliteit' eveneens zowel intern als extern.
'You can lead your horse to the water, but you can't manage him to drink'
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1.3.3.

De rol van de manager bij organisatieverandering.
"Als je doet wat je altijd hebt gedaan,
dan krijg je wat je altijd hebt gekregen".

Wanneer we de rol van de manager bij organisatieverandering trachten te definieren, kunnen
we met name de aansluiting vinden bij 'de innovatorrol' en 'de bestuurdersrol' in het model
van Quinn. Dit is niet de rol van de bestuurder, wanneer men dAt denkt is men alleen maar de
directeur aan het imiteren, maar de manier waarop iedere manager verplicht is om: a. een visie
te ontwikkelen en te communiceren, b. doelenweet te formuleren en c. kansen ziet om tot een

ontwerp le komen en te organiseren in de rol van 'bestuurder' en a. kan leven met
verandering, b. creatief kan denken en c. de veranderingen kan managen.

Vervolgens moeten we uitdrukkelijk onderscheid maken tussen 'organisatieverandering' en
'reorganisatie', waarbij de laatste variant een andere dimensie geeft aan de situatie waarover
ik het hier wil hebben. Bennis, Benne and Chin96 geven een goed overzicht van
veranderstrategieen waarbij zij drie strategieen onderscheiden:

•

De 'machts-dwang'strategier puur gebaseerd op het dwingen in de richting van het
nieuwe doel. 'Turn around management' is tegen de achtergrond van deze strategie
een vaak gebruikte term en heeft veelal te maken met reorganisatie op basis van
crisissituaties in de organisatie. In de regel zullen antagonistische reacties het gevolg
zijn van deze aanpak, waarbij pressiemiddelen kunnen worden gebruikt zoals dreigen

met ontslag of verbanning;
• De 'rationeel-empirische' strategie: is gebaseerd op het logisch argumenteren van de

•

noodzaak tot de gewenste verandering. Op basis van de vermeende werkelijkheid over
de praktijksituatie die is ontstaan, wordt gedebatteerd waarbij in de regel degene met
het hoogste verbale activatieniveau wint, (discussieren wordt door de omstanders
ervaren als 'discuzeuren') of wel, er wordt gezocht naar de oplossing voor het
probleem in machtsverhoudingen. De medische staf is het niet eens met de directie op
basis van verschil van inzicht, ofandersom. Wie het weet, mag het zeggen.
De 'normati€Areaducatieve' strategie: naar mijn mening de enige manier om in een
open dialoog tot voldoende participatie te kunnen komen. Bij deze strategie gaat het
om consensus en niet om een compromis in de besluitvorming. Op dit niveau zal de
dialoog ook mder plaats vinden op het gebied van inzichten, waarden en visie.

Met het duiden van mun voorkeur voor met name de laatste strategie, verzet ik mij niet tegen
de andere twee; ik stel alleen dat in de meeste situaties het verstandiger zal zijn om deze
laatste strategie toe te passen. Argumenten dat er geen tijd zou zijn voor dialoog of dat de
dialoog in deze situatie niets oplevert, zijn voor mij argumenten vallend onder de eerste en
tweede strategie. Dat soort strategieen zien we vaak terug bu het 'turn-around' management
waarbij, meestal ondersteund door externen, een reorganisatie dient plaats te vinden om het
bedrijf van de ondergang te redden. De eerste rol, die van producent in het rationeel-doelmodel en de tweede rol, die van bemiddelaar in het open-systeem-model, krijgen dan
prioriteit. We zien vaak, ook in situaties dat we de tijd hebben, dat managers het accent leggen
op de bemiddelaars- en producentenrol terwijl juist op het gebied van veranderingen, de
meeste winst te boeken is op de innovator- en bestuurdersrollen.

96 Warren G. Bennis.; Kenneth D. Benne.; Robert Chin en Kenneth E. Corey'; The Planning of Change (derde

editie); New York 1976.
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Covey e.a. wijst in dit soort situaties op het stellen van prioriteiten. Uit hun onderzoek blijkt
dat veel organisaties verkeerde prioriteiten stellen en 'belangrijkheid' en 'urgentie' in hun
onderlinge verhouding onjuist toepassen. Daarmee creeert men een 'verslaq/d ZUn aan
urgentie' en wordt de lange termijn visie onvoldoende tot ontwikkeling gebracht.
Door allerlei invloeden, zowel vanuit externe optiek als vanuit de inteme optiek, wordt iedere
organisatie geconfronteerd met veranderingen en het adequaat omgaan daarmee. Gelukkig
maar want anders zou het werk alleen maar saai worden en kunnen worden gerobottiseerd.
Tegen de achtergrond van het omgaan met deze veranderingen als visie, legt Quinngs het
accent op de bestuurdersrol, die dus door iedere manager ter hand moet worden genomen.
Deze rol bestaat, evenals alle anderen, uit een drietal vaardigheden, waarbij de eerste, het
ontwikkelen van een visie en hierover communiceren, wel de meest belangrijke is.
Voor wat betreft de communicatie leg ik een verband met het enthousiasmeren van
medewerkers via een gedicht van Excupery:
"Wanneerje een schip wilt boltwen,
breng dan geen mensen bijeen,
om timmerhout te sjouwen

ofte tekenen alleen.

Voorkom dat zij werk ontvangen
en deel ook geen plannen mee
maar leer eerst mensen te veriangen
naar de eindeloze zee".
De meest belangrijke functie om aan deze rol vorm en inhoud te geven is het geloof in het nut
van de verandering. Visie is voor de manager wat de missie en waarden zijn voor de
organisatie: de meest krachtige verklaringen van het persoonlijk doel van de manager,
gegeven de situatie en de passie om dat doel te realiseren, binnen de mogelijkheden en
reikwijdte die gelden voor het team, waarmee hij de verandering wil doorvoeren. 'De ketting
is nu eenmaal zo sterk als de zwakste schakel'. Op basis hiervan kan de manager handelen

conform de organisatiedoelen.
Dit verlangt in eerste instantie loyaliteit. Indien de manager zdlf niet het geloof heeft dat de
verandering noodzakelijk is, zal de groep dit onmiddellijk merken. Sterker nog, de kans is
groot dat desbetreffende manager met zichzelf in onmin geraakt en persoonlijke doelen niet
terug kan vinden in de nieuwe organisatiedoelen.
Ik ontmoctte eens, in mijn voorgaande functic, een manager die mij declgenoot wilda maken van een
hield of wat er zou
organisatieprobleem. Wat precies het problccm was, waarmee het probleem verband
gebeuren wanneer we niets zouden ondernemen, kon hij mij niet vertellen.
"Je kunt me nog mecr vragen stellen", zei hij, "maar ik weet zeker dat er een problccm is dat moet
worden opgelost, want ik heb het vernomen van icmand die het heeft van horen zeggen".
Ik liet hem maar even.

Effectieve kcuzes in leven en werk;
Stephen R. Covey; A. Roger Merrill; Rebecca R. Merrill.. Prioriteiten;
Amsterdam/Antwerpen 2000.
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1.3.3.1.

Visie op veranderen.

Een prachti e passage over veranderen en veranderingsmanagement trof ik aan bij
Mintzberg' die refereert aan Jim Clemmer en waarin wordt gesteld dat verandermanagement
in feite een 'contradictio in terminis' is en net zo zinnig als uitspraken in de zin van 'een
heilige oorlog' en 'werkeloze moeders'. Evenals het begrip 'strategisch management' ontleent
het begrip 'verandermanagement' zijn bestaansrecht uit de vooronderstelling dat er een
ordelijk denkproces is op basis waarvan men plannen kan opstellen en implementeren.

Zo eenvoudig gaat dat echter niet. Veranderingsmanagement impliceert dat veranderingen te
managen, te organiseren zouden zijn. 'Verandering kan worden genegeerd, men kan er zich
tegen verzetten, op reageren, haar benutten, haar scheppen. Verandering laat zich niet
managen in de zin van 'regel het maar even', en marcheert niet volgens een of ander proces
stap voor stap vooruit'. 'Om doeltreffend met verandering om te gaan, moet je je niet op
verandering concentreren alsof dat een of andere stuurbare kracht zou zijn. Je gaat met
verandering om doorjezelfte veranderen. Dan komt je tijd wel'.
In dan van de werkgroepen waarin ik participeerde en die was samengesteld om invulling te gcven aan
de missie en visie van het ZMC, uiteindelijk resulterend in het beleidsplan 2004-2008, werd aandacht
geschonken aan 6dn van dc zes perspectieven die waren gefomiuleerd: 'Innovatic en lerend vermogen'.
De perspecticven kunnen ieder worden gezien als majeur aandachtsgcbied op basis waarvan wij
succesvol willen zijn. Bij het begrip 'innoveren' kwam onder andere aan de orde wat wij daaronder
moesten verstaan. Er werd een onderscheid gemaakt naar 'technische innovaties' waarbij nicuwe
technologicen cen verandering in het (medisch specialistisch) handelen voorstaan en innovaties op
attitudeniveau. We noemden dat 'in-nova', het vernieuwen IN jezelf waardoor vanuit een intrinsieke
motivatie en collectief loyalc opstelling naar de organisatie, ander gedrag wordt verwacht. Dit
impliceert dat cenieder bereid moct zijn om zichzclf af te vragen of het handelen nog wel het gewenste
effect heeft. Zo nict, dan is het aan de persoon in kwestic zdlf om daar verandering in aan te brengen.
'

De nadruk in dit perspectief ligt op innovaties in attitude, wat gepaard zal gaan met het doorbreken

van gewoontes. Onze kracht ligt in de onderkenning dat we vooral betere patienten:org kunnen
leveren door ons te gedragen als un gehed dat handelt in her belang van de patient"".
Een prachtige passage dic wat mij betreft in het beleidsplan vetgedrukt had mogen worden.

DAAr ligt dus de kans om gebruik te maken van de 'niet instrumentele kant van het
leidinggeven'. Het gaat hierjuist ten principale om de omgang met de medemens en diens
persoonlijke waarden en identiteit. Wanneer dit gebied gden of onvoldoende prioriteit krijgt,
zal veranderen gddn of nauwelijks effect sorteren. Eventuele wijzigingen in de organisatie
moeten dan vooral worden gerealiseerd door te ver-ander-en.
VER van mijzelf en als het kan, de ANDER betrejfende en niet mijzelf

Alle tips en technieken ten sput, met even zo vele mooie rijtjes met do's en don'ts,

ze werken

niet wanneer men van mening is dat de ander moet veranderen zonder zelf aan het
veranderproces deel te nemen en je zelf als manager kwetsbaar op te stellen.
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Henry Mintzberg; Bruce Ahlstrand; Joseph Lampel; Op strategic-safari; Een rondiciding door de wildernis van
strategisch management; Derde druk; Schiedam 2003. P. 298-299.
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Beleidsplan ZMC; 2004-2008; P. 30.
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Stelline:

De kern van alle realisaties bij noodzakelijke aanpassingen van het gedrag van mensen
binnen een organisatorische context is gelegen in de justificatie van de identiteit van de ander

en het aandacht schenken aan de behoeften en motivatoren van de medewerker waarvan
wordt verwacht dat deze zich aanpast. De initiatiefnemer van de verandering incluis.
Sinds de evolutie van het leidinggeven en vele wetenschappelijke studies op dat viak, is men
steeds geconfronteerd met de vraag: welke effecten bepaalde sturings- of begeleidingsprocessen zouden kunnen hebben in psychologische zin op het gedrag van de mens. In de
middeleeuwse periode had men voornamelijk te maken met de 'patriarchale vorm"01, de
leidinggevende rol werd op basis van erfrecht van vader op zoon doorgegeven, maar met de
komst van de industriele revolutie en allerlei discussies over de meest efficiente vorm van het
leidinggeven, ging men in de loop der jaren drie vormen onderscheiden:

•

•

•

De autocratische stijl: de chef beslist wat er gedaan moet worden, hoe en door wie.
Hij geeft stap voor stap aan wat er moet gebeuren, zonder de volgende stappen te
bespreken en stelt zich daarmee in feite boven de groep.
De laissez faire stijl: de chef creeert een situatie waarin gewerkt kan worden. Hij

probeert de groep te laten beslissen wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren
waarmee de groep zdlf dus sterk autonoom is (zdlfsturing van nu). De leider plaatst
zich buiten de groep (Laissez faire. Laissez passer, le monde va de lui mtme).
De democratische stijl: doel en wijze van werken berust op de beslissing die door de
groep is genomen. De leider maakt hier sterk deel van uit waarbij hij voornamelijk het
inspirerend en
proces stuurt en staat temidden van de groep. Zijn bijdrage is vooral
helpend.

Daarmee kon de sociaal wetenschappelijke studie van start gaan, met name over de effecten
van deze stijlen van leidinggeven op de groepsleden. Een bekend experiment van Lippitt and
White (1943)102 is daar een voorbeeld van. Tijdens 'na schoolse opvang', het begrip bestond
toen overigens nog met, kregen verschillende groepen studenten te maken met de drie vormen
van leidinggeven. Alle groepen vertoonden ijver en een hechte eenheid onder de
democratische leiding, terwijl zij gefrustreerd bleken onder de laissez faire leiding omdat ze
niet wisten wat ze moesten doen en rebellerend werden onder de autoritaire leiding.
De belangrijkste conclusie was echter dat de democratisch geleide groep de enige groep was
die onverminderd doorwerkte wanneer de leider afwezig was. De 'afhankelijke' groep wordt
onzeker wanneer deze z6lf iets moet doen. Dit onderzoek werd bekritiseerd door velen
vanwege de al ofniet significante waarde voor het werken met volwassenen. Bales (1950)
maakte na lange studies onder volwassen groepen een onderscheid tussen 'taakgerichte
specialisatie' en 'sociaal emotionele specialisatie' bij leiderschapsrollen waaraan Slater
(1955) toevoegde dat de leider niet in staat zou zijn om beide specialisaties uit te oefenen.

Uit alle constateringen echter en uit wetenschappelijk onderzoek naar leiderschap blijkt dat
er onderscheid dient te worden gemaakt tussen taak- en sociaal emotionele orientaties.
Dit onderscheid, zo constateert men, is vrij universeel. En hoewel er culturele verschillen
kunnen zijn (Misumi en Peterson 1985), is dit onderscheid het meest geldend.

101
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Dirks. H; Van Grunsven. F.P.J.; Psychologic van het Icidinggeven; Amsterdam/Brussel 1964; (P. 16-19).
Michael A. Hogg; Graham M. Vaughan; Social Psychology; Third edition; Harlow 2002; P. 312-313.
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Tot deze conclusie komt ook Smith e.a. (1989) bij zijn onderzoek naar verschillen in cultuur
in zowel de Verenigde Staten, Groot Britannie, Hong Kong en Japan.
'However, this focus on leadership behaviour needs to be complemented by an analyses of the

role ofsituational factors in determining leadership elfectiveness. In particular, we need to
investigate the relationship between, and possible interaction of leadership style and
'103
situational requirement
Onderzoek uit deze perioden (Argyris, McGregor) maakte reeds duidelijk dat de factoren
waarop de mens wordt beinvloed, enerzijds een individualistisch karakter in zich kunnen
hebben, omdat mensen ieder op hun eigen manier motieven zullen hebben om een bijdrage
aan de organisatiedoelen te leveren, anderzijds zal een louter individueel gerichte
benaderingswijze niet het resultaat opleveren waar de groep als collectief verantwoordelijk
voor wordt gesteld.

Chris Argyrisi04 was reeds van
bij ieder mens een fundamentele behoefte
menin& dat er
tot
het
aanwezig is
'zeliverwerkelijking . In
algemeen zal de mens zich willen ontplooien
naar een hogere mate van persoonlijke rijpheid. Men verlangt z61 f mee te mogen beslissen en
streeft naar een hoge mate van autonomie.
De conclusie van Argyris was dat in de ' formele' organisatie, ingericht naar de
'bureaucratische' principes de behoefte tot zelfverwerkelijking niet zal worden bevredigd.
De formele organisatie vraagt in feite geen eigen initiatiefen actiefmeedenken van de
medewerkers. Argyris constateerde dat de inrichting van de organisatie naar optimale
efficiency, via de weg van het scientific management en puur gericht op output, de
medewerker zal doen vervreemden van zijn persoonlijke behoeften. Dit zal leiden tot apathie,
vertrek van de medewerker (ontlopen) of het streven naar tenminste 66n hierarchisch niveau
hoger dan men nu heeft. Omdat het dragen van verantwoordelijkheid op de lagere niveaus
geringer zal zijn dan op hogere niveaus, zal de medewerker zijn gevoel van frustratie op deze
manier trachten te stillen. Mechanismen die tot doel hebben om aanpassing van de
medewerker tegen de achtergrond van de huidige functie te realiseren zijn 'schijnaanpassingen'. De medewerker zal gaan dagdromen (window-looking) en is met zijn
concentratie niet bij het werk.

Ook in groepen ziet men processen in de richting van het bevredigen van de behoefte tot
zelfverwerkelijking. In formeel gestuurde groepen wacht men af wat de leider gaat opdragen,
om dat dan met zo weinig mogelijk inspanning te realiseren, elkaar steunend, terwijl in
informeel geleide groepen de leden van de groep zullen trachten om hun afhankelijkheid te
reduceren door leiderstaken over te nemen. Apathie, vervreemding van het werk, onnodig
ziekteverzuim, het ontlopen van de werkelijkheid zijn alle reacties op het niet kunnen
realiseren van de menselijke behoeften in een consequent doorgevoerd formeel
organisatiepatroon. Vaak wordt gezien dat de leiding hierop weer reageert met, wat men dan
noemt, sterk en dynamisch leiderschap. Sterkere controle van de medewerkers en een dwang
van de leiding om te komen tot het gewenste gedrag is daarop vaak en reactie met als effect
dat de afhankelijke situatie van de medewerker opnieuw wordt versterkt, die daartegen, nog

103
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Argyris. C.; Het individu geintegreerd in de organisatie; Utrecht/Antwerpen 1967.
Ook in Maslow. A.H.; Motivatie en Persoonlijkheid; Rotterdam 1972, komen we dit bcgrip tegen in zijn

bckende piramide van menselijke behoeften.
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sterker dan voorheen weer tegen in verzet zal komen. Dit heeft alles te maken met de insteek
op inhoudelijk en procedureel niveau. Het interactionele, procesniveau blijft onbenut.

De rol van de leidinggevende bij veranderprocessen is vooral gelegen in het wegnemen van
de incongruentie tussen de persoonlijke- en de organisatiedoelen. Een bepaalde stijl van
leidinggeven is daarmee niet per definitie goed of fout, maar zal sterk situationeel worden
bepaald.

Douglas McGregor'06 ondemam een poging om tegen deze achtergrond een relatie te leggen
met het 'mensbeeld' als nieuw ontwerp en integratie van de mens in de organisatie.
De traditionele manier van denken benoemt hij als theorie X en de keerzijde van de medaille
beschouwt hij als theorie Y. MeGregor boog zich over de vraag welke vooronderstellingen
over de aard en het gedrag van mensen nu eigenlijk het handelen en beslissen van de

leidinggevende bepalen.
De theorie X steunt volgens hem op de volgende axioma's:

•

•

•

De gemiddelde mens heeft een afkeer van werken en zal dit vermijden als hij kan.
Allerlei regels en opvattingen, zoals de nadruk op productiviteit, efficiency en controle
met als instrument de prestatiebeloning (bonus), weerspiegelen de mening van de
leidinggevende dat hij maatregelen moet nemen tegen deze aangeboren menselijke
geneigdheid;
Omdat de mens liever lui is dan moe, moeten de mensen worden gedwongen, onder
controle gesteld, gedirigeerd en met straf bedreigd om de doelstellingen van het bedrijf
te realiseren;
De gemiddelde mens heeft behoefte aan een sterke leiding, probeert
verantwoordelijkheden te vermijden, heeft weinig ambities en zoekt zekerheid.

Volgens McGregor is dit min of meer de basisleer waar veel managers mee zijn opgeleid in
de industriele wereld. Hij wijst op de foutieve instelling van het management met negatieve
effecten op het gedrag van de medewerkers. Bij de theorie X wordt er namelijk van uitgegaan
dat er maar 66n sterke menselijke behoefte bestaat, namelijk de behoefte aan geld. Daarom is
de individuele medewerker het best te prikkelen met bonussen.

Hiertegenover stelt hij zijn theorie Y met de volgende uitgangspunten:
•

•

•

•

•
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Voor de gemiddelde mens is het leveren van een fysieke of mentale inspanning even
belangrijk als rust en spel;
Controle van buitenaf en bedreiging met strafzijn niet de enige manieren om resultaat
te boeken; de mens kan weldegelijk zelfdiscipline en zelfcontrole opbrengen wanneer
hij zich achter de doelstellingen van de organisatie kan scharen;
Onder de juiste omstandigheden kan de mens leren om verantwoording te dragen;
Het vermogen om verbeeldingskracht, vindingrijkheid en creativiteit te genereren is
niet alledn aanwezig in de dunne laag van het topmanagement;
Onder de omstandigheden die het bedrijfsleven van vandaag overheersen, worden de
verstandelijke vermogens van de gemiddelde mens slechts voor een deel gebruikt (is
dat anno 2005 veranderd??).

Grunsven.; F.P.J.; Psychologie van het bedrij f; Amsterdam/Brussel 1964.
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Het centrale beginsel dat men uit de theorie Y zou kunnen afleiden is het principe van de
integratie.

Volgens McGregor is integratie: het scheppen van dusdanige voorwaarden, dat de leden van
de organisatie hun persoonlijke doelstellingen het best kunnen realiseren door hun
inspanningen te richten op het succes van het bedrijf. Dit betekent dat de verlangens en
doelstellingen van beide partijen worden geYntegreerd.

Afhankelijk van de mate waarin integratie bestaat en men dus toegewijd is aan de
doelstellingen van de organisatie, is de mens in staat zichzel f in vele opzichten te leiden en te
controleren. McGregor wilde dit bereiken door taakstelling en het leiden door middel van
doelstellingen'07. Opvallend veel ideeen van McGregor zijn terug te vinden in het beleidsplan
van het ZMC, waarbij met het instrument balanced scorecard een richting wordt gegeven op
het gebied van doeleinden en taakstelling.
Evenals bij de theorie van McGregor is het de bedoeling om de medewerker te helpen in feite
zijn eigen 'taak' te formuleren. Daardoor zullen doelstellingen eerder aanvaard dan
afgewezen worden. De effecten hebben zich vanuit het werk van Argyris en McGregor reeds
aangediend. Tegen de achtergrond van de doelstellingen en taken, door de medewerker zdlf
geformuleerd, is er sprake van een hoge mate van participatie, waardoor de medewerker in
staat zal zijn, de eigen resultaten te evalueren.
Het is gebaseerd op het vertrouwen in de kundigheid van de medewerker. Dat is op zich gtdn
nieuwe techniek die moet worden 'verkocht', maar een overtuiging en een geloof in het
positieve van de mens in de organisatie.

Participatie is daarentegen voor andere mensen een dubieus begrip. Voor sommigen een
uiting van 'soft management', voor anderen een middel om te manipuleren, door de
medewerker te laten zeggen wat de leider eigenlijk wil en hem zo het gevoel te geven,
belangrijk te zijn. McGregor verstaat echter onder participatie: het scheppen van kansen
waardoor de medewerkers beslissingen die henzdlf betreffen, in mddr of mindere mate ook
zalfkunnen belinvioeden. In mddr of mindere mate, afhankelijk van de complexiteit van de
problemen waarvoor de medewerker wordt gesteld.
In het volgende model is het begrip 'participatie' gevisualiseerd tegen de achtergrond van het
model van Robert Tannenbaum. Aan dit model zal ik een aantal theorieen, welke in dit
proefschrift aan de orde komen, koppelen, waardoor de uitwerking van die theorieen in
termen van effecten in de praktijk, kunnen worden voorspeld.

Allereerst is in dit model de mate van 'autonomie' weergegeven zowel vanuit de optiek van
de medewerker, als vanuit de optiek van de leidinggevende. Vier vormen van leidinggeven
heb ik ondergebracht: de 'teU' stijl, de leider vertelt wat er moet gebeuren en door wie; de
'sell' stijl, de leider 'verkoopt' als het ware de beslissing die is genomen; de 'consult' stijl, de
leider vraagt de medewerkers om mee te denken en ideeen in te brengen; en de join' stijl, de
leider plaatst zich in feite niet boven. maar in de groep om op deze manier het proces te
begeleiden en de medewerkers aan te moedigen om zelfstandig tot besluiten te komen.
Onder dit model zijn de theorieen van McGregor (X vs Y) en Maslow (menselijke behoeften)
gekoppeld aan het model Tannenbaum. Wanneer de leider het mensbeeld X ondersteunt, zal
107
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hij in de regel via een hoge autonomie op het gebied van sturing, zijn leiderschapstijl
mate kiezen voor
presenteren. Wanneer de leider het mensbeeld Y ondersteunt, zal hij in hoge
de sociaal emotionele begeleiding.

Join,
A

A
Autonomie van de leider
r

Mate van
'sturing' door
de leider
Sell

Consult-····--

Mate van
'begeleiding'
door de leider

Voorkeurgebied van de
leidinggevenden ZMC.

Tell

Autonomie vande medewerke

v
X

McGregor

Meepraten

(Ro/ medewerker)

v

Y

Meedenken

Meebeslisin

lii'doen

Behoeften hierarchie van Maslow

Fysieke

Veiligheid

Sociale
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Zelfrespect
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Het continuum van leiderschap. Ontwikkeld door Robert Tannenbaum, Bewerkt naar Quinn e.a. Handboek
Managementvaardigheden: Derde editie; Schoonhoven 2003; pagina 94. Dit model is gebruikt in het management
ontwikkelings programma ZMC en aan dit model zijn diverse theorieen gekoppeld waardoor de effecten van participatie
inzichtelijk worden gemaakt.

Kantelen we de piramide van Maslow, dan zien we waar de behoeften het sterkst zijn.
Wanneer de leidinggevende in zijn rol van 'verandermanager' een bepaalde verandering wil
doorvoeren en hij weet waar de behoeften van de medewerkers liggen, die overigens zoals we
hebben gezien, individueel kunnen verschillen, dan is hij in staat om op adequate wijze de
weerstand tegen verandering te hanteren.

1.3.3.2.

Weerstand tegen verandering:

In de gehele samenleving, het ZMC niet uitgezonderd, wordt men geconfronteerd met
invloeden op de organisatie van technische, economische, culturele en sociale aard. Om die
reden vinden in de organisatie geregeld interne veranderingen plaats in de vorm van
taakwijziging bij personen, tot en met schaalvergroting, fusies van ziekenhuizen, wijziging
van organisatiestructuur of nieuwe technische ontwikkelingen. ledere leidinggevende
functionaris zal ook uit ervaring weten dat de doorvoering van interne veranderingen op
weerstanden stuit, zowel bij de medewerkers die daarbij betrokken zijn als bij zichzelf
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Dit verzet tegen verandering is even menselijk als de wens om een verandering door te voeren
bij de ander. Er zijn dan ook veel veranderingen die diep ingrijpen in de levenssituatie van
individuen of van groepen medewerkers. Deze weerstand is vooral groot, wanneer mensen
zich bedreigd voelen in hun levensmogelijkheden, sociale standing ofontplooiingsmogelijkheden.

Elke instelling, elke organisatie verandert. Wanneerje voor een reunie weer eens terugkomt
bij het instituut waar je bent opgeleid, valt je onmiddellijk een aantal zaken op die vroeger
anders waren. Zowel in het persoonlijk vlak als in het sociale systeem zijn er krachten die
veranderingen realiseren, ofjuist tegenhouden. Wanneer men echter deze weerstand leert
begrijpen en niet direct diskwalificeert als hinderpalen, dan kan weerstand nog weI eens
leerzaam en nuttig zijn. Immers iedere verandering is nog geen verbetering.

De balans in het sociale systeen van samenwerking is te zien als een 'equilibrium', een soort
quasi stationair evenwicht, waarbij de mens enerzij(is op zoek is naar rust en stabiliteit in de
organisatie, anderzijds weer met initiatieven komt om een verandering te realiseren.

Het evenwicht wordt bewaard doordat veranderingskrachten en weerstanden tegen die
verandering elkaar in evenwicht houden108.
Weerstandskrachten

|Bijvoorbeeld:

statusverlies of

jlagere inkomsten.
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Veranderingskrachten
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de organisatie

pin

Krachtenveldanalyse van veranderingen in de organisatie, naar Kurt Lewin. Wanneer een bepaaide veranderkracht als
dominant wordt ervaren, zal de weerstand zich juist met evenveel kracht tegen de veranderkracht verzetten. Forceren, in de
zin van normatief opleggen van gewenst gedrag in de nieuwe situatie, is zinloos.

108 Quinn e.a.; Handbock managementvaardigheden; P 376-380.
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Om een verandering door te voeren kan men dus de veranderkracht laten toenemen,
of de weerstandskracht laten afnemen. Interessant is het om eens te onderzoeken welke
verschuiving van krachten mogelijk zijn. Misschien is een personele wijziging niet te
voorkomen, maar kan het gevoel van statusverlies of lager inkomen op een andere manier
worden gecompenseerd.

We zien vaak dat weerstand inadequaat wordt aangepakt, wanneer de leidinggevende, wegens
'gebrek aan tijd' zich genoodzaakt voelt om de 'tell' of'sell' stijl te gebruiken. Het is aan te
bevelen om via de methodologie van appreciative inquiry (AI) adequaat om te gaan met
weerstand tegen verandering. Veel voorkomende weerstanden zijn hierdoor 'functioneel' te
gebruiken. Weerstand kan namelijk erg functioneel zijn. Wanneer de medewerker in een
zodanig vertrouwde relatie staat met de leidinggevende dat hij de weerstand kan en durft te
uiten, is er in vele gevallen een prima oplossing te vinden. Aan de andere kant kan de
weerstand bij de medewerker de functie hebben dat de leidinggevende dieper gaat nadenken
of de gewenste verandering inderdaad wel die verbetering zal brengen die ervan wordt
verwacht.
Bij dc zoektocht naar emcienter werken bij het ZMC, is het logisch

te verklarcn dat richtlijnen
protocollen worden aangescherpt bij de behandeling van patienten. Er moet immers worden
gelet op de 'gcldverslindende' zorg die wij willen leveren. Niet alleen dc cure, maar 66k de
care is bij menig medewerker van belang. Zo kwam het voor dat een patient met spoed werd
opgenomen. De diagnose moest snel worden gesteld, de patient zou eventuccl snel mocten
worden geoperecrd, en con goede nazorg op intensive care moest worden gerealiscerd. Er
werden td veel foto's cn scans gemaakt. Het laboratorium werd bclast met het analyseren van te
vecl bepalingen, die mogelijk overbodig waren, er werd een extra OK ingericht en de chirurg
moest buiten zijn reguliere tijd operercn, het ondersteunend team was volledig opgetrommeld
en had op dat moment 'dienst'. Een anderc arts stelde vast dat een patient die nu op IC lag, kon
worden verplaatst naar de zaal. Extra care zou ervoor moeten zorgen dat deze patient gewoon
zou kunnen herstellen. Er werd gehandcld buiten de voorschriften om, in die zin dat gezien de
situatie, de regels werden toegepast ten gunste van de patient. Dit verhaal werd mij verteld in
het management programma door een verpleegkundige (nadere functie zal ik niet
omschrijven), met de toevoeging: "We hebben die patient aan de vocten uit de hemel
en

getrokken".

Met die ervaring, met die trots moet je dus rekening houden wannecr je als manager
veranderingen aan wilt brengen in het functionercn van medewerkers.

Een aantal vaak voorkomende weerstanden bij individuen zijn:

•

•

•

•

We herkennen het nieuwe niet: we willen onze ervaring uit het verleden 66k in de
nieuwe situatie gebruiken (een normaal AI-verlangen);
We willen het nieuwe niet herkennen: in oude situaties zitten vaak veel emoties die we
niet zonder meer prijs geven (eveneens een normaal AI-verlangen);
Eerste ervaringen z(in hardnekkig: opvattingen en handelwijzen die tot succes hebben
geleid toen we voor het eerst met iets nieuws werden geconfronteerd zijn dieper
ingesleten dan later aangeleerde gedragsvormen die niet direct tot succes leidden (met
deze kennis is het dus zinvol om te vragen naar positieve ervaringen; 66k AI);
Waarnemen en onthouden gebeurt selecti€fi informatie die niet goed strookt met onze
opvattingen wijzen we af (identiteitsvraagstuk);
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•

•

Persoonlijke a/hankeljkheid: men is van kind zijn af, afhankelijk geweest van
anderen. Van ouders, ouderen, docenten, superieuren in organisaties of, als zelfstandig
ondernemer van je klanten. Men wil zich kunnen conformeren aan anderen in de
nieuwe situatie (eveneens een identiteitsvraagstuk op het gebied van sociale
vergelijking).
Het grote voorbeeld: gedragsnormen worden vaak geaccepteerd ofovergenomen,
wanneer men zich kan 'optrekken' aan een voorbeeldfiguur die men accepteert. Een
gedeelde visie dus bij het doorvoeren van veranderingen tussen leidinggevende en
medewerkers.

•

Gebrek aan ze#Dertrouwen: weerstand kan vaak ontstaan doordat men onvoldoende
zelfvertrouwen heeft in de nieuwe situatie: "zou ik dat wel kunnen?", dit is gddn
onwil, zoals zo vaak wordt gesuggereerd, maar faalangst.

Een aantal vaak voorkornende weerstanden bij groepen zijn:

Groepsnormen zijn moeilijk te wi/zigen. leden van de groep kunnen samenwerken
omdat zij een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten bezitten. ledereen weet
ongeveer wat hij van de ander kan verwachten. Deze basis dient in de nieuwe situatie
opnieuw te worden gecreeerd;
• Systeemaanhang: iedere verandering in een deel van het systeem heeft invloed op
andere delen. Bij personele wijzigingen waarbij mensen moeten worden uitgeplaatst,
betekent dit 66k iets voor de achterblijvers;
•
Weerstand tegen het opgeven van bestaande belangen: deze vorm komt men vaek
tegen wanneer er al dan niet vermeende aantasting van de economische belangen of
het prestige van de groep aan de orde is. Bijvoorbeeld de discussie of artsen in
maatschappen niet beter in loondienst zouden kunnen werken;
• Het sacrosanctei samenhangend met begrippen die ons dierbaar zijn. Bijvoorbeeld het
wijzigen van een dienstrooster en de consequenties voor de viering van kerkelijke
•

•

feestdagen en zondagen;
Het afwijzen van buitenstaanders: argwaan tegenover vreemden, wanneer
bijvoorbeeld een externe wordt aangetrokken om onderzoek te doen.

We streven allemaal naar een zeker evenwicht tussen ons innerlijk leven en de ons
omringende wereld. Ons gedrag is doorgaans afgestemd op de verwachtingen die we hebben
ten aanzien van ons werk en onze collega's. Gevoelens van onzekerheid, weerstanden tegen
iets nieuws, ontstaan wanneer dit evenwicht verstoord dreigt te raken. Wanneer we dus vragen
om 'ander gedrag', een andere attitude zoals in de beleidsnota van het ZMC staat, wordt de
mens in de regel onzeker en gaat hij weerstand vertonen.
Als er dus aan een verpleegkundige wordt gevraagd om de leiding van een afdeling op zich te
nemen, zal er in de voorwaardenscheppende sfeer, actie moeten worden ondernomen om er
voor te zorgen dat desbetreffende verpleegkundige de uitdaging inziet van de nieuwe functie
en niet nog meer zijn best doet als meewerkend voorman.
Als er dus aan de kok wordt gevraagd om de nieuwe keuken te leiden, moeten we hem bij zijn
afscheid als kok gedn kookboek overhandigen waarmee we zijn deskundigheid als kok
weliswaar zouden kunnen apprecieren, maar hem niet het noodzakelijke vertrouwen geven in
de aanvaarding van zijn nieuwe functie.
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Wanneer we dus aan een medisch specialist vragen om 'medisch manager' te worden, zullen
we hem moeten vrijstellen van zijn rol als medicus, voor de tijd dat van hem een
managementrol wordt verlangd (de vraag is overigens ofhij dat wil).

Onzekerheid en weerstand tegen verandering heeft niets te maken met rang of stand, heeft
niets te maken met het niveau van functioneren en heeft niets te maken met organisatiecultuur
of structuur. Het is een puur menselijk fenomeen. Vraag aan de algemeen directeur om de
appendix van een patient te verwijderen en de meeste van ons zullen liever niet die patient
willen zijn. Vraag aan de chirurg om een ziekenhuis te besturen en het geld zal opgaan aan
investeringen op het gebied van medische apparatuur en onderzoek.

Binnen de context van het functioneren van de leidinggevende, rekening houdend met de
crossfunctionele effecten van het handelen zal de manager integrale toepassing van de acht
verschillende rollen moeten realiseren. Hij kan bij het doorvoeren van veranderingen nog wel
eens de meeste baat hebben bij het aandacht schenken aan de vaardigheden die het meest tot
hun recht komen bij de intermenselijke rollen, dan dat hij het accent legt op de rollen die
vooral inhoudelijk of beheersmatig zijn georienteerd.

StellinQ
De rol van de leidinggevende bij veranderingen is dus niet om een verandering te forceren ten

faveure van het 'inhoudelijk resultaat' of van het eigen gewin, maar om zich te verplaatsen in
de mensen van wie hij een verandering verlangt en te begrijpen en te onderkennen wat de
verandering voor hdn betekent. Overtuigen werkt niet. Dialogisch communiceren op basis van

participatie werkt wdl. De medewerker kan en wil best veranderen als hij in zijn identiteit
wordt erkend en als zijn houding wordt begrepen en gerespecteerd. Pas dan kan beinvloeding
en een duurzame verandering worden gerealiseerd.
mensen bij veranderingen blijkt dat drie
Uit vrijwel alle studies naar het gedrag van
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concentraties het meest van belang ziln
·

:

' The.first is an orientation that concentrates on people's use of arguments to convince others
that a change of mind. and perhaps of behaviour, is needed.

The second orientation focuses on the active participation of the person. By engaging people

in carrying out certain activities, we may have it in mind to change their underlying attitudes.
The third is that attitudes are learned. They can be formed by direct experience, by

conditioning, by observational learning and by drawing inferences from one's own behaviour
(self perception)'.

'M Michael A. Hogg and Graham M. Vaughan; Social Psychology; Third edition; Harlow 2002; hoofdstuk 5
(attitudes) en 6 (Persuasion and attitude change).
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1.3.3.3.

Rationeel-empirische veranderstrategie€n:

Bennis, Benne, Chin en Corey"0 hebben een groot aantal strategieen voor verandering
geanalyseerd en ondergebracht in drie typen of groepen. Aanleiding was om de toepassing
van sociale wetenschappen in kaart te brengen en geplande verandering te realiseren in een
sociaal systeem. In de zestiger en zeventiger jaren was dit verplichte literatuur voor de
zogenoemde 'change agents' die vanuit de sociale wetenschappen zochten naar de juiste
strategie voor verandenng, met name in menselijke systemen.
De eerste die ik hier behandel is de categorie rationeel-empirische strategieen.
Fundamenteel uitgangspunt van deze strategieen is dat de mens rationeel is en dat de mens
bereid is om een gewenste, andere handelwijze te volgen wanneer men hem heeft overtuigd
dat dat in zijn eigen belang is.

De orientatie ligt in de standpunten van 'de verlichting' en het 'klassiek liberalisme'. Het
waren vooral de erfenissen uit die periode zoals onwetendheid en bijgeloofdie de
belangrijkste vijanden van de menselijke rationaliteit vormden. Dit hield verandering of
vooruitgang alleen maar tegen. Wetenschappelijk onderzoek en educatie waren de
belangrijkste manieren om kennis uit te breiden en door onwetendheid veroorzaakte
beperkingen te verminderen.

Dit heeft diverse stromingen teweeg gebracht die onder deze categorie van strategieen voor
verandering kunnen worden verzameld, onder andere: de basisresearch van Jefferson, Comte
en Ward; de universele mogelijkheid van vorming van Horace en Mann; het idee van selectie
en vervanging van personeel door psychologische tests van Binet en de psychometrie van
Moreno en Murray, die zich begaven op het veld van sociometrische tests. Taylor hield zich
bezig met wetenschappelijk management op basis van research en systeemanalyse terwijl in
het onderwijsresearch Thorndike, Rogers en Miles min of meer aanleiding gaven om research
en ontwikkelingscentra te starten met onder andere Jung, Lippitt en Benne als meest bekende
onderzoekers.

Bij een groot aantal academici en bij grote delen van de bevolking in Amerika, wordt dit soort
strategieen nog verreweg tot de meest aantrekkelijke gerekend. Het opdoen van, research over
en verspreiding van kennis door middel van algemene vorming ziet men nog steeds als een
sterke strategie om tot verandering te komen. Deze strategieen hebben ook hun vruchten
afgeworpen, waar het vooral gaat om technologische innovaties of om zekerheid betreffende
het resultaat van de geplande verandering. Omdat men echter niet altijd die zekerheid kon
garanderen, werd vaak om mcidr tijd gevraagd voor research voordat een verandering werd
geYmplementeerd. Een nadeel van deze strategieen was ook dat het moeilijk was om tot
implementatie over te gaan wanneer de bevolking of de leden van een organisatie weerstand
hadden tegen de geplande verandering. Onderzoek moest worden overgedaan of er was veel
promotie noodzakelijk via reclame en voorlichtingscampagnes.

Men ging op zoek naar andere veranderstrategieen waarbij niet gezegd mag worden dat deze
strategieen niet deugden; fundamenteel onderzoek en voorlichting kunnen belangrijke
elementen zijn in een vernieuwende samenleving, maar er is nauwelijks ruimte voor
participatie.
110

Warren G. Bennis, Kenneth D. Benne, Robert Chin en Kenneth E. Corey.; Stratcgicen voor verandering
Deventer 1979.
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1.3.3.4.

De normatief-reiaducatieve veranderingsstrategiean.

Bij deze categorie verschillen de basisprincipes duidelijk van de empirisch rationele
strategieen. Bij de normatief-reeducatieve strategieen ziet men de mens als van nature actief,
op zoek naar impulsen en bevrediging van behoeften.

De orientatie bij deze strategieen ligt bij therapeuten, trainers en situatieveranderaars. De
situatie tussen de mens en zijn omgeving is in wezen transactioneel, zoals Dewey uiteen heeft
gezet. De mens wacht niet passief op stimuli uit zijn omgeving om te reageren, maar ervaart
stimuli als zaken die de doelen die hij op dat moment nastreeft bevorderen of tegenwerken.
De verschillende strategieen die we binnen deze groep kunnen onderkennen hebben een
aantal zaken gemeen:

•

•

•

•
•

Zij leggen allen de nadruk op het clientsysteem. Dit systeem heeft tot doel om de
betrokkenheid bij de uitwerking van programma's te waarborgen ten gunste van de
client, die belang heeft bij de geplande verandering. Er is een relatie tussen de client
en 'change-agent' die gericht is op de dialoog, waarbij de client zichzelfen zijn
probleem beter leert analyseren en op te lossen.
Men gaat er niet a priori van uit dat het probleem waar de client mee wordt
geconfronteerd op te lossen zou zijn door betere technische informatie. Het probleem
zou eerder gelegen kunnen zijn op het gebied van attitudes, waarden, normen en
externe en interne relaties.
De systematiek van de interventies is gericht op wederzijdse en gezamenlijke
inspanningen van de client dn van de change-agent teneinde de problemen van de
client te definieren en op te lossen.
Niet bewuste elementen die de oplosing van het probleem in de weg staan, moeten
worden onderzocht, bewust worden gemaakt en gereconstrueerd.
De methoden, opvattingen en technieken van de gedragswetenschappen zijn
hulpmiddelen bij de behandeling van de problemen van de client.

Binnen deze categorie is een aantal verschillende stromingen te onderkennen: De praktisch
utopisch denkenden van Mannheim en Skinner, de verheldering van de taal van onder andere
Korzybski en Vygotski, de benadering van integratie van verschillen door Folett, later
aangesloten bij de sociale intelligentie van Dewey en uitgemond in action research waar
Corey toe behoorde en in navolging daarvan bij de labaratoriummethode voor
probleemoplossing die Lippitt voortbracht met volgelingen op het terrein van de vergaring
van gegevens viafeedback methoden als Blake, Miles, Lawrence, Mann en Argyris.
De non-rationele componenten van het handelen van'Freud met zijn psychotherapie zagen we
uitgroeien tot research op het gebied van training, Lewin, Bennis, Benne en Chin naar de fel
bekritiseerde sensitivity trainingen met Wechsler, Tannenbaum en Massarik, die volgens deze
methoden 'groei' nastreefden.

Via de industri2'le sociologie met Mayo als 66n van de grondleggers, ontwikkelde deze vorm
van veranderstrategie zich in de richting van de counselingsmethoden van Roethlisberger,
Dickson en Rogers. Maslow stimuleerde, via zijn behoeftenhierarchie, denkers als McGregor,
Likert, Bennis, Shephard en Argyris in de richting van de organisatiestnicturen.
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Hoewel allerlei aanhangers van deze strategieen zich bezig hielden met onderzoek en
ontwikkeling van verandertechnieken, vaak op deelgebieden, werd er eigenlijk gezocht naar
een min of meer handzaam integraal model waarmee interventies op het gebied van
veranderingen in arbeidsorganisaties konden worden gerealiseerd.
Chester Barnard kan beschouwd worden als een soort overgangsfiguur die bij de behandeling
van de functies van leidinggevenden evenveel nadruk legde op hun verantwoordelijkheden op
het gebied van effectieve taakvervulling als op hun organisatorische efficientie, te weten: het
optimaal tegemoetkomen aan de menselijke behoeften van personen in de organisatie.

Veel van de visie van deze denkers kom ik als basis tegen in de benadering van veranderingen
in de organisatie als geheel en bij individuen via de methodologie van appreciative inquiry,
met dit verschil, dat de denkers uit de normatief-reeducatieve sector van het verleden, zich
richtten op het definieren, analyseren en oplossen van problemen pur sang.
Er 'moesten' problemen te vinden zijn en die moesten worden opgelost, was het uitgangspunt
terwijl via de weg van appreciative inquiry, vooral de kracht, de kwaliteit, de identiteit en het
vermogen om zdlfeen verandering te initieren, tot uitdrukking komen.

1.3.3.5.

De machts-dwang strategie6n.

'Het is niet het gebruik van macht, in de zin van beinvloeding van een persoon of groep door
een andere, waardoor deze groep van strategieen zich onderscheidt van de voorgaande
groepen veranderstrategieen. Macht is een ingredient van alle menselijke actie. De verchillen
liggen eerder op het gebied van ingredienten van de macht waarop veranderstrategieen
steunen en de manieren waarop macht tot stand komt en wordt toegepast in processen van het
teweegbrengen van veranderingen', zo schrijven Chin en Benne" ' .
In het algemeen ligt de nadruk van deze strategieen op het gebied van politiek, economie en
sancties op dit gebied bij de uitoe fening van macht. Wanneer een persoon o f groep in een
sociaal systeem de wettige macht in handen heeft en politieke en economische sancties,
positiefof negatief, kan toepassen, dan kan deze persoon of groep door macht, dwingende
strategieen aanwenden om veranderingen die gewenst worden geacht door te voeren, zonder
dat degenen in het sociale systeem die gden macht hebben, zich sterk bewust zijn dat
dergelijke strategieen worden gebruikt.
Te denken valt aan geweldloze strategieen, zoals Thoreau, Gandhi, Martin Luther King,
Mandela, Biko en vele anderen presenteerden op politiek niveau, maar ook valt te denken aan
stakingen, sit-downacties, onderhandelingen en bestuursbeslissingen in organisaties. Bij deze
stromingen wordt vaak gebruik gemaakt van gerechtelijke ofpolitieke instellingen, wetten,
jurisprudentie of bestuurlijke besluiten.

Hoewel het op bestuurlijk niveau erg kan 'spannen' rond het fenomeen macht, bij wie de
macht ligt ofop welke wijze macht 'gelegitimeerd' wordt toegepast, zal ik in dit verband niet
verder hierop ingaan.
"Wie de mens wil leren kennen, moet hem macht geven".
11 1 Warren G Bennis, Kenneth D. Benne, Robert Chin en Kenncth E Corey.; Strategieen voor
verandering,
Deventer 1979, P. 38.
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1.3.4. Interventies vanuit de organisatie.
Vermeldenswaardig is nog dat de aandacht voor de mens bij veranderingen in feite is ontstaan
vanuit de directie van Hawthorne. Deze directie stelde een consultatiebureau in dat mensen
moest helpen om, door middel van counseling, hun met emoties geladen spanningen te
ontladen. De procedure was dat, wanneer je aanvoelde dat je de spanningen niet meer aankon,
je een brie e kon halen bij de chef waarmee je je kon vervoegen bij de counselor.
De counselor beschikte over een aantal catharsis-bevorderende interventiemogelijkheden: het
genezen van neurosen door bewustmaking van verdringing en afreageren.

Afhankelijk van het niveau van de interventies, gericht op het individu, het team, de
intergroep of de organisatie als geheel, maakte de counselor gebruik van:

•

•

•

•

•

Receptieve interventies: een 'tussenkomst' of interventie gericht op ontvankelijkheid
voor indrukken die gemakkelijk konden worden verwerkt ofkonden worden
opgenomen door de client;
Katalytische interventies: tussenkomsten op basis van op elkaar inwerkende krachten
van interactie en feedback tussen counselor en client;
Confrontatie interventies: bemiddeling in tegenwoordigheid van elkaar. De huidige
beoordelings- en functioneringsgesprekken die bij onvoldoende functioneren kunnen
uitmonden in correctiegesprekken waarbij feiten worden benoemd;
Prescriptieve interventies: waarbij mtur sprake is van de machts-dwang strategie en
gegrepen wordt naar de wetten en voorschriften die op desbeetreffende situatie van

toepassing zun;
Determinatie interventie: tussenkomsten op basis van 'bepaling', waar meer een
dwangmatig principe aan ten grondslag ligt.

Deze interventies werden gebruikt in de toepassing van de 'mangerial grid' van Blake en
Mouton en waarbij in de complexe matrix van 81 leiderschapsvarianten de uitgangspunten en
hun gevolgen op de organisatie werden gerdentificeerd om de effectiviteit van individuen,
groepen en onderlinge relaties te vergroten.

Verandering was en is niet zo eenvoudig als het lijkt en het gegeven dat interventies in
vroegerjaren werden overgelaten aan professionele change agents, counselors, trainers en
begeleiders van individuen en groepen, zegt iets over de moeilijkheidsfactor die op dit gebied
wordt gelegd bij de eerst verantwoordelijken: de direct leidinggevenden.
Het is dan ook niet vreemd dat in latere jaren een grote bloei te zien was in de trainings- en
organisatieadviesbureaus en op het gebied van interimmanagement om verandering te
realiseren. Men moet echter voor ogen houden, dat interimmanagement niet altijd de juiste
oplosssing is voor alle kwalen. Td gemakkelijk kiest men voor deze oplossing terwijl
interimmanagement in mijn optiek alleen nuttig kan zijn voor capaciteits- of kwaliteitsproblemen. Niet alle interimmanagers aanvaarden zo maar iedere opdracht. Ook bij interimmanagement gaat het om heldere gedragscodes en duidelijke afspraken over taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
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1.3.5.

Hoe zou een interimmanager te werk gaan?

'Bij een interimmanager gaat het er niet alleen om de dagelijkse continuiteit te waarborgen,
maar juist ook om binnen een korte tijd een structurele strategische verandering door te
voeren met het oogmerk bepaalde organisatieproblemen op te lossen en toekomstvastheid
door verankering van de verandering in de organisatie bij medewerkers te realiseren. Op de
schouders van een interim manager rust een dubbele verantwoordelijkheid: operationeel
,112
management dn veranderingsmanagement. DAt is de essentie van interim management
Uit deze definitie van Reijniers klinkt 'kracht'. Het lijkt op het kordate optreden van een
extern consultant die ingrijpt wanneer de verantwoordeluken het allemaal niet meer zo zien
zitten. Er heerst crisis in de organisatie, er is een financieel tekort, er moet worden
gereorganiseerd en er zullen ontslagen vallen is veelal het beeld dat aan een interimmanager
wordt gekoppeld. T6ch kunnen we weI iets leren van de aanpak van een interimmanager.
Ik ga er even vanuit dat een interimmanager een nuttige bijdrage kan leveren aan een
organisatie(onderdeel) wanneer er sprake is van 6f een capaciteitsprobleem, 6feen
kwaliteitsprobleem. In de wetenschap dat interimmanagers 66k kunnen worden ingehuurd om
een reorganisatie door te drukken, is dit uitgangspunt eveneens een optie om de raad of
ondersteuning van een interim manager in te roepen, zonder dat er direct sprake is van
afslanken.
Het inhuren van een interimmanager geschiedt meestal op basis van de volgende noodzaak:

•
•
•
•
•

Er is behoefte om een crisis op te lossen die het voortbestaan van de organisatie
bedreigt;
Er is behoefte aan het doorvoeren van een verandering, waarvan mddr resultaat wordt
verwacht;
Er is behoefte aan het 'trekken' van een speciaal project;
Er is behoefte een een bepaalde deskundigheid;
Er is behoefte aan een tijdelijke overbrugging van een periode van opvolging tussen
het vertrek van de ene functionaris en de komst van de volgende functionaris.

Voor het beeld over de interim manager is het nuttig om het verschil te benoemen tussen de
interne manager die regulier verantwoordelijk is voor een aantal taken en de in te huren
interimmanager:

•
•
•

•
•
•
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De interimmanager heeft het voordeel dat hij met een 'frisse blik' van de
buitenstaander naar de problemen kan kijken;
De interimmanager maakt g66n deel uit van de bestaande cultuur en werkwijzen van

de organisatie en is daardoor niet geremd;
De interimmanager kan een breekijzer vormen voor het loswrikken van vastgeroeste
werkmethoden;
De interimmanager voegt extra energie toe;
De interimmanager heeft gldn intern carriere doel en heeft geen blijvende binding met
de organisatie;
De interimmanager brengt toegevoegde waarde in op het gebied van kennis en
ervaring;

Jacques J.A.M. Reijnicrs, Interim management: het vak, Assen 2000.
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•
•
•

•

De interimmanager komt snel met de eerste resultaten;
De interimmanager vervult een vastomlijnde opdracht;
De interimmanager is in de regel overgekwalificeerd voor de uit te voeren opdracht.
Stijgt met kennis en ervaring boven de reguliere functie eisen uit;
De interimmanager houdt zich aan de gedragscode voor interim-bureaus aangesloten
bij de Raad voor Interim Management en/of aan de gedragscode voor interim
managers die lid zijn van de Nederlandse Orde van Register Managers.

1.3.5.1.

Het 3-C model voor interim management: Competentie:

Aan de interim manager kan een aantal kwaliteiten worden gekoppeld die hij zal gebruiken bij
het vervullen van zijn opdracht. De competenties die men mag verwachten zijn onder andere:

• inlevingsvermogen (een antenne);
• resultaatgerichtheid. lets willen afmaken;

•
•

kunnen luisteren;
geschikt als communicator;
energiek. Tempo kunnen maken;

•
• charismatisch;
• vertrouwenscheppend;
• integer;

• voldoende sociale vaardigheden;
• flexibel;
• analytisch;
• objectief;
• creatief.

Het is van belang om als opdrachtgever vast te stellen wat precies de opdracht moet zijn voor
de interim manager en van welke competenties men gebruik wil maken. De interim manager
kan dan wel over een goed scala van competenties beschikken maar ook hij moet scoren.
Onduidelijke opdrachten maken het alleen maar lastig voor beide partijen.
De interim manager verwacht zeer duidelijke afspraken tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer en zal in de regel met een invullijst komen waarop een aantal vragen staan die
duidelijkheid moeten verschaffen over de randvoorwaarden zoals tijd, voortgangsrapportages,
aantal dagen per week, (uur)tarief en onkostenvergoeding, alsmede over de taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.3.5.2.

Het 3-C model voor interim management: Context:

Belangrijk voor de interimmanager is de context waarbinnen hij zich dient te begeven.
Interimmanagers moeten vaak problemen oplossen die ontstaan zijn door het handelen van
'voorgangers': een vorige interimmanager is over de schreef gegaan, de voorgaande chef
heeft zich niet aan de afspraken gehouden etc. lets wat de interimmanager niet wil, is in de
valkuil stappen van zijn voorganger. Om die reden zal hij de historie willen analyseren en
jammer genoeg, hebben we dan vaak te maken met mensen die op zoek gaan naar eerder
'
gemaakte fouten' die niet oorzakelijk aan hen of aan de nieuwe opdracht kunnen worden
toegeschreven. Ook een interimmanager wil zich indekken tegen valkuilen.
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Wanneer de interimmanager de contextualisering van het probleem heeft afgerond,
aangegeven heeft welke persoonlijke kwaliteiten hij kan inbrengen, komt het neer op
'managen'. Het managen van de opdracht in relatie tot de mensen uit de organisatie die
hiervan effecten zullen ondervinden.
Het is goed om te weten dat vele interim managers zijn uitgerust met kennis en vaardigheden
op het gebied van communicatie (Watzlawick, Leary) en stijlen van leiding geven (Hersey en
Blanchard) binnen een organisatorische context (Quinn), die bekend zijn bij de managers van
het ZMC. Zij hebben in het management programma kennis gemaakt met deze theorieen.

Het is dus nog niet zo'n slecht idee om interne managers te vragen om 'interim opdrachten'te
vervullen binnen de eigen organisatie. Het voordeel van het werken in verschillende units die
ieder met hun eigen cultuur en systematiek werken, kan dit mogelijk maken.

1.3.5.3.

Het 3-C model voor interim management: Consistentie:

Het kan zijn dat de organisatie in een dermate complex proces verwikkeld is geraakt, om
welke redenen dan ook, dat er geen sprake meer is van een afgebakend project maar dat
gekeken moet worden naar consistentie in verschillende, elkaar beinvloedende projecten, die
op strategisch niveau moeten worden ingezet. Het gaat dan vaak om crisissituaties met als
meest belangrijke doel dat er wordt ingegrepen om de organisatie te laten overleven.
Corporate turnaround management ofprogrammamanagement zijn vaak de termen die
hieraan gekoppeld worden'.
De werkzaamheden van de interim manager zijn vooral gericht op snelheid in het begin:

-

-

Quick scan en life cycle indication;
Intake interim manager;
Stop het bloeden, change management;
Plan van aanpak;
Operationele besturing en beheersing; korte en later lange termijn interventies gericht
op herstel, stabilisatie en normalisatie.

In dit soort stadia zal vaak de Raad van Toezicht opdrachtgever zijn.
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1.4.

Terug naar de onderzoeksvraag.

Centrale onderzoeksvraag:

Hoe ziet de omgeving van een Nederlands
ziekenhuis in algemene zin er uit en hoe is
die situatie specifiek voor het Zaans
Medisch Centrum (ZMC)?

Wat is organisatiecultuur, kenmerken
daarvan en op welke manier is de cultuur
van een organisatie te beYnvloeden, gezien
vanuit de literatuur?

Specifieke vraagstelling voor dit deel.

•
•
•

•

•

•

•

Welke factoren beTnvloeden een
ziekenhuiscultuur?
Hoe is het ZMC ontstaan?
Op welke manier is het mogelijk om in een
professionele organisatie zoals een
ziekenhuis, de koers te bepalen vanuit
gemeen·schappelijk belang in plaats van
verwikkeld te raken in een belangen-strijd
en wat is er nodig om dit te bereiken?
Hoe is de cultuur van het ZMC te
omschrijven en wat is hierbij herkenbaar
vanuit de theorie?
Op welke wijze is het mogelijk om een
verbetering in de cultuur te bereiken door
de inzet van 'niet instrumentele'
managementtools vanuit de positie van
HRM en wat is er nodig om dit te
realiseren?
Op welke manier is het mogelijk om een
'goed'-score, te weten een rapportcijfer 8
te bereiken in patient- en
medewerkerstevredenheid en wat is er
nodig om dit te bereiken?
Hoe is de'gewenste' cultuur van het ZMC
te beschrijven en zijn wij in staat om op
eigen kracht deze cultuur te realiseren?

In dit deel heb ik een situatieschets gegeven van het Zaans Medisch Centrum als organisatieeenheid. De historie van het ZMC, de plaats en positie van het ziekenhuis in de Zaanstreek
hebben daarbij wel degelijk invloed op de interne cultuur, zo blijkt. Deze cultuur is
beschreven aan de hand van verschillende theorieen en modellen uit de literatuur, waarbij
toevoegingen zijn geplaatst die typerend zijn voor het ZMC.
De centrale vraag in dit geheel blijft: welke cultuur wensen we nu eigenlijk?
Op deze vraag kan mijns inziens alleen antwoord worden gegeven vanuit een fundamentele
dialoog in de organisatie over de gemeenschappelijke waarden en notmen, het gedrag dat wij
voorstaan ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de afnemers van onze producten en
diensten, te weten gezondheidszorg en het vertrouwen dat wij kunnen hebben in de
organisatie. Wenselijke cultuur zal een continu proces moeten zijn van het construeren, delen
en uitdragen van visie.

Het inzicht dat ik heb verkregen vanuit de literatuurstudies komt in feite neer op het gegeven
dat er niet een allesomvattende theorie te formuleren is voor het definifiren of construeren van
de mest wenselijke cultuur van een organisatie. In iedere theorie schuilt wel een kern van
waarheid en herkenning. Het meest bruikbare model en theoretische definiering kom ik tegen
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bij Robert Quinn, die constateert dat het omschrijven, het kennen en intervenieren in
organisaties zal moeten worden beschouwd tegen de achtergrond van het model van
'concurrerende waarden'. Het is nu eenmaal zo, dat er verschillende beroepsgroepen
werkzaam zijn in een ziekenhuis die allen, tegen de achtergrond van hun opleiding en
ervaring, de werkelijkheid zullen beschrijven vanuit hun 'point ofview', met de daaraan
gekoppelde oplossingsmodellen voor de klachten van patienten.

Centraal in dit geheel staat echter de vraag van de patient. Die patient is niet zo geinteresseerd
in allerlei invloeden die op de organisatie inspelen. Die patient is 66k niet gebaat bij allerlei
interne discussies over 'best practice'.
Het is de patient van de toekomst die met internetgegevens over de meest geavanceerde
behandelmetho(len uit de buitenlandse universitaire wereld, bij wijze van spreken op de arts
of op de verpleegkundige afstormt en eist dat hij diezelfde behandeling ontvangt.
Vervolgens is het deze patient van de toekomst die bijzonder kritisch zal zijn op de manier
waarop hij ofzij bejegend wordt door artsen en verpleegkundigen zowel v66r-, tijdens als na
een behandeling in het ziekenhuis.
Het is aan ons, om op did vraag de organisatie in te richten. Met de beperkingen die we allen
ervaren, maar vanuit de interne kracht die we kunnen genereren door mdt elkaar in
communicatie te treden en waardoor wij in staat zijn, optimaal antwoord te geven op die
patientenvraag.

Wat we hiertoe nodig hebben is een gedeelde visie op de toekomst, is loyaliteit aan de
organisatie en is een individueel ambitieniveau om de patient optimaal te helpen.

Vanuit dit deel van mijn proefschrift, is er vanuit iedere theorie wel een verklaring te vinden
over de manier waarop dat zou moeten, maar er zijn evenzoveel situaties te bedenken waarbij
diezelfde theorie mank zal gaan.

Kunnen wij een score met rapportcij fer 8 realiseren op patient- en medewerkerstevredenheidonderzoeken? Ik ben van mening dat dit mogelijk is, maar dan vanuit de eigen praktijk en
vanuit de 'waardering' voor elkaar, ons werk en onze bijdrage aan de patient.
Vakkennis, bejegening, service en klantgerichtheid moeten daarbij hoog in het vaandel komen
te staan, zowel onderling als naar patienten toe.
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Dee12

Het veranderen van organisaties

op basis van

appreciative inquiry.

,

Centrale onderzoeksvraag.

Spedfieke vraagstelling voor dit deel.

Watts appreciative inquiry (Al) en op welke
manier kan deze filosofie betekenis

•

hebben bij het veranderen van een
organisatiecultuur?

:

!

Vanuit de principes van At is bij het ZMC
gekozen voor een intensief Management
Ontwikkelings Programma (MOP). Hoe is
dit programma tot stand gekomen, op
welke manier is aan de inhoud daarvan
vorm gegeven en wat zijn de effecten op
de organisatiecultuur?

Hoe is de filosofie van appreciative inquiry
ingebed en geborgd bij het ZMC?
Welk resultaat is oorzakelijk toe te
schrijven aan Al als strategie voor
verandering?

•
.

•
)

.

.

Wat ziln de kenmerkende eigenschappen
van de didactische werkvormen,
gerelateerd aan de Al-fdosofie in het
management ontwikkelingsprogramma?
Wat zijn d6 bevindingen vanuit de
deelnemers, de niet-deelnemers en de
begelelders van dit programma?
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2.1.

Appreciative inquiry (Al)
Het zijn dezelfde krachten
waarmee we onze wereid
kunnen opbouwen,
als die

waannee we haar nu vernietigen.

In het vorige deel van dit proefschrift ben ik ingegaan op de veelal theoretische kenmerken
van 'organisatie & management' en heb ik geschetst binnen welke context en tegen welke
achtergrond de werkzaamheden op het gebied van cultuurinterventie bij het ZMC plaats
vinden.In dit deel zal ik ingaan op 'appreciative inquiry' (AI) als filosofie en gehanteerde
methodologie om die cultuurinterventie te realiseren (2.1.). Dit deel van mijn proefschrift is
een beschrijving van 'ons' werk in de praktijk van het ZMC. Met 'ons' bedoel ik de
activiteiten van dr. F. (Frank) van Ree en mijzelf Frank en ik hebben heel wat uren met
elkaar gesproken, beiden als 'reflective practitioners' om samen uitvoering te geven aan het
Management Ontwikkelings Programma (MOP), waarmee we de resultaten hebben bereikt
die we tot dusver hebben bereikt.

Gestimuleerd door prof.dr. J. (John) Rijsman, hebben wij ons ingelezen in de AI-literatuur' 13,
hebben we gesproken met 'practitioners' uit de praktijk, deelgenomen aan een AI-workshop
onder leiding van drs. M. (Maarten) Thissen en M. (Marij) Boumans M.A., in De Kaag,
september 2003 en hebben we vooral discussies gevoerd binnen onze eigen praktijk.
John, Maarten en Marij hebben vervolgens als gastsprekers een belangrijke bijdrage geleverd
in het MOP. Tenslotte heb ik deelgenomen aan het 2e internationale AI-congres te Miami,
waar ik 'de groten' in de AI-wereld heb mogen ontmoeten.

Het verandertraject bij het ZMC (2.2.) is een praktijkweergave van de manier waarop en de
instrumenten waarmee we tot cultuurverbetering zijn gekomen. Niet dat deze verbetering al
ten volle is gerealiseerd, maar we zijn op de goede weg. Als toetsinstrument is gebruik
gemaakt van het landelijk onderzoek naar de medewerkertevredenheid, uitgevoerd door
Prismant in 2001 als 0-meting. Met de informatie uit dit onderzoek heb ik het MOP
ontwikkeld. Als coordinator van het Prismant onderzoek voor het ZMC en de acties die wij
hebben ingezet om tot verbetering te komen, heb ik geparticipeerd in de klankbordgroep van
Prismant voor het vervolgonderzoek van 2004. Er is door mij een aantal vragen toegevoegd
voor het ZMC aan de Prismant vragenlijst, om inzicht te krijgen in de effecten van de
Al-aanpak en van het MOP.
In de interne organisatie hebben we gekozen voor beschrijving en meting van de
verbeterprojecten volgens de Balanced Scorecard (BSC). Hiervoor is het ZMC ondersteund
door TNO in de persoon van prof.dr.ir. C. (Cees) Ahaus. Ook hij heeft als gastspreker in het
MOP geparticipeerd en was zodanig onder de indruk van de Al-filosofie als veranderstrategie,
dat hij een workshop ging volgen bij Kenneth Gergen, Hn van de grondleggers van AI.
De koppeling tussen AI en de BSC is mede door Cees Ahaus tot stand gebracht.
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Appreciative inquiry; Change at the speed of Imagination; Jane Magruder Watkins and Bernard J. Mohr; San
Francisco 2001.
The power of appreciative inquiry; A practical guide to Positive Change; Diana Whitney & Amanda TrostenBloom; San Francisco 2003.
Appreciative Inquiry Handbook; The First in a Series of Al Workbooks for Leaders of Change. David L.
Cooperrider; Diana Whitney; Jacqueline M. Stavros; Bedfort Heights 2003.
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2.1.1.

Geschiedenis van appreciative inquiry (Al).

Ap-pre'ci-ate, v.. 1. to value: recognize the best in people or the world around us; affirm past
and present strengths, successes, and potentials, to perceive those things that give life (health,
vitality, excellence) to living systems. 2. to increase in value, e.g., the economy has
appreciated in value. Synonyms: value, prize. esteem, and honor.
hi-quire' (kwir), v.. 1. to explore and discover. 2. to ask questions, to be open to seeing new
potentials and possibilities. Synonyms: discover. search, systematically explore. and study.

Met de definities van 'appreciate' en 'inquire' start David Cooperrider, grondlegger van de AI
in 1980, zijn handboek over AI' '4
In een uitvoeriger definitie beschrijft hij de filosofie als volgt:
Appreciative inquiry is een co-evoluatieve zoektocht naar het beste in mensen, hun
organisaties en de relevante wereld om hen heen. Het is een systematische ontdekking
van datgene dat 'leven' geejt aan een levend systeem wanneer dit systeem het meest

effectief is, het meest leeft (bmist), en in staat is te 'construeren' in economische,
ecologische en menselijke zin. Als meest belangrijke factor bestaat AI uit de kunst en

uit de praktijk van het stellen van vragen, die de eigen capaciteit van het systeem
versterken. het eigen positieve potentied aanvoelen en daarmee de eigen kracht weet
te intensiveren en tot een hoger plan te brengen.
Het Al-onderzoek is gericht op de 'onvoorwaardelijke positieve waag' waarbij vaak
grote groepen zijn betrokken en waarbij de 'voorstelling'. defantasie wordt gebruikt
voor innovaties, in plaats van negatief gerichte, kritische organisatiediagnose,
gefocussed op foutenonderzoek.

In 1980 start David Cooperrider met het Cleveland Clinic Project. Dan nog als student aan de
Case Western University. Hij maakt een organisatieanalyse van de Cleveland kliniek en stuit
daarbij op de vraag: wat is er eigenlijk mis aan de menselijke kant van de organisatie?
Bij de verzameling van gegevens bij medewerkers uit de kliniek, is hij zeer verbaasd over de
positieve samenwerking, de innovaties en de gelijkheid van leiding in de organisatie. Suresh
Srivastva, de promotor van Cooperrider, merkt zijn enthousiasme op en adviseert hem zijn
onderzoek hierop te focussen. Cooperrider vraagt de ziekenhuisdirecteur om toestemming om
de analyse totaal te focussen op het hoog effectieve gehalte van het functioneren van de
organisatie. De Cleveland Clinic vormt daarmee de basis voor organisatieanalyse via de
methodologie van AI. De term 'Appreciative inquiry' wordt voor het eerst gebruikt in een
simpele verklarende voetnoot in het rapport van Cooperrider en Srivastva aan 'het groot
overleg' van het ziekenhuis. Het rapport creeert zo'n krachtige en positieve beweging dat 'het
groot overleg' verzoekt om deze methode in de praktijk te brengen met alle medewerkers.
Hier ontkiemt het zaad voor Cooperrider's dissertatie. Het eerste en 66n van de beste
interpretaties van de theorie en de praktijk van appreciative inquiry.

Appreciative Inquiry Handbook; The First in a Series of Al Workbooks for Leaders of Change; David L.
Cooperrider; Diana Whitney; Jacqueline M. Stavros; Bedfort Heights 2003. Cooperrider is hoogleraar en
voorzitter van de SIGMA Program for Human Cooperation and Global Action at the Weatherhead School of
de ontwikkeling
Management at Case Western University. Hij heeft veel onderzoek en consultancy gedaan naar
van organisatie via de door hem ontwikkelde Al-filosofie.
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Mij zou het wat anders vergaan. Cooperrider had het wat dat betreft cen stuk gemakkelijker. Zoals
Cooperrider was gernspircerd door het boek van Schweitzer: "reverence for life", zo was ik geTnspireerd
door het boek van Joe Jaworski: "Synchroniciteit""5. Na mijn aanstelling bij het ZMC bcnik eveneens
begonnen met cell analyse van de situatic aldaar en ook ik was verbaasd over het ambitieniveau dat in
de organisatie aanwezig was. Alleen had ik niet het geluk, zoals Cooperrider, dat ik uit kon gaan van
'conheid
van kiding'. The Board van Cooperrider heb ik maar even vrij vertaald naar 'het groot
,116
overleg . Tocn ik in augustus 2001 mijn idee voorlegde, werd dit met steun van de directic, met verve
door mij gepresenteerd in dc kernstaf. Het stafbestuur was echter nict zo overtuigd van mijn rapport. Te
veel 'Jip & Janneke' taal, te duur en te ingrijpend voor wat bctreft dc tijd dat leidinggevenden ativezig
zouden zijn van de werkpick. Gelukkig blecfdc directie in mijn aanpak geloven. Ik maakte een mder
wetenschappelijk onderbouwde rapportage en decd de suggestic om het programma zelf uit te voeren
om daarmec de kosten tc drukken. Er was een stcrke verdeeldheid tussen directic en stafbestuur maar,
drs. Johan Wagenaar besloot als algemccn directcur, om het voorgestelde programma te laten uitvocren.
Dcze complexe situatic legde ik v66r aan mijn oud-hoogleraar: Prof.dr. John Rijsman, dic mij op het
spoor zette van Al als veranderfilosofie. Er werd een bijeenkomst belegd met dc directie om het
Management Ontwikkelings Programma, wat nader in detail uit te werken. Ik nodigde John Rijsman
daarbij uit, om een presentatie te verzorgen over de principes van Al. Ik vermoed dat onder het mom:
"If you can't beat them, join them", we de voorzittcr van dc medischc staf, Matty Hakvoort (psychiater)
en dc sccretaris, mr. drs. Kees van Groningen, welkom mochten heten. Hct programma kreeg in deze
bijecnkomst 'handen en vocten' en ik maakte een brochure voor de declnemers en plande een

zogenocmde 'kick off'.
In een bijeenkomst met de gehele kernstaf cn met ondersteuning van John Rijsman, mocsten echter nog
heel wat weerstanden worden overwonnen.

Ik had de term: 'appreciative inquiry' vergeten op te nemen in de voetnoot van mijn rapport.

In het vorige deel heb ik reeds vastgesteld dat de vele onderzoeken naar de effectiviteit van
organisaties in het verleden vaak gericht waren op structuurinterventies en een design of
redesign van organisaties. De organisatie, werd beoordeeld op het functioneren zoals een
'machine'. De machinebureaucratie werd dan ook vaak technisch geanalyseerd, waarbij
onvolkomenheden technisch zouden zijn te repareren. De sociale kant van de organisatie bleef
nog sterk onderbelicht. Vooral Kurt Lewin is met zijn school in de eind veertiger jaren zich
gaan orienteren op de interactie tussen denken en doen. Vanuit zijn 'veldtheorie' 17 is
eigenlijk het begrip 'action research' ontstaan waar de Al benadering sterk op voortbouwt.
De interesse voor veranderingsstrategieen was gewekt en David Cooperrider heeft met zijn
Al-gedachte mddr een veranderfloso/le dan een veranderstrategie uitgewerkt.
In feite berust de AI filosofie dus op de ideeen van onder andere Warren Bennis"8, Ed
Schein"9, Chris Argyris'20 die vanuit action research 'organisatieontwikkeling' als
wetenschappelijk fenomeen gingen beschouwen, meer vanuit het idee dat de organisatie g66n
materieel ding is, maar een organisme waarin mensen werken die deel uitmaken van de
ontwikkeling van dat organisme. Cooperrider legt daarbij het accent op de betrokkenheid en
loyaliteit van de medewerkers binnen die organisatie, die zeer wel in staat zijn om initiatieven
te nemen voor verandering door de visie van de organisatie te vertalen naar hun eigen praktijk
en daarmee het werk zdlf of hun gedrag anders te organiseren.
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Joe Jaworski; Synchronicity: The inner path of leadership; San Francisco 1996.
-Het groot overleg' in het ZMC is een gezamenlijke vergadering van dc directie en het medisch stafbestuur.
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"8 Zie 1.3.3.2.
'w Zie 1.2.2.
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De door Cooperrider, Srivastva en Barrett ontwikkelde positieve vraagmethode bracht nieuwe
veranderingsprocessen in organisaties op gang waar mddr dynamiek van uitgaat dan van de
voorheen toegepaste methoden en technieken. Deze vragen zijn sterker gericht op de positieve
ervaringen die mensen hebben uit het verleden met een analyse van de randvoorwaarden van
die positieve ervaring alsmede vragen gericht op wat men waardevol vindt in zichzelf, in het
werk en in de organisatie. In tegenstelling tot de 'oude' modellen die zich beperkten tot de
organisatie als technisch te besturen entiteit en daarmee ook technisch- en structuurgerichte
oplossingen aanboden, neemt AI de mens in de organisatie als uitgangspunt dn als resultaat
van de organisatie. De Al-filosofie leidt uiteindelijk tot maximaal resultaat via de mens in de
organisatie terwijl 'oude' modellen mder het resultaat van de organisatie vooraf definieren om
daarna de mens te 'dwingen' dit resultaat te behalen.
Deze filosofie benoem ik hier als 'waarderend onderzoek'.
In de Verenigde Staten heeft Cooperrider een enorm succes gerealiseerd in diverse bedrijven.
Ook in Europa, overigens ook in andere werelddelen, wordt inmiddels met de methode van
het 'waarderend onderzoek' geexperimenteerd. Wij Hollanders zijn weliswaar wat nuchterder
dan de Amerikanen en kijken eerst de kat uit de boom, maar ook in Nederland ontmoeten we
steeds meer AI-practioners.

Ik wil onmiddellijk de kanttekening maken dat AI niet moet worden gezien als een techniek.
Wie dat wil, zal bedrogen uitkomen en zal over 7-8 jaar weer iets nieuws moeten verzinnen

omdat moet worden geconstateerd dat AI als techniek niet zal werken. AI is een jilosofie, een
levensvorm die ten principale in de mens schuilt en die alleen moet worden herontdekt en
moet worden gekoesterd. Als techniek reageerje op de ontwikkelingen in de markt en wijzig
je de techniek wanneer de markt verandert. Als filosofie zit de gedachte reeds diep in de mens
geworteld en kunnen nog niet ontdekle talenten tot ontwikkeling worden gebracht.
In een interview in de Volkskrant met Jacques Attalill. is te lezen dat Attali van
mening is dat de vrije markt, waar we met de gezondheidszorg in Nederland naar toe
willen, meer verwoest dan ons lief is. 'De markt is een bedreiging voor de identiteit

van de mensheid' zo schrijft hij en op de vraag of Attali aan de Nederlandse

kooplieden wil uitleggen wat er zo erg is aan die markt, antwoordt Attali: 'De
Nederlanders zijn niet alleen handelaren, maar ook de uitvinders van de democratic,
nog voor de Engelsen en de Fransen, wat die daar ook verder over mogen beweren.
Het formidabele Nederlandse succes in de Gouden Eeuw, valt terug te voeren op het

succesvol combineren van mar·kt en democratie. De markt was, is en blijft het best
denkbare systeem om het collectieve leven te organiseren en gelijkheid te
bewerkstelligen. Het gevaar nu is dat de democratie door de markt wordt verpletterd.
Want de markt is veel beter in staat op de mondialisering in te spelen dan de
democratie. De markt is immers veel sneller: 6dn persoon kan beslissen, terwijl het in
een democratie veel moeizamer gaat: kijk maar naar het overleg op Europees niveau'
Attali geeft ook aan dat op dit moment 999 van de 1000 mensen op aarde dood gaan
zonder ooit te hebben ontdekt waarvoor ze talent hebben. 'Bijvoorbeeld omdat ze
nooit een muziekinstrument in handen hebben gekregen ofomdat ze nooit iets hebben

opgeschreven'.

Als techniek is Al nieuw, als filosofie is Al al eeuwenoud.
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Volkskrant Intermezzo; 31 juli 2004; Jacques Attali; La voie humaine.
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2.1.2.

De structuur van Al.

De structuur van AI is in feite gebaseerd op de 'positieve kernen' die in mensen schuilen
tijdens de ontwikkeling van hun levenservaring. Wanneer iemand ons een verhaal vertelt dan
dwalen onze gedachten vaak af in de richting van een soortgelijke situatie die we z61 f hebben
meegemaakt maar we denken dan ook aan de manier waarop we zdlf die situatie hebben
gehanteerd. Juist die manieren, hoe mensen met situaties omgaan, zijn interessant en kunnen
in aanpak sterk verschillen. Door te vragen naar de positieve ervaringen die mensen hebben
met de situaties die zij hebben moeten hanteren, ontdekt men de creativiteit en het talent dat in
mensen schuilt om, binnen hun eigen 'waarden en normen' gebied en binnen hun persoonlijke
identiteit, 6f de situatie naar hun hand te zetten 6f te kiezen voor een andere vorm van omgaan
mdt die situatie. Dit proces is met AI te consulteren en te faciliteren waardoor menselijke
keuzes niet impliciet blijven, maar worden geexpliciteerd.
De onderliggende gedachte is in feite zeer eenvoudig. Zoals de zonnebloem zich tijdens de
groei zal richten naar de zon, zo zullen ook menselijke systemen heliotropisch groeien in de
richting waar die groei te vinden is. In organisaties komt dit het best tot zijn recht wanneer
doelen en middelen van de organisatie, overeenstemmen met de persoonlijke waarden en
doelen van het individu. Dan kan talent tot wasdom komen.

De structuur van AI is in het volgende model weergegeven met daarbij de opmerking dat dit
model niet statisch is maar dynamisch kan worden gebruikt om Al als filosofie toe te passen.
AI is een continu proces waarbij de systematiek van de toepassing berust op een zestal
principes die in de gedachten van de interventie, steeds als uitgangspunt dienen.
Door op een creatieve manier Al toe te passen, zal continue aanpassing van dit model tot de
mogelijkheden behoren. David Cooperrider gaat uit van vijf principes. In de workshop met
Maarten Thissen in De Kaag, hebben we, naar aanleiding van de groepsdiscussies, hier een
zesde (het holistisch principe) aan toegevoegd. Na de interpretatie van dit principe van prof.
willen
dr. Rijsman te hebben gehoord, zou ik dit principe eerder het 'democratische' principe
waarom.
zal
dit
noemen. Uit de beschrijving van
blijken
principe

Met een grondig begrip en toepassing van deze principes en de daarmee genererende
processen, wordt AI verheven van techniek naar filosofie en kunnen geschikte stappen
worden ondernomen om verandering te realiseren in de organisatie, waarbij de insteek is
gericht op situaties waarin mensen een sleutelrol vervullen.
is gebaseerd op de 'Y-theorie' van
wordt het leidinggeven niet
Daarmee
McGregor, zoals in het vorige deel is beschreven.
gevoel', met belangstelling
met
toegepast,
maar
is
het
in
mijn
ogen
een
'vak
instrumenteel
voor de mensen die de organisatie maken.

Ik promoot hiermee dus een stijl van leidinggeven die
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Appreciative Inquiry
De praktijk van Appreciative Inquiry
Activiteiten, stappen en toepassingen van Al
Uniek en verschillend per situatie

Het DNA van Appreciative Inquiry
De vijf (of 6) principes
1. Constructionisme

2. Simultaniteit

3. Anticipatie
4. Verhalend

5. Positief
6. Holistisch

De vier generieke processen

4
-0

·Ga in interviews op zoek naar het positieve
·Selecteer hieruit thema's voor vervolggesprekken
·Creeer dromen voor de toekomst
·Vind innovatieve manieren om die toekomst
vorm te geven

Het ontstaan van Appreciative Inquiry 162*
·Sociaal
constructionisme
·De 'nieuwe'
wetenschap
·Onderzoek naar de kracht van de verbeelding

2.1.3.

De basisprincipes van At.

In het voorgaande model zijn de zes principes verwoord, die als het ware als pijlers van AI
kunnen worden gezien:

• Principe van het constructionisme.
Al is gebaseerd op de theorie van het sociaal constructionisme. Hierbij gaat men uit van het
paradigma dat de organisatie en haar bestemming onderling met elkaar verweven zijn en dat
de realiteiten en toekomst van die organisatie kan worden geconstrueerd, mdt, v66r en d66r de
mensen die er werken en/of producten of diensten van die organisatie afnemen.

Wat we aannemen als realiteit, als werkelijkheid van de organisatie waarin we werkzaam zijn,
bepaalt ons gedrag en de manier van werken, zowel tijdens een periode van stabiliteit, als
tijdens een periode van verandering.
Zoals we hebben gezien in het vorige deel, is een organisatie sterk als een statisch geheel te
benaderen. Men gaat dan uit van een organisatievorm als 'stabiele en dode' materie met een
aantal vastliggende wetmatigheden die in de organisatievorm besloten liggen en die per
definitie onveranderbaar zijn. Deze vorm is het streven van de ene 'stabiele' situatie naar de
andere 'stabiele' situatie, waarbij in feite niets verandert aan de materie 'an sich'. Een
organisatieverandering is bij die gedachte eenvoudig te realiseren door de structuur te
veranderen. Er verandert niets, het ziet er alleen anders uit. Ook dat is een constructionistisch
principe, waar ik in het ZMC afstand van neem, omdat deze manier van
organisatieverandering niet zal leiden tot 'duurzame' verbetering.

Water vloeit nu eenmaal naar de zee en dat wijzig ik niet door een rivier te kanaliseren.
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Een tweede vorm van sociaal constructionisme vinden we terug in de benadering
van een
organisatie waarbij het gaat om 'the survival ofthe fittest', zoals we eveneens in het vorige
deel hebben beschreven. Hierbij wordt de organisatie evenwel benaderd vanuit het
oogpunt
dat men verkeert in een geheel van levende organismen, maar
er zijn nog altijd 'hogere
krachten' ofhoger geplaatsten die over de zwakkeren domineren.
Eveneens een manier van denken die ik niet ondersteun bij het realiseren van
verbeteringen
bij het ZMC. Immers deze filosofie laat in een 'sterkte-zwakte' analyse duidelijke verschillen
in competenties zien, die in iedere organisatie aanwezig zijn, maar zal de onderlinge
concurrentie alleen maar doen toenemen. Iedereen wil immers de sterkste zijn en 'macht is
niet vies'. Het effect daarvan zal zijn: onderlinge strijd en kolonisatie of excommunicatie.
'
Indien ik het niet alleen kan winnen, zoek ik steun bij mijn eigen unit en
ga ik de competitie
aan met de andere units' Of: het is de directie tegen de medische staf, de chirurgen tegen de
internisten, de medici tegen de verpleegkundigen met als gevolg dat de patient de dupe wordt
van deze onderlinge strijd. De patient is immers de meest zwakke schakel in dit
geheel en
uiteindelijk van ons allemaal afhankelijk. 'Macht is niet vies'.

Binnen de filosofie van AI, wordt het sociaal constructionisme als principe
gehanteerd in de
betekenis van 'zingeving'. De mens heeft nu eenmaal het vermogen om betekenis en zin te
geven aan zijn eigen bestaan en is daarmee in staat om de organisatie als 'levend
mechanisme' mede te construeren. De organisatie kan daarmee als dn systeem worden
beschouwd van 'betekenis- en zingeving'.
Binnen de gezondheidszorg in het algemeen en binnen het ZMC in
specifieke zin, ga ik uit
van deze laatste definitie van het sociaal constructionisme. Door in iedere medewerker een
getalenteerd persoon te zien die een bijdrage kan leveren aan de toekomst van de organisatie,
is het mogelijk om de energie, die anders opgaat aan de onderlinge strijd, aan te wenden voor
de positieve ontwikkeling van de organisatie als geheel.
In dit 'construct' werk je dlls niet alleen 'ter leering ende vermaeck' van
jezelf, maar zoek je
met elkaar naar de best mogelijke manier om de patient te helpen.
lemand die daarbij 'tegen je spreekt' om jou deelgenoot te laten zijn van zijn ideeen. 'spreekt

je nog niet per definitie tegen'.

•

Principe van de simultaniteit:

Binnen dit principe is de gedachte dat het zoeken naar informatie dn het realiseren van
veranderingen niet volgordelijk, maar gelijktijdig kunnen plaats vinden.
De mens denkt en handelt in drie gebieden gelijktijdig: in het verleden, het heden dn in de
toekomst. Wanneer we 'het zaad willen laten ontkiemen', zoals Cooperrider het formuleert,
moeten we dus rekening houden met het gegeven dat een dialoog met anderen impliciet een
proces op gang brengt van ontdekken en leren, van creatie en inspiratie en van begrijpen en
ingrijpen. "Actie is reactie", zei Sir Isaac Newton in het verre verleden en we doen er goed
aan ons bewust te zijn van het feit dat bij onderzoek gelijktijdig een proces van verandering
op gang komt waarbij de fantasie, de verbeelding naar de toekomst een rol zal spelen.
Hier raken we het punt van de belangrijkheid van de soort vragen die we stellen. Het beeld
van de toekomst zit namelijk per definitie verscholen in de eerste vragen die we aan onze
gesprekspartner stellen.
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Het is daarbij essentieel dat we een juiste taal en woordkeuze gebruiken omdat het beeld van
de toekomst door de gesprekspartner zowel positief als negatief gekleurd kan worden.
Wanneer de vraagstelling positief zal worden geformuleerd, zal dit ook positieve data
opleveren waarmee de toekomst kan worden gecreeerd.

Bijvoorbeeld:
Vraag aan een arts wanneer hij trots was op zichzelf wat ziin positieve piekervariniz
was bij de behandeling van een patitnt en hij zal vanuit zijn eigen ervaring informatie
verstrekken die positief is gericht.
Vraag aan een chirurg waarom hij een patient van links naar rechts opensnijdt en niet
van boven naar beneden, zal hij antwoorden dat HIJ deze techniek niet bedacht heeft.
Met andere woorden. vragen kunnen uitnodigen tot verdediging of ontwijken en het
niet verstrekken van de gewenste informatie.
De taal is niet alleen een middel om het denken weer te geven, maar is tevens een middel om
de waarden en normen bij de ander te ontdekken. Wat iemand emotioneel voelt, zit impliciet
in de taal die wordt gebruikt. Het feit dat mensen hun gevoel vaak niet onder woorden kunnen
brengen, heeft te maken met het gegeven dat waarden en identiteit het logisch en rationeel
begrijpen overstijgen. Binnen het referentiekader, binnen de gedachtewereld en de sociale
context van de ander, zal een toekomstbeeld worden gecreeerd.
Denk je eens in dat de arts je komt vertellen dat je kanker hebt op een technische en rationele
manier. De wereld stort letterlijk voor je in en je kunt je gan voorstelling maken van de
toekomst die nog voor je in het verschiet ligt. Je blijft achter met allerlei vragen die je op dat
moment niet weet te stellen. Je verwacht ondersteuning en die blijft uit. Je krijgt een
'technisch' antwoord op een 'emotioneel' probleem.
In 6dn van de ziekenhuizcn in Ncderland had mijn vader een afspraak met dc uroloog, nadat een
onderzock in de blaas had plaats gevonden. De uroloog en zijn assistent konden gebruik maken van
twee spreekkamers die onderling waren verbonden via de kamer van de secretaresse. Op het moment
dat 6dn van de kamers bezct was, legde dc secretaresse van de uroloog het dossier van de volgende
patient in de vrijgckomen spreekkamer. De specialist en zijn assistent pendelden op en neer van de ene
patient naar de andere. Ik was met mijn vader mce naar binnen gegaan en hij kreeg het bericht dat er
blaaskanker was geconstateerd. Maar daar was nog wei wat aan te docn. Geen herstel weliswaar, maar
nog wel behandelbaar. ik zag de vragen in dc ogen van mijn vader en ik begon met het stellen van
cnkele vragen. Hierop antwoorddc de assistent dat men maar 3 minuten had voor de patient en dat met
dit soort vragen het 'spreekuur' ernstig zou worden vertraagd. We zaten er nota bene al 5 minuten,
waarop ik vrocg of hij zich voor kon stellen wat dcze informatic voor mijn vader betekende.
Hct antwoord was dat hij wei vaker 'slecht-nieuws-gesprekken' voerde en dat hij precies wist hoe dat
moest. Er was voldoende uitgclegd wat er technisch aan de hand was. We hadden dat zdlf kunnen zien
op de scan.

Ze vertrokken naar de andere patient.

Tip voor patienten: Houd een dagbock bij.

Zo is het in feite ook in organisaties waar mensen samenwerken en het verleden, het heden an
de toekomst delen. Dat is niet alleen maar rationeel, dat is niet alleen maar technisch dat
houdt 66k verband met de waarden, normen, emoties, persoonlijke ambitie en motivatie van
die mensen.
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•

Principe van de anticipatie:

de eerder genoemde principes heb ik reeds het verleden, het heden en de toekomst
genoemd. Bij het principe van de anticipatie wordt hiervan gebruik gemaakt naar de toekomst.
Onder dit principe wordt namelijk verstaan dat de 'verbeeldingskracht' van de mens een
enorme drive in zich meedraagt om de toekomst richting te geven. Wanneer we ons iets
kunnen inbeelden wat we graag zouden willen, hebben we namelijk 66k de mogelijkheid om
naar dat beeld toe te werken. Het beeld van de toekomst stuurt in feite ons gedrag.
Het is daarom zo van belang om de visie en missie van organisaties als een
gemeenschappelijk beeld te creeren en te formuleren.

Bij

In een zogenoemde 'Oostcrgouw-sessie' stelde ik aan de potentiele deelnemers van het Management
Ontwikkclings Programma dc volgende "imagination"-vraag:

Stel je voor....... ....., je werkt over 5 jaar in het meest idcalc ziekenhuis van Nederland. Hoe zou de
organisatic er dan uitzien??

ik kwam tot de volgende inventarisatie:
•

•
•
•
•
·

we zouden voortbouwcn op de successen van de afgelopcn jaren,
zakelijkhcid en ondernemerschap zouden hand in hand gaan met de kwaliteit voor de zorg;
het gencrcren van inkomsten zou cen hoge vlucht hebben genomen;
de core-business zou voorop staan;
de ketcnzorg zou cffectiever zijn ingericht;
er zou fors geinvestecrd zijn in de centrale acute zorg;
we zouden ecn medisch technisch high-cure ziekenhuis zijn,

wc zouden voldoende en goed gckwalificeerd personecl hebben;

•
•

·
•
•
•

•
•
•

er zou ruimte zijn voor oplcidingen binnen con wetenschappelijk klimaat;
er zou meer gemandateerd zijn op basis van meer vertrouwcn;
risico's zouden mogen op basis van trial and error;
participatic in allerlei in- en externe overlegvormen zou functioneel zijn;
er zou ecn verband zijn gelegd tussen prestatic en beloncn;
bureaucratic cn regelgeving zou tot een minimum zijn beperkt;
de eilandencultuur zou zijn doorbroken en men zou loyaal zijn naar clkaar, teneinde hot

gcmeenschappelijke docl te bereiken;
ziekenhuisbreed denken en handelen zou worden gewaardeerd en beloond;
cr zou een goede, plezierige werksfecr zijn waarbinnen het goed werken is;
de cultuur zou een sfeer uitademen van respect en waardcring;
er zouden voldocndc mogelijkhedcn zijn voor nicuwc uitdagingen, persoonlijke ontplooiing en
cr zou tijd zijn voor contacten met collega's.

Deze 'droom' (Dream fasc) van de toekomst konden we dus gaan 'ontwerpen' (Design fase).
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• Het poetisch of verhalende principe:

Dit principe zegt eigenlijk dat menselijke organisaties kunnen worden beschouwd als een
open boek. Het 'verhaal' van en over de organisatie wordt geschreven door de mensen die er
werken en met de mensen die gebruik maken van de producten o f diensten van de organisatie.
Daarmee zijn organisaties dus eindeloze bronnen van leren, inspiratie en interpretatie.
Dat de taal daarbij een belangrijk middel is, behoeft geen nadere toelichting. Evenwel kan
men 66k met andere creatieve vormen 'beelden met elkaar delen over de toekomst. Muziek,
of het maken van een tekening zonder woorden, kunnen een enorme bijdrage leveren aan het
beeld van de toekomst.

Symbolische betekenissen, metaforen, foto's, (kunst)voorwerpen, ze kunnen allemaal een
diepere betekenis uitdrukken van de gevoelens van mensen.

in edn van de bijeenkomsten van het
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Het positieve principe

Het meest concrete principe is het positieve principe van AI. Dit principe is tot stand gekomen
met de jarenlange ervaring met Al. Het werken aan fundamentele en duurzame verandering in
een organisatie, vereist veel positieve energie en affectie, sociaal emotionele binding met de
leden van de organisatie en vooral hoop, inspiratie, creatie en plezier.
Organisaties, als menselijke systemen, zijn affirmatieve systemen die vooral positief zullen
reageren op positieve gedachten en positieve kennis.
Hoe meer de vragen die worden gesteld tijdens onderzoek naar organisatieontwikkeling in de
positieve richting worden gesteld, des te meer zullen de effecten van de verandering
duurzaam en efficient zijn.
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Bij belangrijke thema's zullen mensen en organisaties zich bewegen in de richting waar het
onderzoek zich op richt. Is die richting positief, dan zal de verandering ook positief worden
ingestoken. Is die richting bedoeld om fouten te inventariseren, dan is de verandering gericht
op het oplossen van die fouten. Het gevolg van dat laatste zal zijn dat mensen steeds op zoek
gaan naar fouten in de organisatie, die ook zullen vinden, om vervolgens te trachten hun
gedrag zodanig in te richten dat de schuld van de fouten niet bij hen terecht komt.
Een studie naar 'empowerment' ofde zoektocht naar 'het beste streekziekenhuis willen zijn',
zal op de lange termijn mt& effect hebben dan een onderzoek naar de 'lage moraal', 'het
slechte imago' of 'klachten van patienten'.
Daarmee ontken ik geenszins dat die problemen geen rol kunnen spelen in de organisatie,
Al ontkent gddn problemen, maar met een positieve manier van benadering zal de verbetering
in de kwaliteit die noodzakelijk is mddr energie opleveren
Bij het ZMC wcrd ik gcvraagd om con themadag te begeleiden bij cen afdeling dic icts wilde docn op
het gebied van 'samenwerking'. Het achterliggende doel was dat er lets moest worden gedaan aan de 28
klachten die men had gernventarisecrd. Volgens dc verplcegkundigen was dit aantal terug te dringen
door dc samenwerking met de artscn tc vcrbctercn. Vecl klachten leidden uiteindelijk in die richting.
Tocn we met dc groep gingen ondcrzocken wat het 'ideaalbeeld' zou zijn en hoc we daar zouden
kunnen komen, block dat er bijzonder vccl positicvc crvaringen aanwezig waren waar we gebruik van
konden maken. In verhouding moest men namelijk vaststcllen dat met 28 ktachten op 78.000 patientenbezocken het nog niet zo slecht was gesteld.
De verpIcq:kundigen hadden gelijk, cr was verbctering mogclijk in de samenwerking, maar dc
oplossing was nu ccnvoudiger te vinden.

•

Het holistische of beter gezegd: het democratische principe

Het samenwerken op een positieve manier, vmagt om een sfeer van vertrouwen en respect.
De kwaliteit van de onderlinge collegiale relaties dient daarbij optimaal te zijn.
'Het geheel is mt& dan de som der delen', is zo'n gevleugelde holistische uitspraak die we
allemaal wel kennen maar, welke betekenis, welke waarde moeten we daaruit afleiden?

Allereerst zullen we moeten erkennen dat beslissingen in een organisatie, die dagelijks
worden genomen, niet berusten op rationele gronden. Of deze beslissingen nu worden
genomen op strategisch niveau: 'de directie heeft besloten dat..', op tactisch niveau: 'de
unitmanager heeft besloten dat..' of op operationeel niveau: 'de specialist heeft besloten dat..',
het zal bij iedere beslissing zo zijn dat bij het uitvoeren van het besluit er een hoge mate van
vertrouwen aanwezig dient te zijn om effect te sorteren. Wanneer de medewerkers dit
vertrouwen niet hebben zal zelfs een goed projectplan voor een verandering niet veel
opleveren.
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De enige manier om vertrouwen in een organisatie te realiseren, is een attitude van
voor degenen
waardering en zorg. Waardering voor de medewerker, van hoog tot laag en zorg
haar
de
waarmee
imago opbouwt.
die uitvoering geven aan de werkzaamheden
organisatie

"Stel niet uit tot morgen wat gij heden door een ander laint laten doen-, is dus niet mijn
dejinitie van delegeren.
Over de toepassing van de verschillende principes hadden we in het Management
Ontwikkelings Programma (MOP), Prof. dr. John Rijsman uitgenodigd om verbanden te
leggen tussen de theorie van Al en de praktijk van het ZMC, waarbij de leidinggevenden een
belangrijke rol hebben op het gebied van 'veranderen van de organisatie' tegen de
achtergrond van het ziekenhuisbeleidsplan.
Succesvol veranderen is een kwestie

vanjezelfblijven.
De inleidende opmerkingen van John Rijsman betreffen het feit dat mensen op rationele
Echter uit
gronden keuzes zouden moeten maken die hun het meeste profijt opleveren.
dieren
het
wel voor
doen.
mensen
dat
niet
dat
onderzoek
Krijgen
blijkt
wetenschappelijk
elkaar om binnen de kortst mogelijke tijd een win-win situatie te creeren, mensen slagen daar

niet in.
(John heeft daar een wetenschappelijke verklaring voor die hierna volgt, maar een van de
cursisten vatte deze stelling kort en bondig samen met de uitspraak: "Daarom spreken we van
mens-dom en van dieren-rijk).
deze mensen
Samenwerking tussen mensen gebeurt in veruit de meeste gevallen zonder dat
is
de
hebben.
"Het
feit
dat
draagt
bij aan het
daar zdlfweet van
vergaderzaal goed ingericht
niet
heeft
dat
MOP.
hebben
wij
gezien
verzorgd
Diegene die
welslagen van dit blok van het
en ook niets gevraagd". Mensen doen echter dingen met positieve gevolgen voor anderen
zonder dat ze de intentie hebben iets positiefs voor anderen te doen maar bijvoorbeeld omdat
ze zelf aan het eind van de maand salaris willen. Een persoonlijk motief ligt aan het handelen
van mensen ten grondslag. Eigenbelang dus. Toch hoeft eigenbelang geen belemmering te
zijn voor een goede werkorganisatie. Voorwaarde is wel dat medewerkers in staat gesteld
worden om hun wensen, verlangens en motieven, kortom hun identiteit, te koppelen aan hun
taak in de organisatie.

handelen.
De logica van de economie komt niet overeen met de logica van ons feitelijk
maakbaarheid van de
Het brengt John Rijsman tot de conclusie dat er grenzen zijn aan de
werkelijkheid waarin we leven en dat geldt dus zeker ook voor menselijk gedrag. Wij zijn niet
de voorspelbare rationele types die we vaak denken te zijn maar onze motieven om te
handelen zijn veel complexer122

Als we tegen de grenzen van de maakbaarheid aanlopen moeten we niet kwaad worden omdat
de dingen niet zo gaan zoals we zouden willen, maar ons afvragen tegen welke menselijke

natuurwet we kennelijk ingaan.

"

some implications for groups and
1-- Rijsman, J.B., Social Diversity, A social psychological analysis and
organisations; European Journal of Work and Organizational Psychology; 1997/6 P. 139-152.
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Het gaat bij menselijk handelen ten principale om identiteit. In tegenstelling tot het dier, dat
instinctief zo handelt dat het zijn voortbestaan dient, geeft de mens zin aan zijn bestaan door
aan zijn omgeving betekenis te verlenen. Die betekenisverlening geeft met andere woorden
het bestaan zin en bevestigt daarmee iemands identiteit. Door een betekenis aan de omgeving
te verlenen geeft de mens aan hoe hij gezien wil worden ten opzichte van anderen. Door
betekenis aan de feiten te geven maakt de mens die feiten tot symbolen waarmee hij zich in
zijn omgeving kan orienteren. Zo kan hij een glas herkennen als iets waar vloeistof in kan en
waaruit gedronken kan worden. Evengoed kan aan een glas de betekenis van 'kind van de
zonnegod' worden verleend. Wanneer het referentiekader immers anders is, dan zal ook de
betekenisverlening anders zijn. De symbolische werkelijkheid is dan een andere dan die van
een glas.

Dat die symboliek ook hele onnozele vormen aan kan nemen bewijst de stropdas. Het
biologische nut van een stropdas is nul komma nul. Toch wordt de stropdas alom beschouwd
als een belangrijk attribuut.
Naarmate de symbolische werkelijkheid breder gedeeld wordt zal er meer sprake zijn van
een herkenbare gedeelde identiteit. Dit zou ook aangeduid kunnen worden als een
gemeenschappelijke cultuur. Om elkaar goed te kunnen verstaan is een historie van

gemeenschappelijke symbolisering ofwel betekenisverlening nodig. We weten bijvoorbeeld
allemaal al heel lang dat een glas iets is om uit te drinken. Iemand die een glas aanbidt omdat
hij er de betekenis van 'kind van de zonnegod' aan verleent, heeft hoogstwaarschijnlijk
nauwelijks een gedeelde geschiedenis van betekenisverlening. Hij zal niet worden begrepen.
Niet in taal en niet in zijn symbolische vertaling van de feiten.
Een ander voorbeeld is dat van een kind dat mag kiezen tussen een hoog smal glas met
limonade en breed laag glas. Dat kind zal altijd kiezen voor het hoge smalle glas. Wanneer je

de inhoud van het hoge glas in het lage glas doet en weer terug, dan zal het kind denken dat je
kunt toveren. De reden is dat een kind het begrip 'volume' nog niet kent. Het beheerst nog
geen gedeelde betekenis van dat begrip.

Gedeelde betekenisverlening is gedeelde collectieve zingeving en is daannee cultuur.

Onze cultuur kan in grote lijnen als de westerse cultuur worden beschreven. We weten echter
dat er binnen de westerse cultuur enorm veel kieine subtiele verschillen zitten die maken dat
iets wat in Nederland heel gebruikelijk overkomt, in Belgie onbegrijpelijk is.
Een voorbeeld daarvan is het begrip wachtlijst. In Belgie kent men geen wachtlijsten. Er zijn
wel wachtkamers en er wordt doorgewerkt, desnoods tot 11 uur 's avonds, om de patienten in
de wachtkamer te helpen. In Belgie is het 'zijn' van arts nog steeds een erebaan die ook
letterlijk betaald wordt door middel van een 'ereloon', de letterlijke vertaling van honorarium.
Een patient niet helpen en op een wachtlijst plaatsen druist bij deze schaamtecultuur in, tegen
de erecode van het beroep van arts. De arts zou zich letterlijk schamen om zijn patient op een
wachtlijst te zetten. Hij of zij heeft het ook consequent over zijn patient als ware het een lid
van zijn of haar eigen groep/familie. In de schaamtecultuur is de identificatie immers veel
meer gericht op de eigen groep of familie.
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De Nederlandse cultuur ligt dichter bij de Amerikaanse of Angelsaksische cultuur waarin niet
de groep maar de economische ruilverhouding met de ander de identificatie bepaalt. Wat kan
ik aan de ander verdienen ofwat ben ik de ander nog schuldig. Wat voor soort contract heb ik
met de ander? Deze schuldcultuur is veel individualistischer dan de zuidelijker, Latijnse
culturen. We spreken hier eerder over de patient en de arts/specialist. Beide culturen hebben

hun schaduwzijden.
De groepsgeorienteerde schaamtecultuur leidt in zijn extreme vorm tot maffia-achtige
structuren waarin de clan dwingend aan het individu oplegt wat het moet doen. De
individualistische schuldcultuur leidt in zijn extreme vorm tot een anonieme

onverschilligheid.

In zijn pure vorm vinden we deze twee cultuurbeelden in de Westerse wereld niet terug. Het
zijn accentverschillen die overigens weI grote gevolgen kunnen hebben. De Nederlandse
patient die in Belgie vraagt of hij aan zijn hernia geholpen kan worden en als antwoord krijgt
"maar natuurlijk, wanneer schikt het U", die schrikt zich in eerste instantie een ongeluk. Hoe
is het mogelijk dat wat in Nederland ondenkbaar is, een paar kilometer verder over de grens
klein en subtiel
de gewoonste zaak van de wereld is? Het zou dus wel eens aan een relatief
cultuurverschil kunnen liggen dat de gezondheidszorg in Belgie heel anders georganiseerd is
en werkt dan in Nederland.
Wanneer er geen gemeenschappelijke historie is, dan kan die historie worden opgelegd. Dat
kan bijvoorbeeld door op te voeden maar ook door inburgering af te dwingen, letterlijk onze
gemeenschappelijk taal leren. De gemeenschappelijke historie wordt als het ware in een
koloniseringproces opgelegd aan diegene die niet aan dat gemeenschappelijke proces van
betekenisverlening heeft deelgenomen.

Gemeenschappelijke historie, cultuur, is heel dwingend. Naarmate die cultuur dwingender is,
zal de behoefte om je aan die cultuur te onttrekken groter worden. Een goed voorbeeld uit
onze eigen geschiedenis is de zogenoemde Victoriaanse tijd in de tweede helft van de 19e
eeuw. De kuisheid was daarin een groot goed en elke verwijzing naar seksuele lust moest
vermeden worden. Dat uitte zich onder andere in de hooggesloten kleding van vrouwen.
Die cultuur was echter zo dwingend dat er een parallelcultuur ontstond waarin mannen zich
bed gingen met hun
op zondag netjes met het gezin in de kerk vertoonden en op maandag naar
maitresse om zo hun lusten bot te vieren. De vrouwen in die tijd werden geacht te allen tijde
hun lust te verbergen en zich uitsluitend te beperken tot het opvoeden van de kinderen. Elke
poging van vrouwen om de moraal van die tijd te bruuskeren werd afgedaan als kolder.

Letterlijk kolder want met dat woord werd verwezen naar de kraamkolder. Verzet tegen de
dwingende cultuur werd getypeerd als 'hysterie', afgeleid van uterus ofwel baarmoeder. Het
was Sigmund Freud die als eerste stelde dat hier geen sprake was van een lichamelijke ziekte
maar van onderdrukte lustgevoelens die een uitweg zochten. Romans als Anna Karenina van
Tolstoi en Madame Bovary van Flaubert gaan over deze problematiek.

Om op het voorbeeld van opvoeden terug te komen, een kind wordt geleerd de taal te spreken,
met mes en vork te eten en sociaal aangepast gedrag te vertonen. In die opvoeding wordt ook
de identiteit van het kind gevestigd. In de opvoeding wordt het kind, als het goed is,
gestimuleerd de aangereikte symbolen te gebruiken om zich in zijn omgeving te kunnen
orienteren.
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Het kind wordt bevestigd in zijn identiteit deel uit te maken van een bepaalde groep. De meest
ultieme bevestiging die een kind krijgt is die in de baarmoederlijke fase waarin de moeder
zich volledig ten dienste stelt van de groei van het kind. Dan draait de wereld volledig om het

kind zelf
De menselijke identiteit is met andere woorden het begin en het eind van ons bestaan. Wij
vallen als persoon samen met onze identiteit. Die identiteit ontlenen we aan de bevestiging
ervan door anderen, zoals we zagen in eerste instantie aan onze moeder. Ontkenning van
iemands identiteit door anderen is uiteindelijk ontkenning van diens bestaan. Zo iemand kan
in het beste geval gedoogd worden maar wordt in elk geval niet serieus genomen en niet voor
'vol' aangezien.

Erkenning van iemands eigen identiteit is de erkenning van het feit dat iemand de eigenaar is
van diens eigen bestaan, dat hij eigenwaarde heeft. Dat is de kernwaarde van
rechtvaardigheid.

Identiteit is een kernbegrip als het om communicatie gaat. Wanneer iemands identiteit niet
volledig wordt gerespecteerd, dan zal communicatie zinloos worden. Ofdie communicatie nu
gaat over veranderingen in de organisatie ofover het instrueren van een medewerker, ze zal
ineffectief zijn wanneer de ander zich in diens identiteit ontkend voelt.
Veranderingen doorvoeren op rationele gronden of via rationeel besliskundige theorieen
levert een robotachtig resultaat op. We gaan dan voorbij aan de menselijke factor. Mensen
zijn redelijke wezens maar daarmee ook irrationeel. Wanneer we bij het veranderen van
organisaties een beroep doen op de medewerkers, dan moeten we ons in de eerste plaats
realiseren dat we bezig zijn aan die medewerkers te vragen hun identiteit in te brengen om aan
die verandering deel te nemen. We vragen dan nogal wat, zeker wanneer de identiteit van de
medewerker nauw verbonden is met diens werkzaamheden. Weerstand tegen veranderingen is
daarom vaak weerstand tegen een dreigend verlies van eigenwaarde.

Om veranderingen samen door te maken, zal een leidinggevende een beroep op de
eigenwaarde, op de identiteit van de medewerker moeten doen en die eigenwaarde als
waardevol voor de verandering moeten bevestigen. De leidinggevende zou als het ware een
'ouder' moeten zijn die onvoorwaardelijke steun en warmte geeft aan de eigenwaarde van de
medewerker. In plaats van met de medewerker te concurreren en deze te laten blijken dat je
zelf diens vak eigenlijk beter beheerst, is het belangrijk de complementariteit van beiden te
benadrukken.

Charismatisch leiderschap bevestigt de kracht van de medewerkers en haalt zo het beste

uit die medewerker. Nieuwkomers moeten de kans krijgen het beter te doen dan je zelf.

De identiteitsbehoefte van mensen moet gekoppeld worden aan hun werkzaamheden, daarin
ligt de kracht van goed management. Verschijnselen als neurose, burn-out en demotivatie
komen vaak voort uit een gebrek aan identificatie met je eigen werk. Je kunt je identiteit dan
niet meer koppelen aan je werk. Mensen voelen zich letterlijk niet lekker in hun vel.

"Als dat mij zou overkomen zou mijn 'ego' niet corresponderen met mijn 'zelf' en een
stemmetje (de alter) in mij zou zeggen dat ik liever 'de ander' ben, die ik niet kan zijn omdat
ik dan mijzelfniet meer ben".
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Kortom, wanneer ik niet die sociale kenmerken kan toekennen aan mijzelfen ik liever de
ander wil zijn omdat ik mezelf als het ware in de weg zit, kunnen verschijnselen als neurose,
burn-out of demotivatie en depressiviteit ontstaan. Het voelt dan als een schildpad die last
heeft van zijn eigen huis. Neurose is in feite een schildpad met een lastige hypotheek.
Rijsman onderscheidt vier soorten sociale kenmerken (K) bij het begrip 'identiteit':

Lichamelijke kenmerken: de externe lichamelijke kenmerken van de Ander en de externe
lichamelijke kenmerken van Zelf;
2. Gedragskenmerken: dat wat Zelf en Ander doen of zeggen;
3. Bezitskenmerken: dat wat Zelf en Ander hebben of niet hebben en wat wordt
1.

4.

toegeschreven aan hun betekenis als persoon;
'Sociale' Sociale kenmerken: de groepen en categorieen waartoe Zelf en Ander behoren
en waarmee ze worden gerdentificeerd.

Ego K

....\

+

C-Alter)

,

+

» C-)

Wanneer we dus veranderingen willen doorvoeren zullen we dat zodanig dienen te doen dat
'Ik' (ego) de sociale kenmerken die ik aan mijn 'Zelf' wil toeschrijven in de nieuwe situatie
kan herkennen. Sterker nog, wanneer de nieuwe situatie een positieve bijdrage zal leveren aan
mijn eigen-waarde, aan mijn identiteit, zal veranderen voor mij alleen maar een uitdaging
worden. Wanneer dat niet het geval is en ik word gewezen op mijn incompetenties voor de
nieuwe situatie voel ik mij letterlijk ge-min-acht.

Incompetenties zijn altijd makkelijk aan te wijzen. Ze zijn in wezen de bestaansreden voor
veel organisaties.
'
Indien immers iedereen volledig competent zou zijn dan was organisatie niet nodig. Veel
moeilijker is het om de identiteit van anderen te benoemen en van daaruit de competenties te
benadrukken. Toch is dit laatste hetgeen we willen gaan doen. Op grond van Appreciative

Inquiry.
In feite is Appreciative Inquiry dus niets anders dan het waarderend onderzoeken en
bevestigen van elkaars identiteit. Het valideren door de Ander, van de kenmerken die Ik (ego)
aan het Zelf toeschrijf, maakt dat ik mij erkend voel in mijn identiteit en ook bereid zal zijn de
kenmerken van de Ander te waarderen. Er ontstaat een proces van sociale validatie en
complementariteit. Wanneer dat niet het geval zal zijn en ik word gewezen op mijn
incompetenties voor de nieuwe situatie zal ik mij 'invalide' voelen. Denk aan het voorbeeld
van de lamme en de blinde die nergens uitkomen wanneer ze elkaars invaliditeit benadrukken.
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Wanneer zij echter elkaar waarderen op hun competenties en de lamme wordt de 'ziener' en
de blinde wordt 'de loper' ontstaat er een gemeenschappelijk doel. Hetzdlfde doel.

Als de lamme en de blinde samen van A naar B willen, dan zullen ze samen moeten werken.
De ene kan 'zien' en de richting bepalen, de ander kan 'lopen' en zorgen dat de afstand

overbrugd wordt. Het heeft in die situatie niet veel zin om op de incompetentie van de blinde
te wijzen met de constatering dat hij niet kan zien. Evenmin gaat het er niet om, de lamme
steeds te wijzen op het feit dat hij niet kan lopen. Het omgekeerde moet juist gebeuren.
Wanneer de blinde de competentie en kracht van de lamme, namelijk het kunnen zien
benadrukt en omgekeerd de lamme de kwaliteit en kracht van de blinde, namelijk het kunnen
lopen waardeert, zullen beiden hun doel bereiken en zullen ze bovendien wederzijds hun
identiteit versterken. Ze versterken bovendien zo hun koppeling aan de taak die ze hebben,
namelijk respectievelijk zien en lopen.

HetzZlfde doel bij organisatieverandering is dus per dejinitie gZin groepsdoel. Hetzelfde doel
is pas groepsdoel wanneer we daar als groep voor nodig zijn. De lamme en de blinde hebben
elkaar nodig op basis van complementaire competenties, om een gemeenschappelijk doel te
bereiken.
Het benoemen van elkaars identiteit vanuit de bevestiging van die identiteit, betekent dat men
zich met elkaar kan verstaan zonder dat de 66n de mogelijkheid heeft om zijn wil op te leggen
aan de ander. Vanuit die positie is het mogelijk werkelijk te vernieuwen omdat er een
gelukwaardig uitgangspunt is ten aanzien van de wederzijdse identiteit. Die vernieuwing is
overigens altijd spannend vanwege de onbekendheid met het eindresultaat. Vernieuwen is het
opnieuw samen dingen doen. Competenties dienen elkaar daarbij aan te vullen,
complementair te zijn. Vernieuwen en veranderen is een kwestie van de kracht in de identiteit
van de ander te zien en deze te waarderen en complementair te benoemen aan de gewenste
verandering. Het voorbeeld van de lamme en de blinde is hier verhelderend.
Een lerende organisatie zal identiteiten moeten versterken. Motiveer daarbij om te leren door
te benadrukken wat iemand kan en niet omdat iemand iets niet kan. Stel dus niet de vraag
"wie is de beste professional?" De lamme ofde blinde? De chirurg ofde internist? De
verpleegkundige ofde boekhouder? De cure of de care? De beantwoording van dit soort
vragen leidt onherroepelijk tot verlies van identiteit en daarmee tot verlies van eigenwaarde.
Dit verlies van eigenwaarde veroorzaakt de grootste angst voor verandering. Dan gaan de
hakken in het zand. Er treedt een proces in werking van sociale vergelijking en wanneer ik mij
ge-min-acht voel in mijn sociale kenmerken kan het effect zijn dat ik eveneens de sociale
kenmerken van de Ander ga min-achten. Geen samenwerking dus maar concurrentie tussen
het Zelf en de Ander.

Wordt de kracht in de identiteit niet gezien en benoemd dan zal de weerstand ontstaan.
De medewerker/professional zal zich tegenover de veranderkrachten opstellen en deze als
bedreiging voor zijn identiteit ter zijde schuiven en irrelevant verklaren, excommuniceren of
verketteren. "Die lastige patienten..., specialisten..., managers en vul maar in.
Ontkennen van identiteit of zichzel f boven de identiteit van anderen plaatsen zal in de
combinatie met macht leiden tot koloniseren of excommuniceren. Slechts wanneer die macht
ofwel gelegitimeerd en dus op gezag berust, dan wei gelijkwaardig is aan de macht van de
ander, zal dat kunnen leiden tot vemieuwing.
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Leidinggeven is daarmee niet het bewijzen dat je beter bent dan de ander, maar het
waarderend zoeken naar complementariteiten. Geef leiding met dezelfde liefde als waarmee je
kinderen iets leert. Met geduld en toewijding. Constructieve besprekingen - de dialogen - zijn
dus gestoeld op gdtn machtsverschil en het in tact houden van de interactie.

Dimensies van At.

2.1.4.

Dimensies van Appreciative Inquiry

4-£

Appreciative Inquiry

Al is theorelisch
wetenschappelijk.

Al is metafysisch.

Al is normatief.

Al is pragmatisch.

Onderzoekt en
interpreteert
socio-rationele
kennis.

Onderzoekt wonderlijke momenten en
gewaardeerde
ervaringen.

Onderzoekt
praklische
toepassing.

Onderzoekt
loepasbare
ervaringen en
acties.

Werkt op basis
van observaties.

Werkt visionair.

Werkt op basis van
dialoog en het
maken van keuzes.

Werkt op basis van
collectief. actief
experimenteren.

Zoekt 'idealen',
WAT ZOU ER
KUNNEN ZIJN?

Zoekt 'consensus'.
WAT ZOU ER
MOETEN ZIJN?

Zoekt
'praktijkervaring'.
WAT KAN ER ZIJN?

Zoekt'feiten'.
WAT IS ER?

-1

- pEen 'action research', HRM-model voor een
significante generatief wetenschappelijke
benadering van organisatiebestuur.

In bovenstaand model, ontleend aan Cooperrider en Srivastva wordt de simultaniteit van
Al weergegeven. AI is daarmee een methodologie waarmee op verschillende gebieden in de
organisatie gelijktijdig kan worden geTntervenieerd. Het bestaat uit praktijkgericht onderzoek
zowel op wetenschappelijk theoretisch gebied, (op basis van observaties wordt vastgesteld
'wat er is! !'), als op metafysisch gebied (op basis van ideologie wordt de toekomst, zonder
beperkingen, gedefinieerd; 'wat er zou kunnen zijn! !'), als op normatief gebied ( op basis van
dialogisch communiceren wordt gezocht naar consensus over 'wat er zou moeten zijn! !';
keuzes maken dus) en tenslotte op pragmatisch gebied (vanuit de praktijk zal blijken wat
haalbaar en reeel is; 'wat er kan zijn! !').

Met het samenvoegen van de gegevens uit alle onderzoeken, wordt een integraal overzicht
geconstrueerd waarmee de toekomst van de organisatie 'op bestuurlijk niveau' kan worden
ingericht. Omdat diepgaande verandering in de organisatie een strategische keuze is, zullen
de gewenste verbeteringen op bestuurlijk niveau moeten worden geinitieerd.
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Dat wil niet zeggen dat alle activiteiten vanuit het bestuur van een organisatie moeten worden
opgedragen, maar w61 dat de koers van de organisatie op topniveau is vastgesteld.
Eveneens wil dit niet zeggen dat op tactisch of op operationeel niveau geen verbeteringen
kunnen worden gerealiseerd omdat op strategisch niveau geen besluiten worden genomen:
"we missen de missie en de visie", is vaak een gehoorde noodkreet, maar uit het model
spreekt een integrale afstemming zowel op horizontaal als op vertikaal niveau.
Tevens noem ik dit een 'Human Resource Management model', een HRM-model, niet omdat
het alleen maar tot het werkveld van de HRM-ers zou behoren, maar omdat dit model zicht
geeft op de personele verantwoordelijkheid van de organisatie. Waar die ook moge liggen.
In feite is dit model een instrument om tot organisatieontwikkeling en tot
personeelsontwikkeling te komen via de integrale methode van verschillende methodologie.
Mddr dan bij voorgaande modellen spreekt hier de dynamiek uit van een organisatie en daarin
de samenwerkingsprocessen 'in beweging'. Het is niet zoals zo vele modellen een statisch
geheel, een 'afgebakend kader' waarbinnen de oplossing voor een probleem moet worden
gezocht, het is een 'open' model waaraan allerlei relevante informatie kan worden gekoppeld
om de doelstelling van de organisatie te bereiken.

De resultaten van laboratoriumonderzoek bij de patient, de ingrepen die de specialist moet
verrichten, de zorg die de verpleegkundigen bieden. maar 66k de kwaliteit van de maaltijd, de
hygiene, de veiligheid, de bezoekregeling en de informatieverstrekking aan patient en diens
familie, vrienden en kennissen, bieden ons relevante informatie die we kunnen aanwenden
voor kwaliteitsverbetering.

David Cooperrider toont de belangrijkste verschillen tussen de traditionele benadering en AI:

Traditionele probleem-oplossing
1.

2.
3.

4.
5.

Gevoelde noodzaak:
Identificatie van het'probleem:
Analyse van de oorzaken;
Analyse van mogelijke oplossingen;
Actieplanning (behandeling).

Appreciative inquiry
.

Waarderen van het beste van wat er nu is
(appreciating);
2. Verbeelden hoe de organisatie kan worden
1.

1 (envisioning);
3.
2

Organisatiebrede dialoog over hoe de
organisatie zou moeten worden

(dialoging);
4. Implementeren van gewenste
veranderingen (innovating).

Zoals reeds verwoord in de principes van Al, onderscheidt Al zich van de traditionele
benaderingen van organisatieontwikkeling, door niet gericht te zijn op de problemen en de
oplossing van die problemen, maar op het waarderen van de positieve ervaringen die reeds in
de organisatie aanwezig zijn.

De ervaringen die ik bij het ZMC heb opgedaan met deze methodologie zijn dermate
succesvol dat verandering in de cultuur van de organisatie, iets wat door vele denkers wordt
gezien als 'ondoenlijk', of haast onmogelijk, weldegelijk tot de mogelijkheden gaat behoren.
Een nieuwe dimensie in het managen van organisaties.
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2.1.5.

Het 4-D model van Al.
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Het 4-D model is ontwikkeld door leden van het GEM Initiatief te Harare, Zimbabwe, in het kader van een Al 'Save the Children'
programma. Het begrip 'Destiny' wordt door Cooperrider ook wei genoemd: 'Delivery'.

De generieke processen van AI, zoals in het model over de structuur van Al (2.1.2.) is
genoemd, kunnen we het best benoemen tegen de achtergrond van het 4-D model.

Men start met een onderzoek naar 'energie gevende verhalen', de ervaringen die mensen
hebben in hun eigen organisatie. Het gaat daarbij om perioden die energie hebben gegeven
aan de medewerkers, toen de organisatie vitaal, levend en effectiefwas. Dat is 'het beste wat
er is' want die ervaring zit in de eigen organisatie. Men hoeft dus niet te zoeken naar andere,
soortgelijke organisaties in dezelfde branche om daarmee de concurrent te kopieren.

Met kopieren is men altijd te laat. Een vitale organisatie is in haar creativiteit altijd sneller
dan in de stabiliteit die de concurrent meent te moeten overnemen. Een vitale organisatie is
continu in beweging, niet met reorganiseren, niet met veranderen in de zin van afstand nemen,
maar in de betekenis van 'ontwikkeling'. ledere medewerker, mits gewaardeerd om wat hij is,
ontwikkelt daarin mee.

Tijdens het waarderend onderzoek, gaat men in de 'discovery fase' door middel van
interviews op zoek naar die verhalen, die zdlfs als de meest kleine voorbeelden hebben
bijgedragen aan het geluk en welbevinden van de medewerker. Het zijn dus gEn traditionele,
(semi gestructureerde) interviews met een aantal open en gesloten vragen, maar 'verhalen'
over de praktijk in tijden van glorie.
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Het uitgangspunt daarbij is, dat iedere medewerker het best in staat is om de meest
waardevolle antwoorden te geven op de vragen die worden gesteld en dat verandering begint
bij het stellen van de juiste, positiefgetinte vragen over de gewenste toekomst.
Daarmee ontdekt men de 'kracht in de eigen organisatie:

Tijdens deze ontdekkingsfase 'delen' mensen hun verhalen over exceptionele resultaten die
zij hebben geboekt in de betekenisvolle omgeving van de organisatie. Zij 'overwegen' de
historie van het bedrij f en halen de meest positieve zaken naar boven. Daarin zit het
waardevolle om de toekomst in te richten. Dat zijn namelijk de momenten waar men trots was
op het bedrijf en op zichztlf. Mensen herontdekken de historie van de organisatie als een
systeem met positieve mogelijkheden in plaats van de focus te richten op de organisatie als
een statisch geheel met problemen, vroeger geprezen, nu geromantiseerd en een vergeten
geheel van gebeurtenissen.

Tijdens de 'dream fase' wordt de verkregen informatie geabsorbeerd door de deelnemers. Het
is een verzameling van gegevens die het mogelijk maakt om over de toekomst te filosoferen.
Alle informatie is daarbij relevant en dient vooral niet te worden geanalyseerd.

Vanuit het verleden creeert men de gemeenschappelijke ideale toekomst. Dat kan dus op
allerlei manieren vorm krijgen (zie het voorbeeld van de Mandala). Het gaat dus niet om
normering van de ideeen, het inventariseren van de meest genoemde ofhet stemmen over
bepaalde ideeen. De dreamfase dient om de positieve toekomst, zonder beperkingen, te
creeren. Men droomt over de situatie zoals die zou kunnen zijn
In de 'design-fase' komt men tot de sociale architectuur van de toekomst van de organisatie
en de ontwikkeling van micro provocatieve proposities, van kleine prikkelende aanbiedingen
die de organisatiedromen kunnen verwezenlijken. In deze fase kan, eventueel symbolisch,
antwoord worden gegeven op vragen die betrekking hebben op de meest gewenste structuur,
de beste manier van leidinggeven, de meest efficiente vorm van patienten logistiek etc.
Deze fase is een collectieve constructie van de positieve voorstellingen van de organisatie in
haar toekomstig functioneren. Op basis van de verzamelde gegevens ontwerpt men de
organisatie van de toekomst.

De 'deliver- of destiny-fase' is de 'op weg zijn naar' fase. Een fase waarin werkelijke

innovaties tot hun recht kunnen komen in een proces van continu leren, beslissen en
improviseren. Ieder op weg naar zijn persoonlijk doel op een collectief bepaalde route.
Men oefent geen beroep uit, maar is op weg naar een zdfgekozen 'bestemming'.
Dtit maakt fundamenteel het verschil tussen de traditionele benaderingen van
organisatieproblemen en de methodologie van Al. Bij de traditionele manier is ieder op zijn
eigen weg bezig het collectieve doel te realiseren voor zover dat bekend is bij de medewerker.
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2.1.6.

Het 4-1 model van Al

Initiate
Introduceer sleutelfunctionarissen
in At; Creaer tidelilke projectstructuren
en geef de leden een opleiding in
Al- theorie en praktijk;
Bepaal en stel de unitoverstGgende
Verbeterprojecten vast:
Ontwikkel de strategie.

Innovate

Inquire

Betrek zoveel mogelijk mensen
bij dialogen over de toekomst
de aclies, nieuwe procedures
en nieuwe onderlinge samenwerkingsrelaties; Implementeer het
nieuwe ontwerp gebaseerd op het
At-ontwikkelproces.

Neem generieke interviews af:
Ontwikkel 'klantgerichte'
interviewprotocollen,
Werk met pilot en verbeterprotocollen
Maximaliseer het aantal
interviews.

Imagine
Vergelijk en deel de informade uit
de interviews en beleg bijeenkomsten
Ontwikkel provocatieve proposities
over de gewenste toekomst
Valideer met zoveel mogelijk
mensen. op basisvan consensus
de gewenste toekornst.

Het 4-1 model is ontwikkeld door Bernard Mohr en Mette Jacobsgaard tijdens een NTL institute Al workshop. Aanleiding was de
behoefte om het 4-D model toepasbaar te maken als een 'fit' in bepaalde situaties. Het model bestaat uit de 4-1's: initiate,
Inquire, imagine en Innovate.

2.1.7.

Beide modellen geYntegreerd.

We naderen nu een periode van transfer op het gebied van missie, visie, cultuur en structuur
van de organisatie. Bij de inrichting van de vernieuwde organisatie staat of valt de
implementatie van de ideeen met de inspanningen die (moeten) worden verricht door de
managers (medisch- en organisatorisch).

"De dialoog met onze managers over de haalbaarheid van de komende veranderingen zou ik
'
graag met jullie, Directie en Staf willen organiseren via een forumdiscussie' in het MOP. Dit
alles via het geTntegreerd model van Al (appreciative inquiry). In mijn contacten met het Alnetwerk blijkt dat wij bij De Heel een vrij omvangrijke casurstiek aan het opzetten zijn die
(inter)nationaal nog weI eens interessant kan zijn en zeker als voorbeeld kan dienen voor
organisatieverandering in een professionele zorginstelling.
„123
Ik voorzie de volgende acties....

123
Memo van mij van 29 november 2002, aan dc dircctic om via de AI methodologic ecn brede discussic op
gang te brengen over dc toekomst van het zickenhuis. Het liep niet geheel volgens deze procedure, maar er is wel
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AI-b enadering bij De Heel
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De connectie tussen beide modellen124, heb ik aangepast aan de praktijk van het ZMC.
In de linkerkolom is het 4-D model terug te vinden, terwijl rechts het 4-I model is
weergegeven. Beide modellen zijn samengevoegd met een suggestie tot integratie tussen
strategisch- (directieniveau) en tactisch niveau (unitmanagers; hier MOP-groep 2), met de
achterliggende bedoeling om het tactisch niveau de connectie te laten maken met het
operationeel niveau.

Zoals gezegd liep het anders, maar wel indrukwekkend en leerzaam. Hoe het anders liep zal ik
verwoorden in 2.2.

wat tot stand gebracht. Hicr is nog dc term 'Dc Heel' gebruikt omdat het cen notitic betreft waarbij deze naam
nog gold voor het zickenhuis. Zo ook in het model op dc volgende pagina.
124
Jane Magruder Watkins & Bernard J. Mohr, Apprcciative Inquiry; 2001; P. 47.
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2.2.

Het verandertraject bij ZMC.
Hoe zat ik dIf als mens en als functionaris in dit verandertraject?
Na mijn aanstelling als Unitmanager Personeel, Organisatie & Oplcidingcn (PO&0), had ik mc, zoals te
doen gebruikclijk, eerst maar eens bezig gchouden met cen orientatie op mijn werkgebied. Ik had
gesprekken gevoerd met mijn eigcn mensen van de unit, met de afnemers van de diensten van PO&0 in
de lijn, relevante informatic van en over dc unit tot mij genomen en goed geluisterd naar de opdracht dic
aan mij was gegeven vanuit dc directie.

Wat mc opvicl was dat erg vcel informatic niet zo 'open' was als ik graag zou willen.
Gernterviewden hiciden informatic achter, kieurden de informatic naar utopischc situaties die toch nict
haalbaar zouden zijn of gaven mij de tip om me vooral maar rustig te houden. "Houd er rckcning mce
dat jc dc vicrde manager PO&0 bent onder het regiem van deze directcur en ik zou maar oppassen.
Voor jc het weet ben je weer vertrokken
'.

De mensen van mijn cigen unit waren cen beetjc in 'down-stemming', voclden dat zij werden
opgezadeld met ecn nicuwe manager die op zijn hogc leeftijd nog aardig wat ambities had cn waren het
laatste jaar niet of nauwelijks begeleid. Het vertrck van dc vorige manager had door omstandigheden te
vrocg plaats gevonden. Na haar vertrek was de unit even overgenomen door de adjunct directeur
bedrij fsvoering in afwachting van een nieuw aan te stellen manager en was een aantal lopendc zaken
gestructurecrd door een interimmanager.

De afnemers van de diensten van PO&0 waren ook al nict tevreden. Zij werden vooral geconfronteerd
met 'beheerszaken' van PO&0 dic overigens allecn maar als lastig werden ervaren. Er was
onvoldocnde HRM-beleid en men was verheugd dat cr nu een nieuwe, vast aangestelde manager
aanwczig was. Ik had voorlopig wel wat te doen met als prioriteit, de eigen unit maar ecns hcrinrichten,
zo was de tip die mij werd aangereikt.

De medici die ik sprak waren over het algemeen vrij sccptisch. Het was weer zo'n besluit van de
directie om een nicuwe manager aan te stellen, die we al veel te veel hadden, en dan nog nict eens in dc
zorg maar in de 'overhead' die toch al stevig drukt op de jaarlijkse begroting. Ecn aantal medici wilde
mij wel te woord staan, anderen waren alleen te consulteren tijdens hun lunchpauze en in een
gczamenlijke meeting van de maatschap en sommigen weigerden cen afspraak met mij te maken.
Tenslotte was er de opdracht van de directie, die op zich niet vrcemd in mijn oren klonk, maar die nict
zo concreet was geformulccrd dat hier zonder meer naar toe gewerkt kon worden. Enerzijds had men de
behocfte om in de cultuur van de organisatic verandering aan te brengen, hetgeen bijna onhaalbaar leek
vanwege de wcerstanden die werden ervaren, anderzijds moest er structuur in het 'beheer' van PO&0
worden gebracht. Die eerste leck me w61 een uitdaging, dc laatste niet. Ik was niet aangenomen om ecn
PO&0 unit te herstructureren en mc le richten op optimalisering van de beheersaspecten, ik was naar
mijn idee aangenomen om met die unit op cultuumiveau de organisatie te herinrichten.

Nu hebje als nieuwbakken manager cnige tijd nodig om je te orienteren op dc organisatie waarbinnen je
gaat werken. Zonder nog van de methodologie van Al te hcbben gehoord, was het wdi mijn intentic om
niet de instrumentele kant van organisatieverandering te kiezen, gericht op inhoud en procedures, maar
om de emotionele kant van de organisatie te kiezen als uitgangspunt. i'let is mijn geloof dat dur de
motivatie ligt van mensen in arbcidsorganisaties.

Met de waarschuwingen vanuit de organisatie, de terughoudendheid van mijn eigen medewerkers en de
implicicte vraag van de managers uit de organisatie om ondersteuning op centraal niveau, moest ik iets.
Nu kun jc twee dingen doen. Of weglopen en je opdracht teruggeven, wanneer ik als externe
organisatieadviscur deze opdracht zou hebben gekregen zou ik dat hebben gedaan, ofje gaat er 'vol'
tegenaan en je laat dus zien in je proeftijd (voor de managers bij het ZMC gesteld op 66n jaar) wat men
aan je hecft of kan hebben.
Ik koos voor het laatste en bcsloot 'om de min om te gaan spitten met een wit overhemd aan'

Ofwel, gewoon met beide voeten in de klei. Het risico dat hicraan vast zat was, dat dc directie niet die
manager PO&0 zou zien opereren die men graag zou willen, waarmee een vroegtijdig ontslag, binnen
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mijn proeftijd nict zou zijn uitgesloten. Dat moest dan maar blijkcn. Wannecr dat het geval zou zijn
geweest had de directie in ieder geval gezien wat ik wilde en zoudcn voldoendc argumenten en gronden
voor dit ontslag kunnen worden geformuleerd.
Daarbij had ik wdi het nadeel dat ik nict per definitie deel uitmaakte van de directieraad. Dit is in mijn
ogen noodzakelijk wanneer je als manager PO&0 een rol wilt spclen op strategisch niveau. Alle acties
die door mij werden ontwikkcld moesten via mijn chef, dc adjunct directeur bedrij fsvoering worden
ingebracht in de directieraad. Op zich is daar geen bezwaar tegen, maar jc beschikt als manager PO&0
niet over de directe informatie uit de zorg, het primaire proces van de organisatie van hct ZMC. Dit
heeft veel onnodigc discussies met mijn chefopgcleverd (sorry Maarten) die ik nict hoefde te
overtuigen van mijn visic, maar wei van dc manicr waarop ik die visie wilde uitdragen. Er was van mijn
kant ved kritiek op de directicraad die ik nergens anders kwijt kon dan aan mijn directe chef.

Vaak hoorde ik de argumenten dat het lastig was bij het ZMC om samen te werken met het stafbestuur.
Dit is in de ziekenhuisorganisatie toch een merkwaardig grcmium waar erg veel ondersteuning maar
66k erg veel weerstand van kan uitgaan. Encrzijds dient men als directie van het ziekenhuis dc
organisatie zodanig in tc regelen dat deze financiecl gezond is, anderzijds kan men niet voorbij gaan aan
het belang van de medisch specialisten dic vaak, werkend in maatschappen, gden hierarchische rclatie
hebben met dc ziekenhuisorganisatie. Als directic ben jc dus sterk afhankelijk van de wil om samen te
werken vanuit de medische staf Het stafbestuur daarcntegen hecft ook nict direct de 'sturcnde macht'
om maatschappen opdrachten te geven en daardoor worden de specialisten van cen ziekenhuis vaak
betitcld als 'cen kruiwagen vol met kikkers'. Zodra je de kruiwagen optilt, springen zc cruit.

Ook hierover heb ik vrij confronterend met de voorzitter van het stafbestuur (sorry Matty) gesproken.
Daarmce heb ik wel wat 'goodwill' verspeeld, maar ik denk ook dat ik met mijn aanpak enige
vastgeroeste gewoontes heb losgewrikt

Wat had ik dan wdI ter beschikking??

•

In ieder geval een sterke persoonlijke visie en drive;

•
•
•

Een impliciete wens van de leidinggevenden op het HRM vlak;
Steun van de directieraad;
Een aantal 'early adaptors' of zoals ik ze noem 'partners of crime' en niet nader bij
naam en toenaam te benoemen maar aan wie ik veel heb te danken. Dit zijn tevens de
mensen met wie ik in een vroeg stadium het MOP tot ontwikkeling heb gebracht;

•
•

Medewerking van de mensen van mijn eigen unit;
Edn enthousiasteling die net zo gek is als ik en met wie ik het programma zou gaan
uitvoeren.

Ik koos voor een strategie gericht op drie gebieden:
•
•
•

Professionalisering van de eigen unit;
Ontwikkeling van een innovatief HRM-beleid;
Consultatie van het lijnmanagement.

Moeilijk? Nee! Veel werk? Ja!
'Nil desperandum' en 'nil volentibus arduum' werden mijn slogans.
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Bij de unit PO&0 worden plannen ontwikkeld om tot een professioneel HRM-beleid te
komen, afgestemd op de organisatie van het ZMC. Nieuwe ontwikkelingen, andere eisen die
aan het personeel worden gesteld en vooral de aandacht die in het algemene beleid van het
ZMC tot uitdrukking worden gebracht, willen wij koesteren. Primair wordt bij het ZMC de
voor het HRM-beleid. In de daartoe ontwikkelde en
lijnmanager verantwoordelijk gesteld
'12<.
zogenoemde 'management chart - is de relatie tussen de lijnmanager en PO&0
verduidelijkt. Dit betekent dat de personeels- en opleidingsadviseurs hun rol als 'adviseur'
mddr professioneel, objectief en innovatief vorm en inhoud zullen gaan geven. Een andere
manier van werken waarbij zij de lijnmanagers met advies ondersteunen bij de uitoefening
van hun HRM-taak en deze taak dus niet van hen zullen overnemen.
"Mensen vormen in de huidige kenniseconomie de immateriele activa en resources van de
organisatie. Dat maakt human resource management (HRM) tot een beleidsgebied van
strategisch belang". Deze, of soortgelijke teksten is in veel literatuur op het gebied van HRM
terug te vinden. Het ZMC wil tenminste in de pas lopen met de ontwikkelingen in de markt op
het HRM-vlak. De ambitie gaat echter verder. Bij PO&0 zullen we alles in het werk stellen
om de ontwikkelingen op de voet te volgen, om vanuit onze expertise en kennis van de
organisatie, de directie te adviseren over gerichte beleidsvoornemens op dit vakgebied.
De lijnmanagers zijn belast met de praktische uitvoering van het HRM-beleid. Zij kunnen
daarbij rekenen op coaching, advisering en ondersteuning door PO&0. De lijnmanagers
blijven echter de mensen die, direct vanuit de praktijk, over de meest relevante informatie
beschikken die nodig is om HRM-beleid blijvend te innoveren. Wij hebben daarbij de
managers nodig om gezamenlijk de best werkbare instrumenten tot ontwikkeling te brengen.
Door elkaar op wederzijds afnankelijke basis te voeden met informatie, te communiceren over
de mogelijkheden, wensen en de te nemen beslissingen, kunnen we gezamenlijk strategisch
HRM-beleid tot ontwikkeling brengen, gebruik makend van wat er is en afgestemd op de
wensen van de organisatie.
26
Tegen deze achtergrond schreefik mijn eerste beleidsnotitiel waarmee ik de instrumenten
hoopte te kunnen aanreiken, waarbij alle leidinggevenden bij het ZMC, zouden kunnen
participeren in de ontwikkeling van de visie, de missie en de strategie van het ziekenhuis.
Ik geloofnamelijk in de 'bottom-up' benadering.

Daarmee kwam ik op een aantal doelen en principes waarmee aan het HRM-beleid bij het
ZMC kon gaan beginnen. Vervolgens hebben we door middel van het MOP aandacht
geschonken aan de consultatie van de managers.

PO&0 stelt zich ten doel, om managers die wijsheid te verschaffen waarmee zij z61 f kunnen
bepalen wat kan in een gegeven situatie. Het gaat er niet om wat moet volgens de theorie die
in de vele managementliteratuur te vinden is, het gaat er niet om wat moet volgens de beste
stuurlui die altijd weer aan wal blijken te staan, het gaat erom wat de manager kan bereiken in
een complexe omgeving van interne- en externe invloeden. In samenwerking met zijn
medewerkers en ten dienste van de organisatie. In relatie tot de tud, de enige zekere en niet
veranderbare factor, zal de door PO&0 ontwikkelde manager in staat zijn, de haalbare doelen
te stellen dn te behalen, binnen zijn reikwijdte.
125
Dc managementchart gecft inzicht in de verdeling van dc verantwoordelijkheden en bevocgdheden op de
HRM gebicden tussen centraal PO&0 en decentrale 'integraal' managers, Hierin is keurig te lezen WAT cr moct
gebcuren op dc verschillende niveaus, maar daarmcc is nog niet vastgestcld HOE dat dient te geschieden.
126
Jan van den Braak; PO&O Beleidsnotitic HRM; juli 2001
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PO&0 wil daartoe persoonsgericht managers ondersteunen bij het ontwikkelen, verbeteren,
vergroten van hun management- en leiderschapsvaardigheden.

PO&0 streeft ernaar de kwaliteit van managers (persoonsgericht) en management
(organisatiegericht) permanent te verbeteren door communicatie, informatie en
samenwerking met managers en hun organisatieonderdelen.

Uitgangspunten van het beleid van PO&0 bij het ondersteunen van managers en van hun
organisatie zijn samen te vatten in vier belangrijke principes. Vanuit deze principes handelt
PO&0 bij de ontwikkeling van de kwaliteit van managers en het management.
Deze principes zijn:

Principe 1:
Ongeacht het niveau, dat zich inhoudelijk uiteraard op verschillende abstracties kan afspelen,
wordt iedere manager geconfronteerd met het proces van ondernemen. leidinggeven en
oreaniseren. Zdlfkennis is hier de basis voor alle handelen. De manager zal zich voortdurend
dienen te orienteren op innovaties, zal proactief kennis moeten vergaren vaak vanuit een
brede managementfocus en zal bereid moeten zijn tot paradigmawisseling.

Principe 2:
Het Raat altiid om gedrau! Het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als " tool of
management", om ondernemen, leidinggeven en organiseren integraal te kunnen toepassen.
De persoonlijke stijl van de manager speelt daarbij een cruciale rol. Het integraal kunnen
beslissen met afweging van verschillende belangen is een kwaliteit die de manager zal moeten
ontwikkelen.

Principe 3:

De praktiik is de beste leermeester. De werkprocessen zijn het domein waar ontwikkelen en
leren succesvol moet zijn. Door te durven experimenteren met nieuw aangeleerd gedrag,
wordt de manager uitgenodigd om voor de implementatie van het geleerde zorg te dragen.
Begeleiding vanuit PO&0 en vanuit de eigen organisatie, vindt daarbij plaats. PO&0
onderhoudt relaties en stimuleert dit bij de managers.

Principe 4:

PO&0 kiest voor een permanente ontwikkeling van kwaliteit op het gebied van
managementkennis, -inzicht en -vaardigheden. Bij het streven naar optimale kwaliteit, zal
PO&0 koploper zijn bij innovaties. De door PO&0 vergaarde kennis en de ervaringen
daarmee in de praktijk opgedaan, zullen gebruikt worden in de integrale benadering van het
PO&0 management concept. Verankering van de expertise vindt plaats in een PO&0
(kennismanagement)-eenheid.

Vanuit deze principes zal in de toekomst het hart van PO&0 kloppen, gevoed en voorzien van
grondstoKen vanuit:
• de relatie met de directie, medische stafen unitmanagers
• de relatie met de afdelingshoofden en teamleiders
• de continue aandacht voor inhoudelijke verbetering en expertise,

• kennismanagement via voorlichting, coaching, advisering en intranet.
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Vanuit deze principes, waarbij "vernieuwend" management in de toekomst binnen de
organisatie zou worden geconcretiseerd, koos ik voor het managementmodel van Robert E.
Quinn, ter ondersteuning van de managers bij hun reflectie over management als vak.
Met het model Quinn, had ik reeds ruime ervaring opgedaan voordat ik bij het ZMC werd
aangesteld.
2.2.1.

Aanleiding tot verandering: de analyse.

In de beleidsnotitie, genoemd in 2.2., had ik met enige voortvarendheid een plan van aanpak
gepresenteerd, gebaseerd op diverse bronnen van informatie welke in het ziekenhuis
beschikbaar waren en op de moderne (vak)literatuur op het gebied van HRM en
organisatieontwikkeling. Ik had een visie, weten we nog, maar nog niet het vermogen om de
medische staf te overtuigen van mijn goede voornemens.
1n de directieraad van augustus 2001, was de beleidsnotitie toegelicht en met enthousiasme
ontvangen. Op basis van de ondersteuning van de directieraad, had een korte presentatie
plaats gevonden in de medische staf. Hoewel in eerste instantie niet afwijzend werd
gereageerd, gaf de medische staftoch de voorkeur aan een nadere bestudering van de
informatie. Hoopvol gestemd ging ik aan de slag met de verdere ideevorming rond het model
van Quinn, de achterliggende filosofie, de structuur van het programma en de onderwerpen
die aan de orde dienden te komen. Ik had inmiddels verwachtingen geschept bij mijn 'partners
in crime' dus ik kon mijn idee niet zomaar laten varen. In een brief (oktober 2001) van de
medische staf aan de directeur, werden echter de bezwaren van de medische staf
gepresenteerd, waardoor zij zich niet konden committeren aan het plan van aanpak. Een
nadere beschouwing werd gemist en dus kon de medische staf geen draagvlak aanbieden.
Ondertussen speelde de financiele problematiek eveneens een belangrijke rol in het geheel,
om toestemming te verkrijgen voor de uitvoering van het MOP.

Nu was er natuurlijk veel te zeggen voor het standpunt van de medische staf, zeker in relatie
tot de financiele problematiek van het ziekenhuis, maar het was ook zeker de moeite waard
om de investering af te wegen tegen de opbrengsten en de acties die we zouden genereren
vanuit het MOP bij alle leidinggevenden te toetsen op hun haalbaarheid maar vooral ook op
de acceptatie in de organisatie.

We kenden een aantal feitelijke gegevens, die ik hierna zal benoemen. In sommige delen van
de tekst is daarbij de naam ven het ziekenhuis als 'De Heel' weergegeven omdat deze naam
gold in 'de tijd' van de gegevens:
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Wat we zien hangt grotendeels af van wat we zoeken.

M. Brink
Het is 'mi/n' geloqfdat veranderingen in een organisatie het meest efficient kunnen worden
gerealiseerd, wanneer alle medewerkers doordrongen zijn van de noodzaak tot verandering en
zich in willen zetten bij het effectueren van de gewenste verandering. Daarbij hoeft niet per
definitie een oplossing worden gekozen die van hoger hand wordt opgelegd. In de regel weten
medewerkers op uitvoerend niveau, zeer goed op welke wijze werkzaamheden efficienter en

effectiever kunnen. Wat we nodig hebben op directie- en medische stafniveau is het vermogen
om te luisteren naar het hart van de eigen organisatie.

Vanuit dAt geloof is de beleidsnotitie PO&0 geschreven en is gekozen voor een integraal
model met instrumenten voor het leidinggevend kader gebaseerd op de holistische
benadering. Door al onze leidinggevenden (ruim 100) te equiperen met eenduidige en
eensgelijke diepere waarden met betrekking tot werken in De Heel, wordt een onschatbare
kracht ontwikkeld om de weerbarstige realiteit te doorbreken en de organisatie 'gezond in alle
opzichten' te laten functioneren. Een gezonde organisatie zal een gezond effect uitstralen op
de patienten van dit huis. Dat vraagt om actie, om keuzes, om werkzaamheden die de huidige
realiteit doorbreken. Dat vraagt om creativiteit en saamhorigheid dus.
Realiteit is een verzinsel van fantasieloze mensen.

Peter Acboyd
De beleidsnotitie PO&0 met daarin een aanpak voor ontwikkeling van alle leidinggevenden
heeft tot doel om de menselijke krachten in de organisatie te bundelen om van daaruit de
problemen in de organisatie gezamenlijk op te lossen. Door alle leidinggevenden te
consulteren in het noodzakelijke veranderingsproces voor de toekomst, kunnen we succesvol
tot keuzes komen, persoonlijke creatieprocessen van medewerkers stimuleren en in verband
brengen met cultuur(verandering), missie en visie(ontwikkeling).
Het aangeboden programma in de beleidsnotitie is daarmee niets meer dan een "mogelijke"
oplossing voor de huidige complexe problematiek van De Heel. Weliswaar uniek in zijn
samenhang en speciaal ontwikkeld voor De Heel, maar het blijft niets meer dan een mogelijke
oplossing. Een oplossing die een stevige investering vraagt. Niet alleen in geld maar
intentioneler nog in wilskracht, openheid voor corrigerende feedback, kritische (zelf)analyses
en een niet aflatende motivatie om te verbeteren.

De constatering dat er verbeteringen noodzakelijk zijn bij De Heel, veranderingen moeten
worden doorgevoerd, energie anders moet worden gebruikt om de doelen te realiseren is
evident. We weten het allemaal. Van het hoogste directieniveau, van de hoogste
wetenschappelijk opgeleide medisch specialist tot de medewerker bij de receptie, de
koffiedame ofde krokettenbakker. We weten het allemaal. Van de zorgverzekeraars tot de
patient die genoodzaakt is van dit huis gebruik te maken, van de vertegenwoordigers van de
openbare orde, tot de bloemaanbiedende bezoeker van een kennis die, of familielid dat hier
wordt behandeld, van de leveranciers tot en met de externe adviseurs. We weten het allemaal!
Toch blijken we niet in staat te zijn het schip te keren. (hadden we in 2000 geen -/-5%operatie?).
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Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Johan Cruijjj
Het aangeboden model in de beleidsnotitie PO&0 is gebaseerd op de analyses van Robert E.
Quinn, Sue R. Faerman, Michael P. Thompson en Michael R. McGrath (Becoming a master
manager 1996). Zij stellen dat de hedendaagse manager (ofhoe we hem of haar ook willen
betitelen) naast vaktechnische kennis ook over algemene vaardigheden dient te beschikken.
Steeds meer organisaties eisen dat hun werknemers op alle niveaus verantwoordelijkheid op
zich nemen die vroeger voorbehouden was aan het hoogste managementniveau. Het karakter
van de managers is daarmee veranderd van vakinhoudelijk naar integraal. Cognitieve
begrippen maken plaats voor praktijkgerichtheid, waardevastheid wordt informeren,
communiceren en transformeren en onze starheid in lateraal denken dient plaats te maken
voor het maken van keuzes bij tegengestelde waarden. Niet het maken van keuzes bij
tegenstellingen, maar het weloverwogen maken van strategische keuzes bij tegengestelde
waarden wordt een belangrijke vaardigheid van iedere manager op ieder niveau.
Het is dadrom dat juist bij PO&0 gekozen is voor dit model. Het is een model van
concurrerende waarden die in 6dn persoon, tussen meer personen of tussen groepen in de
het meest
organisatie kunnen plaats vinden. Naar mijn mening is dit niet het enige, maar weI
inzicht
en
model
mogelijkheden bij het
relevante model voor de situatie bij De Heel. Het
geeft
maken van de juiste keuzes en het gebruiken van de juiste vaardigheden, gegeven een
bepaalde situatie. In de notitie PO&0 wordt uitvoerig ingegaan op dit model. Het is een
cyclisch model, waarbij de verschillende rollen die worden toegeschreven aan iedere
managementfunctie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden zonder hierarchische voorkeur.
Geen enkele rol, en daarmee aan de rol gekoppelde vaardigheden, beschikt over meer of
minder waarde. Wdl is het zo, dat, afnankelijk van de situatie, een bepaaide rol in meer of
mindere mate van toepassing zal zijn. Het is de verantwoordelijkheid van iedere manager om
vanuit de verschillende rollen, de situatie te (kunnen) analyseren. Dat betekent dat de manager
66k aandacht dient te schenken aan de rollen die hij minder belangrijk vindt. Het
controversiele zit ook hier verscholen in de voorkeur voor het eigen vakgebied. Daarmee
wordt het een conditio sine qua non, dat een medisch manager zich verdiept in de rollen die
gekoppeld zijn aan de bedrijfsmatige functie van de organisatie en dat de bedrijfskundige
disciplines open moeten staan voor innovatieve rollen die kunnen worden toegekend aan het
vernieuwend medisch handelen. Dit geeft de manager de extra wijsheid om niet alleen binnen
het eigen vakgebied te zoeken naar de meest juiste oplossing, maar interdisciplinair de
problematiek die zich in de tijd aandient, te beschouwen.

De illusie van kennis is schadelijker dan onwetendheid.
A. Stoffelen

Er is bij De Heel gekozen voor kanteling van de organisatie en het werken met units, voorzien
van duaal management. Dat betekent dat alle basiselementen van specialismen op
ondersteunend niveau, in de lijn (units) aanwezig moeten zon. Mddrwaarde vanuit
stafspecialismen dient tot uitdrukking te komen in het beleid aangaande de meer complexe
PO&0 zaken, in de synergie tussen de units en in de congruentie met het inhoudelijke beleid
van De Heel.
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Succes zit 'm in het gewone, buitengewoon goed te doen.

Rockefeiler

Allerlei maatschappelijke ontwikkelingen hebben in de tweede helft van het vorige decenium
geleid tot herontwerp van organisaties van ziekenhuizen in Nederland (Lettink, 1995). Ruim
50% van de ziekenhuizen heeft de organisatie gekanteld met daarbij investeringen van
ettelijke tientallen miljoenen guldens. Vaak worden bij dit proces (dure)
organisatieadviesbureaus ingeschakeld voor de uitvoering van deze operatie. Aan deze trend
heeft ook De Heel gehoor gegeven. Prof. dr. P. Meurs (Erasmus) en prof. dr. H. Bijker
(Twente) uiten felle kritiek op de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan dit
kantelingsproces. Kanteling op zich kan een uitstekende oplossing zijn om de
maatschappelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden, maar er rijzen grote bezwaren (en
negatieve resultaten) wanneer de werkvloer niet tcht en niet op tijd betrokken wordt bij dit
proces.

"Goed leiderschap van ziekenhuizen is vooral een zaak van het bereiken van een grote mate
van (dagelijkse) verbeteringsbereidheid en verbeteringsbetrokkenheid van het
ziekenhuispersoneel (van hoog tot laag)".

Na het verschijnen van de eerste publicaties over kanteling van organisaties (Engberts-Kamps
et al., 1995; Vries & Coerver, 1995) komt de focus waarop kanteling is gericht, aan het licht.
Uitgangspunt bij kantelen van organisaties wordt gevormd door structuuraandacht (Reitsma &
Broek, 1999), waarbij de organisatiestructuur een verandering ondergaat naar patient-gericht
werken via kleinschalige autonome zorgeenheden (clusters ofdivisies; Wulff, 1996). Deze
kritieken leiden tot het inzicht dat er bij een kanteling sprake dient te zijn van verandering van
de organisatiecultuur. Het gaat immers om het anders met elkaar omgaan, om verandering
van de attitude. Kanteling zou tevens invulling moeten geven aan het 'integraal management',
een element dat vaak onderbelicht blijft (Niederer, 2000). Integraal management is echter een
weerbarstig concept en lastig te veranderen, redenen te meer om daar vooral niet aan te
beginnen (Verschure & Vries, 2000).

In de literatuur (Daft, 1998)wordt een viertal interventies gesuggereerd op het gebied van
organisatieverandering:
1.
2.
3.
4.

Verandering van strategie en structuur;
Verandering van producten en diensten;
Verandering van het primaire proces;
Verandering van de cultuur;

Ad. 1.
Verandering van de strategie en de structuur hebben vaak betrekking op administratieve
processen. Gedacht moet worden aan organogrammen, beloningssystemen,
coOrdinatiesystemen, accounting- en budgettering en managementinstrumentarium. Doel van
deze verandering is de organisatie zo goed mogelijk aan te passen aan de externe omgeving.
De beste veranderingsrichting is Top-Down, maar niet autoritair. Vanuit de top moeten keuzes
worden gemaakt met oog voor reacties van onderop.
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Ad. 2.
Bij verandering van producten en diensten kan gedacht worden aan een wijziging van het
aanbod of een volledig nieuwe set van diensten. Doel ervan is het bedienen van een groter
publiek. De meest effectieve veranderingsrichting is Bottom-Up. Het ziekenhuispersoneel dat
regelmatig met patienten omgaat weet goed hoe bestaande en nieuwe typen patienten nog
beter of anders kunnen worden bediend.
Ad. 3.
Verandering in het primaire proces is gericht binnen deze processen. Daarbij moet gedacht
worden aan veranderingen in kennis en vaardigheden van de medewerkers, veranderingen in
werkmethoden en in uitrusting. Doel van de verandering is efficientere productie. De meest
effectieve veranderingsrichting is Bottom-Up. Geef alle medewerkers de gelegenheid (en tijd)
te reflecteren op hoe hun werkzaamheden nog beter kunnen worden georganiseerd en laat ze
daarmee experimenteren inclusief coachende begeleiding.
Ad. 4.
Verandering van cultuur is gelijk aan verandering van waarden en normen en heeft ten doel
om fundamenteel een sfeerverandering te initieren. Een alleszins verbeterde cultuur leidt in de
meeste gevallen tot meer empowerment en meer verantwoordelijkheidsgevoel bij de
medewerkers. De beste veranderingsstrategie is ook hier weer Bottom-Up.
Theorie zonder praktijk is voor genieen. praktijk zonder theorie is voor dwazen en schurken.
Gunning
De Heel volgt de literatuur zowel qua trends als qua valkuilen. In de praktijk gebeurt het

volgende:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Het bureau Raaijmakers & Labree ontvangt een opdracht m.b.t. invulling van de functie
manager PO&0;
Bcvindingen van het onderzock worden tcruggekoppeld (Bouma febr.2001);
Bcsluiten hierover van dc directieraad worden vastgclegd (Stuker maart 2001);
Er wordt een stuurgrocp "gczond werken" geknstallccrd(Wagcnaar maart 2001);
Rapportage verschijnt met aanbcvelingen over "verzuim"( Argonaut juni 2001);
Rapportage verschijnt met aanbevelingen "werving"(Becrsma mei 2001);
De ecrste rapportages Stuurgroep personccl worden teruggekoppeld Ouni 2001),
Nicuwc hoofd PO&O treedt aan (juni 2001);
Uitvocring wordt gegeven aan cen aantal 'quick wins' uit dc stuurgroep Personeel
(wervingscampagnc, zicktcverzuimcampagnc);
Een managementchart met verdeling van verantwoordclijkheden tussen 'lijn' en PO&O
wordt verspreid (Bouma, v.d. Braak, juli 2001);
Belcidsnota met management-opkidings-plan wordt gepresenteerd door PO&0 (v.d.
Braak, aug. 2001),
PO&O houdt cen belcidsdag om de scrvicegerichtheid tc verbeteren (aug. 2001);
Dc aandacht wordt gevestigd op het bcgrotingstekort (kadcrbrief, bijcenkomst 17 sept.
2001 en vervolgactics van alle units).
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Ad. 1.
De opdracht aan bureau Raaymakers is gebaseerd op een door hen uitgevoerd onderzoek
waarbij 28 competenties zijn voorgelegd aan geinterviewden betreffende het profiel van hoofd
PO&0. De meest geselecteerde competenties waren:

• Visie;
• Klantgerichtheid;
• Overtuigingskracht/impact;
• Resultaatgerichtheid;
• Organisatiesensitiviteit;
• Communicatie;
• Strategisch denken;
• Ondernemerschap.

Uit de conclusies van het onderzoek blijkt dat De Heel een sterke behoefte heeft aan een
strategisch PO&0 beleid. Primair wordt dit terecht van de directie, in samenspraak met de
medische staf en de managers verwacht. De manager PO&0 zou evenwel een belangrijke
initiator en aanjager van dit beleid moeten zijn. Discussies terzake zou hij tenminste moeten
bijwonen, dan wel moeten leiden. Door alle geinterviewden wordt aangegeven dat Personeel
wordt gezien als een der belangrijkste assets.

Onvoldoende wordt beseft dat de breedte van PO&0 aanzienlijk is (van administratieve
ondersteuning tot en met strategisch advies). De kritiek op PO&0 wordt mede veroorzaakt
doordat de gemiddelde manager primair met de vakinhoudelijke aspecten van het werk bezig
is en te weinig met (personeels-)management. De vraag dient zich aan, o f de directieraad in
deze voldoende eenduidig opereert en prioriteert. De organisatiestructuur van De Heel is
gekanteld, echter de attitude en het gedrag van de leidinggevenden blijft. gemiddeld
gesproken, schromelijk achter.

Ad. 2.
Enkele inhoudelijke aandachtspunten voor PO&0 worden genoemd in de terugkoppeling van
Bouma. Belangrijker is dat hij reeds wijst op het vormen van 'een front' tussen directieraad en
medische Maj.
Tevens wordt aanbevolen om PO&0 bij elkaar te houden. Ophanging aan de algemeen
directeur ligt, gelet op het strategisch belang, het meest voor de hand. Handhaving van de
huidige ophanging kan ook, mits de directieraad PO&0-onderwerpen voldoende aandacht
geeft. Tevens is toegang tot de directieraad voor de manager PO&0 gewenst, alsmede een
zeer goede communicatie tussen adjunct-directeur bedrijfsvoering en de manager PO&0. De
zogenoemde decentralisatie wordt afgeraden.

Ad. 3.
De adjunct-directeur bedrijfsvoering is onomwonden duidelijk in zijn venvoording van de
besluiten t. a.v. de functie PO&0. De besluiten, in de directieraad genomen, zijn gebaseerd op
de analyse dat de toenmalige problematiek (maart 2001) enerzijds te maken heeft met de
eigen opstelling, anderzijds met onvoldoende ruggesteun en de lastige positie in een
organisatie die verantwoordelijkheden formeel heeft gekanteld, maar nog moet leren daarnaar
te handelen.

De Heel zoekt een manager PO&0 die zich richt op visie en HRM-beleid. De directieraad
moet samen met de medische staf commitment tot stand brengen voor de manager PO&0.
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Ophanging van de manager PO&0, gelukkig in figuurlijke zin, is een lastig vraagstuk.
Gegeven het belang dient nader te worden bezien of dit dient te geschieden aan de algemeen
directeur.

Ad. 4.
De stuurgroep Personeel (gezond werken) gaat, verdeeld over 4 werkgroepen aan de slag met
het opstellen van aanbevelingen voor het behoud van personeel. Suggesties uit het congres
'Hoe houdt u ze binnen' worden aangevuld en er ontstaat een lijst met ruim 80 aanbevelingen.
Ad. 5.
Een uitvoerig rapport over het verzuim bij De Heel geeft zicht op de kosten (in 2000
f8.804.383,-) die met dit verzuim zijn gemoeid. De informatie, verkregen uit interviews
betreffende de oorzaken van ziekteverzuim alsmede de aanpak bij De Heel, zijn ronduit
treurig te noemen. Hoewel het rapport een duidelijk beeld geeft over de kosten en het
financieel anders inrichten van het verzuim, gaat men jammer genoeg slechts beperkt in op de
sociaal emotionele begeleiding van het verzuim door de leidinggevenden. Als enige conclusie
kan worden gesteld dat de leidinggevenden een grote behoefte hebben aan kennis over
mogelijkheden om dit verzuim te beperken.
Ad. 6.
In de rapportage over het De Heel klimaat voor werving van personeel (Bouma) wordt
aangegeven dat De Heel beschikt over zeer betrokken personeel. Over het algemeen laat men
zich zeer lovend uit over de werkklimaatcontext van De Heel. Zwaktes zijn:
• Hoge uitval van personeel gerelateerd aan werkklimaat;
• Het uitblijven van strategische keuzes op ambitieniveau;
• Resultaten van functioneringsgesprekken blijven nog teveel binnen de
eigen afdeling hangen en meer merkbare loopbaanontwikkeling is van
belang;
• De Heel wil werken met respect voor het individu. Dit respect is een hoge
'waar(ie', en dient dan ook als cultuurfenomeen te worden geaccepteerd;
• Werken met functiedifferentiatie is nog onvoldoende ontwikkeld;
• Het beschikbare aantal leerlingplaatsen wordt te veel ingenomen op MBOniveau;
• Uitvoeriger ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden is een must voor
adequate werving;
• Communicatie in het kader van werving dient te verbeteren;
• Zwak is de gestructureerde vorIn van informatieuitwisseling.

Ad. 7.
De wensen m.b.t. inventarisaties van werkgroep 1 van de stuurgroep personeel richten zich op
korte termijn vooral op verbetering van het zittende management. Op langere termijn verlangt
men een ruim beleid gericht op de verschillende levensfasen van de medewerker waarbij
kinderopvang als belangrijke arbeidsvoorwaarde wordt genoemd. Tevens het verbeteren van
de communicatie, ontwikkelen van een duidelijk HRM-beleid, aandacht voor de attitude
medisch specialisten jegens het personeel en het doorbreken van de eilandencultuur.
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Ad. 8.

Vanuit deze informatie, kennismakingsronde en verwachtingen ga ik aan het werk als nieuwe
manager PO&0. Passend binnen het profiel, zeer kort gernformeerd over de problemen bij
De Heel, maar met veel energie, enthousiasme en voortvarendheid.

Ad. 9.
De campagnes 'werving en ziekteverzuim' worden gestart en verdienen sterker en meer
gestructureerde aandacht.

Ad. 10.
Op basis van allerlei inventarisaties, analyses en rapporten wordt de managementchart
geschreven, waarin met kruisjes de verdeling is gemaakt in verantwoordelijkheden tussen lijn
en PO&0. Structuurduidelijkheid is ontstaan maar de tools aan de managers om conform dit
protocol te gaan werken is uitgebleven. In de drie workshops die worden gehouden over het
maken van een POP, conform de nieuwe richtlijnen CAO-Z en de mogelijkheid om de
manager PO&0 te bevragen over de chart, blijkt overduidelijk dat de behoefte aanwezig is
om niet alleen richtlijnen, maar ook vaardigheden te krijgen aangereikt.
Ad. 11.
De nieuwe manager PO&0 komt in feite een halfjaar te laat binnen. Geschrokken van de
complexiteit aan problemen bij De Heel ga ik eerst maar eens diep nadenken. Mijn ruime
ervaring zegt me dat ook hier een passende oplossing aanwezig moet zijn.
Als je alles van tevoren weet, ga je liggen voordat je valt.

M. van Dijk
Ik ga uit van de bereidwilligheid van alle personeelsleden van De Heel. Ik ga uit van de
gemeenschappelijke betrokkenheid bij de problemen van de directieraad en de medische staf.
lk ga uit van de wederzijdse afhankelijkheid van de units. Ik ga uit van de literatuur, de
rapporten, de externe adviezen en vooral van de noodkreet: Stop met analyseren en ga over
tot actie. Genoemd door de stuurgroep personeel in de algemene opmerkingen bij de lange
reeks van aandachtspunten voor verbetering.

Mijn denken over deze informatie brengt mij tot de volgende conclusie:
Wie aan de weg timmert, heeft veel spijkers nodig.
Een fundamentele oplossing voor dit probleem en met blijvend effect is alleen mogelijk door
gebruik te maken van de kracht van het collectief Vanuit die gedachte is het Management
Ontwikkelingsplan ontstaan met als doel, het voltallige management te informeren en te
consulteren bij de aanpak van de problemen. Daarbij heeft het programma een multi
didactische methodologie ondergaan waarbij praktisch leren en werken samengaan.

Het programma is voorgelegd aan een aantal managers uit de organisatie met de vraag, welke
onderwerpen relevant zouden kunnen zijn en binnen welke organisatorische context dit
programma al of niet een plaats zou moeten krijgen.
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In een bijeenkomst wordt toegelicht hoe tot het plan is gekomen en welke observaties hieraan
ten grondslag liggen.
De aanwezigen herkennen de uitgangspunten. Als meest belangrijk uitgangspunt voor het
inzetten van de beoogde verandering is dat onderzocht is waardoor mensen in De Heel niet op
de wenselijke manier met elkaar communiceren.

Overzicht van inventarisatie op flaps van te behandelen onderwerpen in trainingen rondom
het MOP:
Aanpak

o Top-down MOET; wanneer directie en
medische staf niet meedoen is dit

Logboek

o Confrontatie met jezelf
-overwegingen, vrije notities
-wat wil je?

ontwijkgedrag!

o Gan top-down aanpak 0 uitvoeren 4 gldn
effect
o Bouw zekerheden in om traject af te ronden

-werk

-bestemming
o wel / niet geven van begeleiding hierbij?

als organisatie
o Ingredienten uit MOP modulair aanbieden
voor medewerkers
Intervisie

PO&0

o Onderling uitwisselen van casus,
themagericht en analytisch.
-10 stappen methode

o Competentie management
o Bewust - Bekwaam
o Loopbaanontwikkeling

-RET
o Wat doe ik (promotie tour)
o W.0. voorzitten / andere unit
o Kwetsbaarheid tonen
(durven leren van elkaar)
o Structureel of tijdelijk

o Training en opleiding

o Taken en verantwoordelijkheden
o Gesprekken -verzuim
-P.O.P.

-loopbaan, beoordeling,
-vergadertechniek
o CAO ( rechten en plichten)
o Advies en coaching
o Had ik maar een andere baas (THEMA)
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Bedrij fsmatig werken
o ICT
o Zwakste schakel
o Het doel [Goldwrath]

o Budgettering / Financiering
o Klant / leverancier
o Ondernemerschap
o Afspraak = Afspraak
o Kengetallen / Benchmarken
o Samenwerken

Besturen van organisaties
o Veranderen van organisaties
[Kottler,Wisseman]
Large scale intel-ventions
Trektocht
o BSC (Balance Score Card)

o INK

o Prioriteiten [Covey]
o Centraal / decentraal
o Klant / leverancier
o Lezen jaarrekening /.......info interpreteren o Patient centraal?
o Kwaliteit / versus bedrijfsmatig werken
o Contract management --* belonen / sancties
o Gerntegreerd besturen
o Kiezen

o Strategie
o Faciliteren
o Verzelfstandiging onderdelen
o Resultaatgericht werken
o Social / Financial control

Cultuur
o Geluksfabriek [boek]
o Ondememerschap
o Van praatgedrag - doe gedrag
o Klantgerichtheid intern en extern
o Klantgezwicht
o Verantwoordelijkheid nemen
o Besluitvorming
o De Heel ( uitgelegd)
o Subcultuur
o Vieren! [Knoope]
o Slagvaardigheid
o Fouten maken mag!
o Kiezen
Communicatie
o Feedback (gedrag benoemen)
o Sociale interactie (=validatie) [Leary]
O W.0
o intervisie / supervisie
o Verantwoording
o Zelfde taal?
o Normen & waarden
o RET (beren op de weg)
o Zorg / bedrijfvoering
o Teambuilding
o Publiceren
0 7 habits [Covey]
o Debat / dialoog voeren

Leiding geven
o Aanspreekgedrag
o Ontwikkelen - Implementeren
o Situationeel leiding geven
o Coaching wat is dat?
Hoe doe je dat?
o Communicatie [Covey]

o Conflicthantering

o Project management -* sturen op resultaat
o Groepsgericht leiderschap
o Slecht nieuws gesprekken
o Motiveren /Enthousiasmeren/ Doorzetten
o Hoe omgaan met tegendruk / zwaar weer

o Geloof

Kwaliteit

o INK
o Itil

o NEN
o ISO
O Iip
o Simpel houden (KISS)
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De bijeenkomst wordt afgesloten waarbij het standpunt van de aanwezigen over het slagen

van het MOP nogmaals wordt benadrukt; 'Commitment van en uitdragen van de juiste
attitude door directie en medische staf is onontbeerlijk en zal zichtbaar dienen te zijn door
actieve deelname aan het MOP traject'

Ad. 12.
Naast het werken voor de organisatie De Heel en het verlenen van service door PO&0, dient
structuur gebracht te worden binnen de unit PO&0 op het gebied van administratieve
processen en werkvelden van adviseurs en ondersteuners. 1n dat verband wordt een beleidsdag
georganiseerd. Na deze dag kan ik concluderen dat ik het vertrouwen en de steun van de unit
heb om veranderingen door te voeren en nieuw beleid vorm en inhoud te geven.

Ad. 13.
Door de bezuinigingsproblematiek (project X ??) heb ik het gevoel dat we onvoldoende in
staat zijn om beslissingen te nemen waarmee we zowel op de korte als op de langere termijn,
de vruchten kunnen plukken van onze inspanningen. PO&0 heeft volledig meegewerkt aan de
gedachtegang rond de bezuinigingsnoodzaak en heeft drie scenario's voorgelegd aan de
directie.
1. Een 'worst-case' scenario met volledige decentralisatie van het personeelsbeleid in de lijn,
een scenario dat overigens niet is aan te bevelen gezien de analyses, aanbevelingen en
wensen;
2. Een middenscenario waarbij PO&0 gaat inleveren door het niet vervullen van de vacature
personeelsadviseur, door plannen te temporiseren en op materieelartikel in te boeten op

kostenplaatsen bedoeld voor personeelsontwikkeling, werving, kinderopvang en
management development;
3. Een wenselijk scenario waarbij we in staat zijn het tij te keren. Dit scenario zal echter
ondersteund moeten worden met middelen en menskracht.

Argonaut stelt in de kritiek op de rapportages van Raaymakers dat het werkklimaat echt niet
zo rooskleurig is als wordt voorgesteld. Onvoldoende slagvaardigheid, onvoldoende HRMkwaliteit, onvoldoende professioneel gedrag in de organisatie, onvoldoende respect in de
relatie specialist-verpleegkundige, onvoldoende prioriteit bij ARBO en scholing, zo luidt het
commentaar.

Dalen zijn er om van de ene berg op de andere te komen.
1. Meeder

In het beleid van De Heel Zaans Medisch Centrum is duidelijk ruimte voor HRM. Men
investeert in de ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers. Wat betekent dat voor de
richting van beleidsplannen? En voor beleidsplannen voor de unit PO&0 in het bijzonder?
Om daar antwoord op te geven kunnen verschillende zoekwegen bewandeld worden. Tijdens
dit zoeken zijn we een weg tegengekomen die kan leiden tot kwaliteitscertificering. Dit biedt
in vergelijking met andere wegen voordelen op het gebied van gerichtheid, consistentie en
consolidatie van de beleidsplannen die men uit gaat voeren. Daarnaast staat in de hierna,
nader omschreven weg de medewerker als uitgangspunt van het PO&0 beleid zo stelselmatig
centraal dat hieraan niet meer voorbijgegaan kan worden. Dit sluit in grote mate aan bij het
beleid wat door overheid en vakbonden nadrukkelijk wordt nagestreefd.
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Dat deze lange termijnplanning gericht dient te zijn op maatschappelijke ontwikkelingen en
voorspelbare aandachtspunten voor de toekomst, behoeft geen betoog.
We weten wat er op ons af gaat komen:

Maatschappelijk:

•

•
•
•
•

Het imago van de gezondheidszorg wordt er niet beter op;
In 2004 wordt een tekort verwacht van 44.000 mensen in de zorg;
Budgetbeperkingen verlangen efficientere werkvormen;
Medische ontwikkelingen staan niet stil;
De mens leeft gemiddeld steeds langer, heeft op oudere leeftijd meer behoefte aan
gerichte zorg maar is ook meer vermogend en zal dus kwaliteit van zorg eisen of zelf
inkopen;

• De komst van DBC's;
• Digitaliseren van de zorg;

Bij De Heel:

• CAO-afspraken;
•

In de volgende CAO-onderhandelingen meer aandacht voor secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden;

• HRM moet;
• Cafetariasysteem moet;
• Wat te doen met de risico-inventarisatie ARBO?
• Wat te doen met de uitslag van het onderzoek Prismant over arbeidstevredenheid?
• Wat te doen met de aandachtspunten voor verbetering uit de stuurgroepen?
• Wat te doen met PO&0??????
Conclusie en aandachtspunten voor de directieraad en medische staf:
1. Ik kon destijds niet anders concluderen dan wanneer HRM-beleid inderdaad die prioriteit
krijgt bij De Heel zoals wordt voorgesteld in de verschillende rapporten en gesprekken,
het wenselijke scenario PO&0 de enige mogelijkheid is;
2. De enige mogelijkheid om uit het slop te komen is het kantelen van de organisatie bij De
Heel;
3. De meest effectieve manier om de cultuur te veranderen is via het voorgestelde MOP
onder de voorwaarden zoals door diverse lijnmanagers is gesteld;
4. Uitbreiding van de formatie en van het budget bij PO&0 is, ondanks de teleurstellende
financiele situatie, gelegitimeerd. Daarmee kan worden gewerkt aan professionalisering
van zowel de unit PO&0 en van de organisatie. Reeds op dit moment is er onvoldoende
capaciteit om aan de CAO-eisen, de wensen van de medewerkers en leidinggevenden en
aan de gevraagde kwaliteit te voldoen.
5. PO&0 dient als strategisch aandachtspunt, permanent in de directie vertegenwoordigd te
ziln.

6. Door de huidige onzekere situatie, ingrijpende reorganisaties in de maatschappij groeit de
onrust bij het personeel De Heel en wordt uitgezien naar aantrekkelijke banen buiten dit
huis.
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PO&0 stelt voor om over te gaan tot scenario 3 (wenselijk) en de financiering van deze
beleidsplannen te bekostigen uit de opbrengsten ziekteverzuimbeleid en rerntegratie, subsidies
en centralisatie van budget voor unitoverstijgende activiteiten PO&0.

Indien niet tot dit scenario wordt besloten, voorspel ik meer uitstroom van personeel, onjuist
gebruik van de kwaliteiten van de personeelsadviseurs, afbreuk van de kwaliteit van de
ingang gebrachte HRM gedachte, toename van irritaties onder het personeel op basis van
uitblijven van visie, missie, doelen en een gemeenschappelijk gedragen cultuur, een
overactieve ondememingsmad, financiele problemen op de langere termijn en mogelijk
sluiten van De Heel.
Geen groter feest dan het feest van herkenning.

H. Veenstra
Met deze, wat stellige analyse, werd de dialoog over verandering ingestoken. De enorme
winst die hierbij is geboekt is puur het gegeven dat men bereid was, in alle geledingen, om
mee te denken over een nieuwe toekomst. In sommige situaties ging dit ontzettend traag en
met veel inspraak, in andere situaties was men te impulsief in het nemen van beslissingen,
maar in alle situaties werden mogelijkheden gezien om 'het anders te gaan doen'.
Hoe, was nog niet geheel duidelijk, maar we hielden vast aan het beeld wat bestond:
De wens tot veranderen was enorm (bleek uit onderzoek), verschillende interne rapporten
ondersteunden deze wens;
De scores uit patient tevredenheidsonderzoek 2001 (nu rapportcijfer 7,7) moesten we
tenminste op dit niveau handhaven en zo mogelijk verbeteren, zo was de mening van de
leidinggevenden;
De scores uit Prismant medewerkertevredenheidsonderzoek 2001 kunnen beter (nu 6,51) was
eveneens de mening van de leidinggevenden;
De scores uit het benchmark onderzoek kunnen gunstiger voor De Heel uitkomen;
Wachtlijsten kunnen korter;
(Ziekte)verzuim 2001, kan lager (toen 9%);
Wens tot versterking leiderschap was breed aanwezig;
De sfeer op de werkplek kan beter;
De werkdruk kan lager;
De financiele problematiek moet anders worden aangepakt.
Het kan dus anders! ! !

Voor mij was het belangrijkste aangrijpingspunt: de scores uit het medewerkertevredenheidonderzoek. Hier kon ik vanuit PO&0 wel wat aan doen op basis van eigen ideeen en acties
waardoor ik koos voor het MOP als instrument voor verandering. Alle andere wensen zouden
het resultaat van het MOP moeten zijn en dus waren dit mijn meetinstrumenten.
Hoe dan ook, bij alles hadden we de managers hard nodig. De scores uit het Prismant
onderzoek 2001, werd daarbij mijn 0-meting voor het proces van cultuurverandering.

158

2.2.2.

Het Prismant Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

De NVZ, vereniging van ziekenhuizen en de werknemersorganisaties ABVAKABO, FNV,
CFO, FHZ, NU'91 en Unie Zorg en Welzijn, hebben bij het afsluiten van de CAOZiekenhuizen afgesproken dat gedurende de looptud van de CAO een onderzoek zal worden
uitgevoerd naar de arbeidsbeleving van de medewerkers in deze sector. Dit onderzoek,
gerealiseerd door Prismant 127 heeft betrekking op de arbeidsbeleving van de medewerkers op
het gebied van hun werk, de werkomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden, het
personeelsbeleid en andere relevante zaken. Ook de gevolgen hiervan voor verloopgeneigdheid, gezondheid en verzuim zijn in kaart gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek
dienen om de sociale partners, de sectorfondsen en de instellingen de gelegenheid te bieden
om hun beleid te wijzigen, aan te scherpen of om nieuw beleid tot ontwikkeling te brengen.

2.2.2.1.

Achtergronden en doel van het onderzoek.

'Arbeidsbeleving is een neutrale vorm hoe mensen diverse aspecten van hun werk waarderen.
Neutraal houdt hier in dat er geen exclusief verband wordt gelegd met arbeidstevredenheid of
arbeidsmotivatie. Tevredenheid en motivatie zijn weliswaar cruciale aspecten van
arbeidsbeleving, maar er is meer. Ook allerlei kenmerken van de werksituatie en het
personeelsbeleid zoals de medewerkers die ervaren, worden in ogenschouw genomen.
Wanneer men voorbijgaat aan de werksituatie en de organisatiecontext, zal immers
onduidelijk blijven waarom medewerkers hun werk als prettig, stimulerend of plezierig
ervaren - ofjuist als het tegendeel hiervan. Veel onderzoek op dit gebied is er op gericht
inzicht te verschaffen in factoren die bijdragen aan de tevredenheid en/of motivatie. Dit geldt
ook voor dit onderzoek'.
Prismant volgt daarmee de traditie van de multi-facet benadering waarbij verschillende
factoren worden gemeten die van invloed zijn op de arbeidsbeleving. Uit verschillende
onderzoeken blijkt een aantal factoren steeds terug te komen die doorslaggevend zijn zoals
autonomie in het werk, beloning en waardering, relaties met collega's en patienten, wijze van
leidinggeven, aard van de roosters en de werkdruk.

Vanuit het verleden heeft men zich vooral ten doel gesteld om met onderzoeken naar
arbeidsbeleving bedrij fsmatige besparingen te realiseren zoals het terugdringen van het
verzuim en het verloop. In de zorg is dit eveneens het motief geweest vanwege de grote
tekorten op het personeel vanwege verloop. Ook onderzoeken naar werkdruk, risico's op het
gebied van arbobeleid en dergelijke dienen om met de resultaten nieuw beleid te ontwikkelen
op het gebied van behoud en tevredenheid van personeel.

127 Prismant is het onderzocks- en advicsbureau voor dc Nederlandse gezondheidszorg. Dit onderzock is
gehouden in 2001 onder 163.671 medewcrkers met ecn respons van 7 1.1 2 4 (43,5%) met cen hermeting in 2004
onder 153.607 medewerkers met cen respons van 61.266 (=39.9%). Het betreft de arbeidsbeleving van
mcdowcrkers in zickenhuizen, revalidatiecentra en andcrc instellingen die vallen onder dc CAO-ziekenhuizen.
Rapportages zijn gepubliccerd zowel voor dc algemene branche als voor de instelling specifick (maart 2002 en
september 2004).
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Dit onderzoek is echter te plaatsen in het bredere HRM-perspectief. Doel van het onderzoek is
uiteindelijk om te komen tot strategisch HRM-beleid in zorginstellingen omdat daarmee de
flexibiliteit, het innoverend vermogen dn de klantgerichtheid van een zorginstelling wordt
verbeterd.
De onderzoekers gaan uit van de visie dat resource-based beleid een positieve bijdrage zal
leveren aan de totale prestatie van een zorginstelling. Daarmee sluit dit onderzoek aan bij de
opdracht gegeven door de sociale partners.

Tenslotte kan worden gemeld dat het onderzoek 2004 een vervolgmeting is op het onderzoek
2001. Dat betekent dus dat methodologisch de hermeting vergelijkbaar dient te zijn met het
eerste onderzoek. Gelukkig kan worden gesteld dat het merendeel van de medewerkers (80%)
tevreden is met het werk en met de werkorganisatie, maar over het algemeen is die
tevredenheid gerelateerd aan de inhoud van het eigen werk. Voor verbeteringen werden in het
brancherapport 2002 genoemd: werkbeheersing, aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling,
communicatie en informatie, salaris en leiderschapsstijl van de direct leidinggevenden.
Onderstaand model is gebruikt als onderzoeksmodel:

Organisatle &
functie

Soort instellIng
Omvang InstellIng
Regio

Soort functte/bemep

Gevolgen

Werk &
arbeidsbeleving
Functte-inhoud
Werkorganisatie

Tevredenhetd

Werktliden en roosters
Personeetsbezetting

Organisatiebinding
Vertrekgeneigdheid

Arbeldsyoorwaarden

Gezondheid

Arbeldsomstandigheden
Persoonlijke ontwikkehng

Vernlim

Communicatte an overleg

Le,derschap
Personeekoorrening

Persoonluk
Geslacht

Leeftljd
Ople,dingsniveau

Deettildfactor

Pdant onderzoeksmodel met ken merkent. onderlinge rela#es en gevdgen

Rapportage 2002
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Dit model sluit aan bij de doelstelling van het onderzoek: het verkrijgen van informatie over
de arbeidsbeleving van medewerkers dn van de inzichten in invloedrijke factoren en
ontwikkelmogelijkheden in het personeelsbeleid.
Het eerste gebied, de werk- en arbeidsbeleving, bestond uit vragen over de mening van de
medewerkers betreffende hun ervaren werksituatie. Tevens werden vragen gesteld over de
feitelijke werksituatie. Hieronder zijn alle aspecten nog eens weergegeven:

Feitelijke kenmerken

Belevingsaspecten
h

Werkorganisatie:
• Roostering

Functie4nhoud en werkorganisabe:

• Zellstandigheid

• Rolduidelijkheid
• Coordinabe organisabeonderdelen

· Werktilden en roosters
• Personeelsbezetting

Art*idsvoorwaarden:
·

Arbeidsvoorwaarden

Kinderopvang

• Beloning
• Procedures en regetingen

· Vastgestelde art)eidsvoorwaarden
Arbeidsorristandigheden:

Arbeidsornstandigheden:

• Werken met gevaarllike stoffen
•Schokkende ervaringen op de werkplek

· Licharnelijke belasting
• Schending persoonijke integriteit
• Werkverstonngen

/'57"R'\'. 0 Well«truk
7
\-2 'Werlevelhgheid
· Milieu

Persoont,Jke ontwikkehng:
·

Functionerings-/jaargesprekken

· Ople,dingsdagen

-1 Mogehjkheden tot persoonhike ontwikketing:

'

f ,4 Gebruik eigen capaciteit
-/-/

• Oplelding en perspectief

•POP
Communicatie:
• Werkoverleg

Communicatte en overleg:
• Sociaal klimaat
• Irlformatie

Leiderschap:
• Lelderschap d,rect leidinggevende

Personeelsvoorziening:

• Welving & selectie
· Opvang & introductle
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Niet alleen de kenmerken van het werk maar 66k de gevolgen of effecten zijn onderdeel van
de arbeidsbeleving van de medewerkers. Vervolgens is gevraagd naar een aantal
functie.
persoonskenmerken en zijn gegevens verwerkt op het gebied van de organisatie en
Een extra dimensie die is meegewogen in het onderzoek van 2004 ten opzichte van 2001, ligt
op het vlak van het beleid en de context van de organisatie. Er werd een speciale vragenlijst
gezonden aan de managers P&O (respons 100%), waarin zij konden aangeven in hoeverre de
organisatie wordt geconfronteerd met fusie, nieuwe productieafspraken, krapte op de
arbeidsmarkt, bezuinigingen, nieuwbouw en wisseling van directietop. Deze externe
afhankelijke variabelen werden meegewogen bij de interpretatie van de gegevens.

De vragenlijst, bestaande uit 203 vragen, werd getoetst op representativiteit van de
respondentengroep door de percentages medewerkers naar geslacht, leeftijd, functiegroep,
aantal jaren werkzaam in de organisatie en aantal uren werkzaam per week, uit de gegevens
van de vragenlijst te vergelijken met de landelijke cijfers.

De onderzoekers stelden drie vragen centraal:

•

Wat is het huidige beleid, anno 2004, van de arbeidsbeleving van de medewerkers in

•

Zijn er veranderingen opgetreden in deze arbeidsbeleving in de afgelopen 2,5 jaar;

de ziekenhuisbranche;

•

Waardoor wordt deze arbeidsbeleving beYnvloed en welke mogelijkheden zijn er om
de arbeidsbeleving en de aantrekkingskracht van de branche te verbeteren?

Wij waren in de gelegenheid om aan het Prismant onderzoek een aantal instellingsspecifieke
vragen toe te voegen, waardoor inzicht kon worden verkregen in de effecten van de
verandering van beleid tussen 2001 en 2004. Een 15-tai vragen werd aan de vragenlijst
toegevoegd.

Onze toegevoegde onderzoeksvragen waren de volgende:
•

•

Is er na de introductie van appreciative inquiry vanaf 2001, sprake van een betere
bejegening in de cultuur van het ZMC, uitgedrukt in mder vertrouwen en respect;
Heeft het management ontwikkeling programma geleid tot matr inzicht en mddr
vaardigheid in de kunst van het leidinggeven, waardoor de stijl van leidinggeven is
verbeterd, uitgedrukt in mttr betrokkenheid van het personeel?
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2.2.2.2.

De gegevens uit 2001 en 2004 vergeleken op landelijk niveau.

Landelijk zijn in totaal 153.607 vragenlijsten gezonden naar alle medewerkers die per 1 -32004 in loondienst waren bij de branche-instellingen. De respons van 39,9% was weliswaar
minder dan in 2001 (43,5%), maar is voldoende representatief te noemen. De onderzoekers
wijzen op vergelijkbare internationale onderzoeken die een lagere respons laten zien maar
voldoende representatief worden geacht om de gegevens te kunnen interpreteren. In het kader
van de 0-meting in 2001, werd het responsdoel voor het onderzoek 2004 op 35% gesteld.
Er is geen non-respons-analyse gerealiseerd, waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen
waarom een aantal medewerkers niet heeft meegedaan.

Voor alle schaalgemiddelden (op 66n na) geldt: hoe hoger de score des te positiever de
beleving. De minimum waarde van een schaalscore is 1, het maximum is 5. De rapportage
vond plaats in de vorm van het schaalgemiddelde, de spreidingsmaat (standaard deviatie) en
het aantal medewerkers (N) dat de vragen in desbetreffende schaal had beantwoord.
Onderzoekers merken op dat de schalen niet onderling vergeleken mogen worden. Een score
van 4 op de ene schaal is niet per definitie beter dan een score van 3 op de andere schaal
omdat de aard van de schalen kan verschillen. Scores op eenzelfde schaal kunnen w61 tussen
groepen worden vergeleken als ook of de medewerkers tussen 2001 en 2004 positiever zijn
geworden betreffende een bepaalde schaal: bijvoorbeeld 'werkdruk'.

Tenslotte wordt door de onderzoekers er op gewezen dat de verschillen, zelfs al zijn ze
significant en relevant, optisch vaak klein lijken en pas in cijfers achter de komma tot
uitdrukking komen. Dit komt omdat de schaalwaarden een beperkte reikwijdte hebben,
namelijk tussen 1 en 5. Niettemin kan een scorewijziging van bijvoorbeeld 4.00 naar 4.10
substantieel zijn omdat een aantoonbaar percentage van de medewerkers veel positiever is
gaan oordelen.
In de volgende paragraaf zal ik een aantal cij fers vermelden betreffende de feitelijke
wijzigingen in de beleving van de tevredenheid bij de medewerkers van het ZMC. Dit is
immers de organisatie waarbij ik invloed kan uitoefenen op het HRM-beleid. Voor mij is het

daarbij interessant om te weten waar de overeenkomsten en verschillen zitten met de
landelijke trend. Vandaar dat ik bij de vergelijking van de gegevens op landelijk niveau zal
volstaan met het benoemen van enkele conclusies uit het rapport.

'Ruim 83% van de medewerkers is het eens met de stelling: 'ik ben tevreden met mijn werk'.
90% vindt dat het werk bij ze past, driekwart heeft plezier in zijn werk en vindt dat het werk
voldoende uitdagend is. Het percentage medewerkers dat tevreden is met de organisatie, is
beduidend minder. Op de directe stelling over de tevredenheid met de organisatie, scoort ruim
de helft positief. Er zijn binnen dit beeld wel verschillen tussen groepen aangetroffen. Zo zijn
medewerkers die een leidinggevende functie hebben op veel punten positiever, voelen
ouderen zich gezonder en zijn medewerkers met een werkweek van minder dan 15 uur op
verschillende arbeidskenmerken positiever. Ook zijn er verschillen tussen soorten
instellingen. Zo zijn medewerkers van ziekenhuizen kritischer dan medewerkers in
revalidatiecentra.
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Medewerkers geven de arbeidsbeleving een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 (bij ZMC 6,74)
terwijl dit in 2001 een rapportcijfer van 6,5 betrof ( ZMC toen 6,51). Het algemeen beeld is
dat de medewerkers hun werksituatie positiever zijn gaan beoordelen ten opzichte van 2001,
maar dat men nog steeds kritisch is op bepaalde punten. Medewerkers die bijvoorbeeld een
functionerings- ofjaargesprek hebben gehad, deelnemen aan werkoverleg, functiegerichte
scholing ondergaan ofpersoonlijke ontwikkelingsplannen hebben, scoren positiever dan zij
die dit moeten missen.
In het onderzoek zijn stellingen voorgelegd aan de medewerkers. Deze stellingen zijn
geclusterd in schalen. De schalen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in arbeidskenmerken
en gevolgen (zie onderzoeksmodel). Daarnaast zijn op de verschillende groepen analyses
uitgevoerd op het gebied van leeftijd, functie en contractduur.

Een van de belangrijkste resultaten is het belang van de onderwerpen: communicatie, overleg
en informatie. Deze tevredenheid is weer sterk van invioed op de vertrekgeneigdheid. Alle
redenen, zo stellen de onderzoekers, om dit punt hoog op de agenda te houden. Daamaast valt
de discrepantie op tussen redelijk gunstige scores op de vragen die gaan over de inbreng en de
mening van de medewerkers op afdelingsniveau en de veel ongunstiger scores bij een
vergelijkbare vraag op organisatieniveau. Dit kan wijzen op een communicatieafstand tussen
werkvloer en de top van de organisatie, terwijl van een klooftussen medewerkers en direct
leidinggevenden nauwelijks sprake is. Bij het ZMC zien we soortgelijk resultaat. Of de AIgedachte en het Management Ontwikkelings Programma een positieve bijdrage hebben
geleverd aan de resultaten van het ZMC is moeilijk aan te geven, maar bij het ZMC zien we
aantoonbaar verschil op deze gebieden tussen de scores uit 2001 en de scores uit 2004.

Bij het begrip 'informatie' valt op dat alleen de functiegroep die het dichtst bij 'het beleid' zit,
gunstig scoort. De grote groep verpleging scoort hier het laagst. Terecht wordt door de
onderzoekers de vraag opgeworpen op welke manier de instellingen hun personeel informeren
over het algemene organisatiebeleid. Zoals eerder vermeld beschikt het ZMC over een
uitvoerig Management Ontwikkelings Programma. Doelgroep voor dit programma zijn alle
leidinggevenden en (staf)functionarissen op invloedrijke posities in de organisatie. De
samenstelling van de deelnemersgroep is divers uit alle functies van de organisatie. Bij
algemene beleidsaangelegenheden en de betekenis daarvan voor het eigen functioneren, wordt
ruimte in het programma gegeven aan zogenoemde 'informatiedragers' uit de eigen
organisatie. Zo kan het zijn dat directieleden, medische staffunctionarissen en/of
projectmedewerkers als gastsprekers optreden om met de groepen van gedachten te wisselen
over (nieuw) beleid. Nu zou je kunnen constateren dat het ZMC dus beduidend beter zou
scoren op dit gebied dan het landelijke beeld. Niets is echter minder waar. Ook hier laten de
kwantitatieve gegevens zien dat het ZMC laag scoort. De vraag is dus gerechtvaardigd welke
oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Op basis van interviews volgens de methodologie van
appreciative inquiry kunnen we constateren dat bij het ZMC men weliswaar voldoende is
geinformeerd over het algemene beleid, maar dat men het niet eens is met dit beleid. Er is dus
het beleid wordt gelegd dan van
eerder sprake van misacceptatie van de
prioriteit die in
onvoldoende informatie over dat beleid 28. Of dit terecht is, is in dit verband niet relevant, het
is een constatering. Overigens kan dit duiden op een sterk Al-effect. Waar men voorheen niet
openlijk voor de eigen mening durfde uit te komen, zien we bij het ZMC juist een sterke
communicatie over het gevoerde beleid met de directie. Medewerkers van het ZMC kunnen
daarin zeer kritisch zijn.
128 Zic dc inventarisatic naar succesbepalcnde factoren uit de Al-interviews als onderdecl van de evaluatic van
het trainingsprogramma (2.2.5.).
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Het oordeel van de medewerkers over het gebruik van de eigen capaciteit is gunstig te
noemen. Dit is relevant omdat uit exitinterviews blijkt dat medewerkers hieraan veel waarde
toekennen. Onderbenutting van de eigen capaciteit is een belangrijke vertrekreden.

Medewerkers zijn minder tevreden over de mogelijkheden voor opleiding en perspectief
Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan onvoldoende mogelijkheden te hebben
voor het volgen van een opleiding ofcursus. Op deze schaal zitten flinke verschillen tussen de
beroepsgroepen, waarbij het medisch en sociaal-wetenschappelijk personeel het meest positief
en het hotelpersoneel het minst positief scoort. In commerciele instellingen is het geen
vreemde zaak om 5-8% van de loonsom te besteden aan opleiding en training van het
personeel. De branche gezondheidszorg blijft hier naar mijn mening schromelijk bij achter.
Reden te meer om goed inzicht te hebben in de scholingsbudgetten en het gebruik daarvan
vooral in kwalitatieve zin. Door noodzakelijke bezuinigingen zien we vaak dat
scholingsbudgetten worden gekort, terwijl het naar mijn mening juist verstandig is om bij
'krapte' in budget te blijven investeren in het personeel.
De ervaren werkdruk blijft ook na 2004 een belangrijk punt van aandacht al is er verbetering
opgetreden ten opzichte van 2001. Werkdruk blijft vooral van belang voor medisch en

sociaal-wetenschappelijk personeel, verpleging en sociaal-agogisch personeel. Bij de
beschrijving van de gevolgen blijkt dat bijna ttn op de vijfmedewerkers na het werk uitgeput
is. Uit het onderzoek kan niet zonder meer worden afgeleid wat daarvan de oorzaak is. Wdl is
duidelijk dat tevens ddn op de vijf medewerkers, overigens hoeft dit niet dezelfde een op de
vijfte zijn als voornoemd, te maken heeft met agressie op het werk. Agressie komt daarbij in
alle functiegroepen voor.
De zorgvuldigheid waarmee vacatures door een instelling worden vervuld kan van invloed
zijn op de werkdruk. Er is niet direct een correlatie aangetoond tussen werkdruk en vacatures,
maar onvoldoende personele bezetting, zowel kwalitatief als kwantitatief wordt als belangrijk
aandachtspunt genoemd. Tevens vormen werkverstoring en milieu een bedreiging voor de
efficientie en de ervaren werkdruk. De leidinggevenden laten twee interessante zaken zien zo
melden de onderzoekers: zij scoren ongunstiger op werkverstoring en werkdruk dan andere
functionarissen. Het zou interessant zijn voor leidinggevenden die zich hierin herkennen om
nog eens te kijken op welke manier zij hun werk organiseren, naar de mate waarin zij
storingen toelaten en naar taken en bevoegdheden die zij (zouden kunnen) delegeren. Dit is
juist een aandachtspunt in het Management Ontwikkelings Programma van het ZMC en we
zien dan ook dat bij het ZMC gunstig wordt gescoord op dit punt.

De bevindingen op de schaal van werkroosters en werktijden zijn heel gunstig te noemen.
Kennelijk zijn de medewerkers tegenwoordig mddr tevreden over de inroostering dan in 2001.
In absoluut aantal geven echter 6000 mensen aan dat zij onvoldoende een balans kunnen
vinden tussen werktijden en privdleven. Op de schaal arbeidsvoorwaarden blijkt dat 8800
medewerkers van mening zijn dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun
persoonlijke omstandigheden. Vooral de jongeren, tussen 25 en 39 jaar, scoren hier het meest
ongunstig.

Verder is het opvallend dat instellingen over het algemeen extra inzet van medewerkers niet
belonen. Dit spoort met de geluiden die in andere onderzoeks- en adviesprojecten in de zorg
worden opgevangen.
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2.2.2.3.

De gegevens uit 2001 en 2004 vergeleken voor het ZMC.

Zoals eerder gesteld loopt ZMC min of meer gelijk op met de landelijke trend. Het
rapportcijfer landelijk van 6,7 komt overeen met de score van het ZMC (6,74). T6ch is een
significante verbetering waarneembaar ten opzichte van de scores van 2001.
Een aantal kenmerken:

Totaal ingevuld landelijk:

71.124 enqu6tes = 43,5% respons in 2001.
61.266 enquttes = 39,90% respons in 2004.

Totaal ingevuld ZMC:

541 enquttes = 39,3% respons in 2001.
520 enqu8tes = 35,6% respons in 2004.

Persoons- en fu nctiekenmerken van de 520 respondenten

Landelijk 2004

ZMC 2001

81,6%

81,9%

81,4%

ZMC 2004
82,8%

Met
thuiswonende
kinderen:

52,0%

47,1%

55,4%

48,6%

Partner met

74,9%

88,6%

75,4%

92,6%

Leidinggevende
functie:

10,1%

21,1%

14,1%

31,3%

Geboren in

95,9%

95,3%

95,9%

94,8%

Persoonlijk
Aantal
vrouwen:

Landelijk

2001

betaalde

functie:

Nederand:

Leeftijdsverdeling:
Jonger dan 25

Landelijk 2001
8,2%

Landelijk 2004
7,5%

ZMC 2001
6,3%

ZMC 2004

42,7%

37,5%

41,6%

41,3%

32,5%

33,0%

34,4%

34,9%

16,5%

20,1%

17,7%

19,5%

4,2%

jaar:

Tussen 25 en 39
jaar:

Tussen 40 en 49
jaar:

Ouder dan 50
jaar:
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Landelijk 2001
1,5%

Landelijk 2004
1,4%

ZMC 2001
0,7%

ZMC 2004
1,0%

LBO:

4,5%

3,6%

2,4%

2,5%

MBO:

43,1%

42,2%

35,9%

35,4%

HBO:

45,9%

46,3%

55,0%

56,5%

Universiteit:

5,0%

6,6%

6,0%

4,6%

Opleidingsniveau:

Lager
onderwijs:

Functie:

Landelijk 2001
4,3%

Landelijk 2004
9,0%

ZMC 2001
17,4%

ZMC 2004
6,4%

Hotelfunctie:

15,6%

3,5%

5,9%

1,4%

Technische- en
plantsoenen:

8,7%

1,4%

0,9%

1,6%

Para- en
perimedisch:

1,3%

20,1%

15,4%

17,9%

Medisch
assisterend:

28,8%

7,5%

14,3%

7,8%

Sociaal agogisch:

1,1%

1,2%

0,7%

1,2%

Medisch en
sociaal
wetenschappelijk:

2,3%

3,9%

3,3%

2,7%

Verpleging en
verzorging:

38,0%

37,9%

41,9%

45,8%

Algemeen

(inclusief
management en

staf):

Vermeldenswaardig bij deze tabellen is een toename van het aantal ingevulde
enqu6teformulieren door leidinggevenden, maar een afname van het aantal ingevulde
formulieren door management- en staffunctionarissen. Bij het ZMC maken we onderscheid
naar managementniveau in de zin van integraal managers en leidinggevenden. Integmal
managers geven in de regel leiding aan leidinggevenden en functioneren op strategisch of
tactisch niveau, terwijl leidinggevenden meer kunnen worden beschouwd als 'meewerkend
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voorlieden' die op operationeel niveau functioneren. Zonder albreuk te doen aan deze
belangrijke laatste categorie wil ik hier vermelden dat, indien zou worden gesuggereerd dat
effecten van het Management Ontwikkelings Programma logisch te verklaren zouden zijn
puur op basis van het aantal ingevulde formulieren op managementniveau, ik hier toch de
kanttekening moet plaatsen dat juist die categorie achterblijft bij de landelijke trend. Waar we
een verdubbeling zien op landelijk niveau in deze categorie, zien we juist een vermindering
van respondenten uit deze categorie bij het ZMC met 64%. De functie leidinggevende op
operationeel niveau laat een verdubbeling zien zowel landelijk als bij het ZMC.
Wanneer we dus spreken van een verbetering van de arbeidsbeleving onder leidinggevenden
hebben we het hier over medewerkers die een groot deel van hun taak operationeel werkzaam
zijn en dus dezelfde beleving ondergaan als hun collega's.
Verbetering van de arbeidsbeleving van medewerkers in algemene zin bij het ZMC in het jaar
2004 ten opzichte van het jaar 2001, ligt dus niet oorzakelijk bij het aantal ingevulde
formulieren door participanten uit een bepaalde doelgroep. Causale verbanden kunnen
weldegelijk worden gelegd tussen het Management Ontwikkelings Programma, de ingestoken
Al-filosofie en de verbeterde arbeidsbeleving over de periode 2001-2004.

Aantal jaren
werkzaam in de
organisatie:

Landelijk 2001

Landelijk 2004

ZMC 2001

ZMC 2004

Minder dan 1

9,2%

6,5%

6,7%

5,8%

16,9%

16,9%

18,5%

15,9%

10,2%

15,3%

10,7%

17,4%

15,3%

15,3%

13,9%

13,0%

48,5%

46,0%

50,2%

47,9%

jaar:

Tussen de 1 en

de 3 jaar:
Tussen de 3 en

de 5 jaar:
Tussen de 5 en

de 10 jaar:

Meer dan 10
jaar:

De resultaten:
In de volgende tabellen zijn de resultaten van het ZMC weergegeven.
De uitkomst van de vragen zijn geclusterd naar zogenoemde werkkenmerken en de resultaten
van het ZMC zijn vergeleken met de landelijke cijfers op dit kenmerk. De scores betreffen
gemiddelden op een vijf-punt schaal. Weergegeven is het landelijke cijfer van 2004, de
standaarddeviatie tussen de gegevens van 2004 op landelijk en ZMC niveau en de uitkomst
van het ZMC in 2001 op dit kenmerk vergeleken met 2004. Met een * is een significante
afwijking (>0.11) van het ZMC in 2004 weergegeven ten opzichte van het gemiddelde in
2001.
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Werkkenmerken:

Functie inhoud en werkorganisatie:
Kenmerk:

Landelijk 2004

Standaarddeviatie ZMC 2001

ZMC 2004

landelijk/ZMC

Zelfstandigheid:

3.84

0.77/0.77

3.85

3.90

Rolduidelijkheid:

4.18

0.64/0.61

4.15

4.22

Colirdinatie tussen

3.41

0.66/0.62

3.27

3.42

3.96

0.71/0.76

3.85

3.93

3.03

0.84/0.83

2.74

3.06

organisatie
onderdelen*:

Werktijden
roosters:

en

Personeelsbezetting*:

Arbeidsvoonvaarden:

Kenmerk:

Landelijk

Standaarddeviatie ZMC 2001

2004

landelijk?ZMC

Beloning:

2.75

0.74/0.73

2.84

2.75

Procedures en
regelingen:

3.18

0.68/0.66

3.05

3.08

Vastgestelde

3.33

0.66/0.69

3.17

3.30

ZMC 2004

arbeidsvoorwaarden*:
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Arbeidsomstandigheden:

ZMC 2004

Kenmerk:

Landelijk 2004

Lichamelijke
belasting*:

3.43

Standaarddeviatie ZMC 2001
landelijk/ZMC
3.27
0.79/0.80

Schending

4.13

0.53/0.55

4.09

4.13

Werkdruk*:

2.99

0.54/0.53

2.78

2.93

Werkveiligheid:

3.44

0.58/0.58

3.42

3.44

Milieu van de
werkplek:

3.11

0.66/0.64

3.14

3.13

Werkverstoring*: 3.62

0.65/0.65

3.45

3.64

3.39

persoonlijke
integriteit:

Persoonlijke ontwikkeling:
ZMC 2004

Kenmerk:

Landelijk 2004

Standaarddeviatie ZMC 2001
landelijk/ZMC

Gebruik eigen
capaciteit:

3.51

0.72/0.69

3.47

3.53

Opleiding en
perspectief:

3.14

0.74/0.70

3.01

3.11

Communicatie en overleg:
ZMC 2004

Kenmerk:

Landelijk 2004

Standaarddeviatie ZMC 2001
landelijk/ZMC

Sociaal
klimaat*:

3.51

0.57/0.53

3.45

3.57

Informatie:

2.89

0.77/0.77

2.68

2.73
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Leiderschap:
Kenmerk:

Landelijk 2004

Standaarddeviatie ZMC 2001
landelijk/ZMC

ZMC 2004

Leiderschap*:

3.38

0.74/0.69

3.45

3.25

Personeelsvoorzlening:

Kenmerk:

Landelijk 2004

Standaarddeviatie ZMC 2001
landelijk/ZMC

ZMC 2004

Werving en

3.21

0.72/0.62

2.97

3.25

3.55

0.64/0.69

3.35

3.55

Selectie*:

Opvang en

introductie*:

Gevolgen:

Kenmerk:

Landelijk 2004

Standaarddeviatie ZMC 2001

ZMC 2004

landelijk/ZMC
Tevredenheid
werk:

3.99

0.62/0.62

3.90

4.02

Tevredenheid
organisatie*:

3.66

0.61/0.61

3.41

3.61

Vertrekgeneigdheid
= gebondenheid*:

3.84

0.83/0.82

3.55

3.83

Lichamelijke

2.37

2.40/2.42
(0-11 schaal)

3.19

2.53

3.78

0.49/0.52

3.62

3.80

gezondheid (hoe
lager hoe beter)*:
Psychische

gezondheid*:
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In de volgende tabel is de progressie weergegeven in de vorm van rapportcijfers voor het
ZMC tussen 2001 en 2004:

Rapportcijfers naar
clusters vragen:

ZMC 2001

ZMC 2004

Progressie:

Functie inhoud en
werkorganisatie:

6.86

7.10

= + 0.24

Werktijden en roosters:

7.35

7.40

= + 0.05

Personeelsbezetting:

5.88

6.40

= + 0.52

Arbeidsvoonvaarden:

6.14

6.60

= + 0.46

Arbeidsomstandigheden:

6.57

6.60

= + 0.03

Persoonlijke
ontwikkeling:

6.18

6.40

= + 0.22

Communicatie en
overleg:

5.74

6.00

= + 0.26

Leiderschap:

6.30

6.70

= + 0.40

Personeelsvoorziening:

6.13

6.60

= + 0.47

Tevredenheid werk:

7.73

7.40

= -/- 0.33

Tevredenheid met de
organisatie:

6.72

6.90

= + 0.18
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Belangrijke verbeterde gemiddelde scores ZMC op de 5-puntschaal in 2004 t.o.v 2001:

Verbeteringen

Van:

Naar:

Progressie:

Co6rdinatie tussen
organisatieonderdelen:

3.27

3.42

= + 0.15

Werkdruk:

2.78

2.93

= + 0.15

Werkverstoring:

3.45

3.64

= + 0.19

Sociaal klimaat:

3.45

3.57

= + 0.12

Leiderschapstijl:

3.25

3.45

= + 0.20

Werving en selectie:

2.97

3.25

= + 0.28

Opvang en introductie:

3.35

3.55

= + 0.20

Tevredenheid met de
organisatie:

3.41

3.61

= + 0.20

Vertrekgeneigdheid (=
gebondenheid):

3.55

3.83

= + 0.28!

Psychische gezondheid:

3.62

3.80

= + 0.18

In de periode van het onderzoek heb ik gefungeerd als coordinator voor- en binnen het ZMC
en heb ik geparticipeerd in de klankbordgroep Prismant. De instellingen werden in de
gelegenheid gesteld om een aantal vragen toe te voegen aan de vragenlijst. ZMC heeft hiervan
gebruik gemaakt door een vijftiental relevante vragen toe te voegen aan de lijst van 203
vragen. Vragen die ten doel hadden om de effecten te meten van de interventies die we
hebben genomen na het onderzoek van 2001, te weten:

•

•

Introduceren van appreciative inquiry (AI) als basisfilosofie voor de cultuur van het
ZMC, waardoor sprake is van een betere bejegening, mddr respect en onderling
vertrouwen;
Introduceren van het management ontwikkelingsprogramma (MOP) om de inzichten
en vaardigheden te vergroten van de leidinggevenden bij ZMC waardoor mdtr
participatie en betrokkenheid bij de medewerkers wordt gesignaleerd.

In de volgende tabel zijn de vragen weergegeven alsmede de percentages van de scores op
dezelfde wijze als de overige vragen uit het onderzoek, in de vorm van stellingen:
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Mee cens:

Volstrekt

Mee

Ecns noch

mcc oneens:

oneens:

oncens:

De cultuur bij het ZMC is gunstig
aan het veranderen:

2.5%

19.6%

48.3%

28.6%

1.0%

lk weet 'het goede' in onze
organisatie te waarderen:

0.4%

3.7%

20.7%

71.5%

3.7%

Ik zie de toekomst van het ZMC

0.8%

12.6%

35%

49.7%

1.9%

Ik ben op de hoogte van het
programma MOP:

6.2%

25.8%

22.1%

34.8%

11.1%

ik merk dat de leidinggevenden
bij het ZMC het MOP hebben

6.8%

29.4%

36.2%

24.7%

2.9%

6.0%

18.9%

52.8%

20.7%

1.6%

4.4%

13.8%

50.8%

27.4%

3.6%

Ik word eerder beoordeeld op wat 2.9%
ik kan, dan op wat ik niet kan:

12.0%

34.3%

48.8%

2.0%

Leidinggevenden benaderen hun
medewerkers vanuit vertrouwen
en respect:

1.4%

10.1%

25.5%

59.3%

3.7%

Medewerkers benaderen hun
leidinggevenden vanuit
vertrouwen en respect:

0.6%

8.4%

29.3%

58.9%

2.8%

Medewerkers benaderen elkaar
en respect:

0.6%

6.6%

25.8%

62.7%

4.3%

De unitstructuur maakt het

1.4%

10.0%

34.9%

49.6%

4.1%

Tussen de units onderling bestaat
een goede samenwerking:

2.0%

16.8%

45.9%

33.6%

1.8%

Er wordt de laatstejaren binnen

1.8%

14.2%

52.4%

28.9%

2.8%

Vragen:

Volledig
mee eens:

met vertrouwen tegemoet:

gevolgd:

Mijn leidinggevende past het
geleerde uit het MOP toe in de

praktijk:
Het MOP stimuleert het positief
denken in de organisatie:

vanuit vertrouwen

een

prettige
mogelijk om op
manier samen te werken:

de organisatie beter

samengewerkt:
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2.2.2.4.

Interpretatie van de gegevens en kritische zelfreflectie.

Wat er de afgelopen jaren tot ontwikkeling is gebracht bij het ZMC is niet te onderschatten.
De activiteiten hebben als resultaat een ambitieus beleidsplan opgeleverd
dat voor het
management "niet geheel doorspekt is met mijn eigen teksten", zoals een van de managers zo
treffend verwoordde, maar "dat w61 kan worden beschouwd als een werkdocument voor de
toekomst". Een document dat uiteindelijk tot stand is gekomen met enorm veel inspraak,
meningsverschillen, weerstanden en ontkenningen in de zin van 'dat werkt toch niet' of 'eerst
maar eens onderzoeken c.q. bewijzen'.
Onderzoek hebben we gedaan, evaluaties zijn gehouden en 'anything goes if it works', maar
waar we nog niet aan hebben gedacht is ofhet niet beter zou kunnen zijn om de
weerstandskrachten te laten afnemen in plaats van veranderkrachten al of niet op
democratische wijze te forceren.

Is er een prioriteitstelling mogelijk tussen feiten en meningen bij
organisatieverandering? Is er
een voorkeur uit te spreken tussen kwantitatief of kwalitatief onderzoek?
Hagenaars'29 komt in dit verband met enkele opvallende constateringen. 'Cijfers en algebra
staan in tegenstelling tot woorden en taal ver af van het werkelijke leven, van de ware
beslissingen die mensen moeten nemen, van datgene wat er echt toe doet. Opvallend is dat de
waarheid van dit soort beweringen buiten, maar ook veelal binnen de wetenschap als
vanzelfsprekend beschouwd wordt: het hoeft toch geen betoog dat de echte essentiele
aspecten van ons menszijn niet in mathematisch-statistische, kwantitatieve termen uit te
drukken zijn - met de stilzwijgende implicatie dat dit met woorden, taal, kwalitatieve
benadering wel mogelijk is, in ieder geval beter lukt'. Tijdens zijn rede is het de bedoeling om
deze vanzelfsprekendheid enigszins te problematiseren. Zonder de onderzoeken op het gebied
van o.a. de natuurwetenschappen te ontkennen (Aardwetenschapper Richard Gross heeft
onlangs berekend dat een dag op deze wereld na de tsunami in Indonesie 0,000.002.676
seconde korter zal duren als gevolg van de veranderende draaisnelheid van de
aarde. Knap,
maar gddn wetenschap, zo schrijft de Volkskrant, omdat niemand dit getal kan
controleren 130)
worstelt Hagenaars met het doen van een wetenschappelijk bewijs op het gebied van de
sociale wetenschappen, waartoe hij gemakshalve ook de psychologie en de economie rekent.
Met de presentatie van een fictiefonderzoek op het gebied van de 'intellectuele
nieuwsgierigheid onder studenten', wijst hij op een tendens naar het midden. Hij wijst, aan de
hand van zijn fictieve onderzoek, op het feit dat regressie naar het gemiddelde bij
grootschalige onderzoeken een rol spelen in de veranderbaarheid van groepen. Kleine groepen
zullen in de regel veel meer veranderbaar blijken te zijn dan grotere groepen, waarbij alles
naar het midden lijkt te tenderen en een soort 'eenheidsworst' kan ontstaan.
Hagenaars noemt dit regressie naar de modale, grootste categorie, wat telkens weer leidt,
zowel in het dagelijks leven als in de wetenschap, tot verkeerde conclusies over wat er
werkelijk aan de hand is. 'Een bekend verschijnsel in de communicatiewetenschappen is het
gegeven dat houders van een minderheidsstandpunt de neiging hebben hierop later (d.w.z. bij
hermeting) terug te komen in tegenstelling tot degenen die een meerderheidsstandpunt
innemen. Deze laatsten veranderen nauwelijks van mening. Dit verschijnsel wordt al te vaak
verklaard in termen van sociale druk ofneiging tot conformisme. In verkiezingsonderzoeken
129 De weggecij ferdc mens? Jacques A. Hagenaars; departement Methoden en Technicken van Onderzock van de
facultcit Sociale Wetenschappen, Rede, uitgcsproken ter gelegenheid van de 76"' Dies Natalis van dc
Universitcit van Tilburg; 20 november 2003.
130
Volkskrant van 15 januari 2005.
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wordt ook telkens weer gevonden dat bij herhaalde meting van politieke partijvoorkeuren, de
kiezers van de kleinste partijen extreem labiel zijn: in overgrote meerderheid lopen zij over
van hun aanvankelijke voorkeur naar een andere partij en dat in veel grotere mate dan de
aanhangers van de grotere partijen'.
Met veel dank heb ik gebruik gemaakt van het medewerkerstevredenheidsonderzoek van
Prismant maar laten we niet vergeten dat er in- en externe invloeden zijn op onze organisatie
die een ander licht kunnen doen schijnen op de beleving van de werkelijkheid dan uit het
onderzoek zou kunnen worden geconcludeerd.

Uit het onderzoek kan worden aangetoond dat HRM-beleid loont, zo stellen de onderzoekers.
Zij bevelen aan om op basis van de aangetoonde effecten, vooral te investeren in
functionerings- en jaargesprekken, POP's, functiegerichte scholing, team- en werkoverleg en
begeleiding bij schokkende ervaringen. Tevens doen zij de suggestie om vooral uitvoering te
geven aan de afspraken die tijdens functioneringsgesprekken worden gemaakt. Het is beter
om gddn functioneringsgesprek te houden dan de afspraken bij functioneringsgesprekken niet
na te komen. Het niet voldoen aan de verwachting van de medewerker heeft op diens
arbeidsbeleving een duidelijk negatief effect. Uit het onderzoek blijkt dat met bijna de helft
van de medewerkers langer dan een jaar geleden of zelfs nog nooit een functioneringsgesprek
werd gehouden. Bijna een kwart van de respondenten gaf aan dat er met de uitkomsten van
het functioneringsgesprek niets tot weinig wordt gedaan. De onderzoekers stellen dat het
houden van functioneringsgesprekken effecten blijken te hebben op de leiderschapsstijl. Dat
effect kan zich aandienen in twee richtingen. Enerzijds kan het houden van functioneringsgesprekken leiden tot een 'betere' waardering van de leiderschapsstijl omdat de
leidinggevende ook inderdaad deze gesprekken voert en daarin investeert, anderzijds zal het
'moeten' houden van dit soort gesprekken volgens de CAO, leiden tot verbetering van de
managementstijl. Leidinggevenden moeten nu eenmaal op dit punt iets doen, want het is
vastgesteld beleid in een organisatie waarop zij worden afgerekend.
Nu kan dat zo zijn en ik ben het ook grotendeels met de onderzoekers eens op dit punt, maar
ik ken ook de verhalen van leidinggevenden die het voor elkaar krijgen om met 20 medewerkers in twee dagen de functioneringsgesprekken af te ronden. Bijzonder knap en erg
efficient, maar weinig effectief naar mijn mening. In het MOP programma bij ZMC pleiten
wij ervoor om vooral aandacht te schenken aan de kwaliteit van de functioneringsgesprekken.
Zonder hier uitvoerig op de techniek van het functioneringsgesprek in te gaan, wil ik in ieder
geval vermelden dat een goed functioneringsgesprek wordt gekenmerkt door een goede
voorbereiding van beide gesprekspartners, tenminste 1,5 uur per persoon in beslag neemt en
wordt voorzien van een verslag waarin de afspraken zijn vastgelegd. Het nakomen van de
gemaakte afspraken is voor mij een conditio sine qua non. Tevens pleit ik ervoor om tijdens
dit soort gesprekken een Al-gerichte benaderingswijze te kiezen, in die zin dat de medewerker
primair wordt beoordeeld op wat hij kan en wat hij bijdraagt aan de afdeling, in plaats van te
wijzen op allerlei hiaten in het functioneren. Kritiek is in feite 'een wens, verpakt in een
negatief papiertje'. Bij het ZMC promoten wij de filosofie dat niemand in de organisatie
werkt om deze organisatie te frustreren. Eenieder zal het beste van zichzelf willen geven om
een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de organisatie. Waardeer de persoon dan
ook om diens inzet, waarbij het alleen een kwestie is van juiste communicatie en een goede
coordinatie om de gewenste prestaties te kunnen leveren en in het team op elkaar af te
stemmen. Dan is het zelfs plezierig om functioneringsgesprekken te houden.
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Voor POP-gesprekken geldt hetzelfde. Onderbenutting van de kwaliteiten van de
medewerkers is een belangrijke vertrekreden. Een POP is een krachtig personeelsinstrument
wanneer dit wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld: de persoonlijke ontwikkeling van de
medewerker. Landelijk is er nog maar een kleine groep die gebruik maakt van de persoonlijke
ontwikkelingsplannen. Bij het ZMC besteden we hieraan ruime aandacht.

Overleg is tevens een krachtig instrument dat iets oplevert voor de organisatie. Participatie
lijkt tijd te kosten maar levert op de langere termijn duidelijk voordelen in tijd en acceptatie
de onderzoekers
op. Een gunstig effect op de bedrijfsprocessen en het sociaal klimaat, is door
must.
schokkende
aan
schenken
aandacht
Volgens de
het
ervaringen
is
een
aangetoond. Ook
onderzoekers is het zorgwekkend dat de helft van de respondenten aangeeft niet of
onvoldoende begeleid te zijn, terwijl 20% van de medewerkers werd geconfronteerd mEt deze
in
ervaringen. Het lijden en de dood van patienten is een onderwerp waarmee medewerkers
een ziekenhuis te maken krijgen en wat vaak als schokkend wordt ervaren. Op de tweede
plaats en in toenemende mate staat het fenomeen: agressie. Begeleiding van dit soort
ervaringen zal zeker effect opleveren.

Landelijk gezien zijn de verschillen tussen het onderzoek 2001 en 2004 duidelijk positief. De
medewerkers zijn hun arbeidsbeleving anders, te weten beter gaan waarderen. De
onderzoekers wijzen erop dat er nog veel werk aan de winkel is, vooral op het gebied van
werkdruk en personeelsbezetting. Het is opvallend dat de medewerkers de sociale kant van
het werk in verhouding belangrijker zijn gaan vinden dan de inhoudelijke kant van het werk.
Wellicht te verklaren omdat er mdEr aandacht is gekomen voor dit fenomeen in het landelijke
beleid, maar men 'vlucht' niet meer in de inhoud van het werk.
Vooral de aandacht voor functioneringsgesprekken en POP's levert een betere
wel kunt
arbeidsbeleving op. Bij de kwaliteit voor het leidinggeven geldt dat je daarin
investeren, maar dat effecten pas geleidelijk merkbaar zullen zijn. Gedragsverandering heeft
tijd nodig en de beeldvorming van de medewerkers ten aanzien van het gedrag van hun
leidinggevende is niet van de ene op de andere dag gewijzigd.

"De resultaten laten zien dat in instellingen, waar geYnvesteerd is in de kwaliteit van het
leidinggeven, medewerkers 'dcht' positiever scoren op tevredenheid met de organisatie en het
werk. Deze medewerkers zijn minder vertrekgeneigd".

Bij het beschrijven van de effecten van de contextgevoelige variabelen op de arbeidsbeleving,
waarschuwen de onderzoekers op de emotionele kant van dit soort ingrepen. Het gaat
vooral hoe er met
bijvoorbeeld niet direct over de mate waarin bezuinigd moet worden maar
de bezuiniging is omgegaan. Dit geldt ook voor variabelen als een fusie of de gemaakte
productieafspraken. Bijna alle ziekenhuizen, zo ook het ZMC, hebben te maken met
zal hebben op de
verhoogde productieafspraken. Verondersteld mag worden dat dit effecten
beleving van de werkdruk.
Om de negatieve effecten van een beleidscontext in te dammen, bijvoorbeeld de effecten van
bezuinigingen, doen de ziekenhuizen er goed aan zeer zorgvuldige afwegingen te maken bij
het doorvoeren van dit soort aspecten op bezuinigingen op het personeelsbeleid. Ik kan me
hierin volledig vinden en bij het ZMC doen we dan ook alle moeite om beschikbare gelden
voor het personeelbeleid te behouden, zo mogelijk uit te breiden en zo efficient en effectief
mogelijk te benutten.
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Met de resultaten uit het onderzoek 2001, zijn we bij het ZMC aan de slag gegaan met een
intensief management ontwikkelingsprogramma. Zoals de onderzoekers stellen is een
investering in de kwaliteit van het leidinggeven een goede keuze om tcht tot een betere
arbeidsbeleving te komen, echter het is een actie voor de langere termijn. Effecten worden pas
na enige tijd zichtbaar. Met de vragen die aan het onderzoek 2004 werden toegevoegd wilden
we inzicht krijgen in de effecten van de kwaliteit van het leidinggeven.
Met die toevoeging was het de bedoeling om een causaal verband aan te tonen tussen de
filosofie van appreciative inquiry en het Management Ontwikkelingsprogramma als
instrument en de uitwerking op de tevredenheid van medewerkers.
De verbeteringen die in de voorgaande tabellen zijn genoemd, zijn voor een groot deel
oorzakelijk toe te schrijven aan de kwaliteit van de leidinggevenden. Thema's waarop
progressie is gemaakt liggen binnen het competentiegebied van de leidinggevenden bij het
ZMC. De toegevoegde vragen laten als resultaat ook een neiging zien in de richting van de
meest positieve scores, hoewel het merendeel van de respondenten in het veilige
middengebied scoort. Binnen de organisatie wordt dit verklaard door de terughoudende
cultuur van de 'Zaankanters' die zich in de regel niet zo snel positief zullen uitlaten, maar er
is een duidelijke tendens waarneembaar in de richting van een betere arbeidsbeleving.

Of daarmee voldoende bewijs is geleverd dat het MOP en de Al-gedachte oorzakelijk hebben

geleid tot verbetering van de organisatiecultuur, vraag ik me af en dat stemt mij niet tevreden.
reeds stelden,
Het gaat ons om verandering van cultuur bij het ZMC en zoals de onderzoekers
is vooral
ZMC,
het
bij
medewerkers
de
van
De
tevredenheid
gaan.
te
om
weg
lange
een
dit
is
af te leiden van de mate waarin zij vertrouwen en respect ervaren, worden geinformeerd over
relevante beleidszaken en communicatie kunnen bedrijven.

Voor wat betreft deze aspecten werd gekozen voor een werkwijze in het trainingsprogramma
via de methodologie van het sociaal constructionisme'31. Edn van de principes van
e is dat alle
appreciative inquiry. De achterliggende visie van het sociaal constructionism
een
leven
waarin
wereld
de
wordt
en
dat
product is van dit
kennis 'geconstrueerd'
wij
construeren of men zich nu wei ofniet bewust is van acties op dit gebied. Bij alles wat wij
doen maken we gebruik van kennis. Kennis die we zdlf opdoen door te ontdekken en kennis
die reeds voor handen is en door anderen is geconstrueerd en waarvan wij gebruik maken. In
de organisatie is er heel wat door anderen geregeld waar wij ons niet van bewust zijn, maar
wat wal maakt dat wij ons werk kunnen uitvoeren zoals we dat uitvoeren.

Binnen de kennistheoretische positie van het constructionisme wordt de mens gezien als
'kennend wezen' die als een gesloten systeem functioneert. Hij neemt kennis tot zich en
handelt vanuit die kenniswereld. Onze ervaringen in de wereld worden op subjectieve wijze
georganiseerd'32, niet die wereld zdlf. Plaatsen we dit uitgangspunt in een samenwerkende
organisatie dan kunnen we stellen dat het sociaal constructionisme een beweging is van het
onderling uitwisselen van kennis en ervaring. Sociaal in de betekenis van onderlinge interactie
tussen mensen die 'zingeving' of betekenis koppelen aan communicatie met anderen,
willen nemen.
waardoor zij kennis en ervaring van die anderen tot zich nemen en ook
Hierdoor construeren zij in feite hun eigen werkelijkheid. Daarmee wordt ieder mens uniek en
zijn 'verhalen' interessant binnen het construeren van actieve relaties.
13' Gergen 1994, Weick 1979, Rijsman
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De toepassing van het sociaal constructionisme als onderdeel van appreciative inquiry is
fundamenteel van aard. Gergen neemt in zijn werk afstand van de tot nu toe gevestigde orde
van de dualistische kentheorie, voortgekomen uit de periode van de
Verlichting en dominant
voor de Westerse wereld en promoot een paradigmatische verschuiving naar een sociaal
constructionistische kentheorie. "Ik denk dus ik ben" van Descartes wordt door Gergen
vervangen door "ik communiceer dus ik ben". De kernpunten van het constructionisme
kunnen als volgt worden samengevat:

•
•

•

•

Kennis wordt actief opgenomen. 'al doende leert men', is een gevleugelde
uitspraak
die hierbij past. Het dagelijks leven is daarbij Ldn grote praktijk, waarbij iedere
ervaring een toevoeging van deze kennis is;
Kennis wordt actief opgebouwd: ons geheugen kan ons weI eens in de steek laten,
maar de kennis die we bezitten raken we niet kwijt en met het tot ons nemen van
nieuwe kennis en ervaring, voegen we in feite iets toe aan datgene wat we reeds in ons
hebben. Zalfs vanuit pedagogische theorieen wordt aangegeven dat een aantal van
onze kenmerken weliswaar genetisch zijn bepaald, maar dat in de regel de mens toch
wordt geboren als 'tabula rasa' die enorm veel kennis tot zich zal nemen tijdens het
korte leven dat hem beschoren is;
De functie van cognitie is adaptiefvan aard, in de betekenis van 'passen' (to fit) en
viabiliteit wat volgens Glasersfeld doelmatigheid in het bereik van onze
ervaringswereld en doelgericht handelen inhoudt. Hoewel niet altijd even concreet
geformuleerd, handelt de mens vanuit zijn kennis en ervaring, gericht op een
bepaald doel;
Kennis dient de organisatie van de ervaringswereld van het subject. De wereld wordt
als bestand opgevat waarin onze kennis over die wereld subjectief is
geconstrueerd.
Onze fantasie kan dan onze enige beperkende factor zijn, maar we werken en leven in
relatie met anderen waarin zoals Feyerabend zo mooi stelt: anything goes, i f it works.

Omdat wij nu eenmaal construeren in sociaal verband (de mens is in de regel niet op zichzelf
staand en leeft en werkt in relatie met anderen), is het van belang om communicatie te
verheffen tot een 'dialoog': de moed om een ddconstructie van bestaande vooronderstellingen
te realiseren en open te staan voor meningen, kennis en ervaring van anderen. Door zoveel
mogelijk stemmen aan te horen en te luisteren naar de mening van anderen, kan de
wetenschappelijke dialoog leiden tot een reconstructie van dagelijkse werkelijkheden en
praktijken waardoor een culturele transformatie mogelijk wordt.
Daarom duurt cultuurverandering lang. Het is niet even simpelweg de dagelijkse praktijk in
een andere context plaatsen door regels of procedures te wijzigen, het is op narratieve wijze
bestaand gedrag omvormen van een minder gewenst naar en mddr gewenst niveau. Wat dat

mar gewenst inhoudt, zal op democratische wijze moeten worden vastgesteld door te

luisteren naar de 'verhalen' die mensen bij zich dragen. Daarin schuilt kennis, ervaring en
emotie en juist dit laatste is een belangrijk gegeven bij cultuurverandering.

Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de schat aan informatie die verkregen is uit het
Prismant-onderzoek, maar ik wil tevens de beperking daarvan aangeven omdat de
onderzoekers vragenlijsten hebben toegezonden aan alle medewerkers in loondienst en
werkend binnen de CAO-ziekenhuizen. Binnen het ZMC wordt veel gewerkt met
vrijgevestigde artsen, vrijwilligers, stagiaires en assistenten. De arbeidsbeleving van de
medewerkers in loondienst moet dus worden gernterpreteerd binnen de sociale context van de
samenstelling van de organisatie.
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I

'

Als onderzoeksperspectief is de narratieve benaderingswijze van Gergen meegenomen omdat
de 'verhalende gebeurtenissen' van alledag veelal tot stand komen door en tijdens de omgang
met medewerkers die niet in loondienst zijn van het ZMC. Wederzijdse bernvloeding en
wederzijdse afhankelijkheid vindt plaats binnen deze context. De perceptie, de zingeving van
de werkelijkheid vindt plaats door verhalende gebeurtenissen te delen over sociale acties en
constructies.
'ln de context van Gergens visie verwijst de term 'vertelling overjezelf (self narrative) naar
een individueel verslag van de relaties tussen relevante gebeurtenissen in de tijd. Door het
ontwikkelen van een 'zelf-verhaal' creeren we coherente verbanden tussen de voorvallen in
ons leven. Onze huidige identiteit is geen plotseling en mysterieus gegeven, maar het logische
resultaat van een levensverhaal. De vertellingen zijn geen passieve reflecties van wat 'waar'
is, maar scheppen de zin van 'wat waar is'. De inbedding van het individuele verhaal binnen
de bredere contexten van cultureel-historische verhaallijnen noemt Gergen het 'nesten':
hierdoor ontstaat een verhaalkundige reeks, een multipliciteit van 'self-narration'. Deze
de uiteenlopende eisen van
veelvuldigheid is belangrijk voor het correct kunnen reageren op ,133
rollen
verschillende
van
diverse relationele contexten, het spelen

Met de uitkomsten van het Prismant onderzoek van 2001, is een start gemaakt met het
Management Ontwikkelings Programma, waarin de leidinggevenden zijn gewezen op het
spelen van die verschillende rollen aan de hand van de theorie van Robert Quinn. Vervolgens
is gekozen voor het mee-maken van het programma door de deelnemers, op basis van hun
verhalen uit de dagelijkse praktijk. Hun sociale constructen waarmee zij dagelijks worden
geconfronteerd. De zogenoemde 'rode draad' van het programma was voor eenieder gelijk,
maar de invulling was telkens anders. Anders gekleurd, andere verhalen en andere verrijking
van kennis en inzichten.

Met de uitvoering van het programma heb ik ontdekt en geleerd dat het van eminent belang is
om de 'verhalen' over de organisatie, vertelt door de medewerkers van die organisatie, te
waarderen. Het zijn juist di6 verhalen die de cultuur van een organisatie construeren en
onderhouden. Mijn ontevredenheid met de uitkomsten van het Prismant onderzoek, het ZMC
is in mijn ogen niet onderscheidend genoeg voor wat betreft de landelijke gegevens, wordt dor
de kwaliteit van deze verhalen weggenomen.
Het programma heeft een feitelijke evaluatie ondergaan (2.2.5.) maar daarnaast is op basis
van interviews, gehouden onder de deelnemers van de groepen: 2,3 en 4 en afgenomen door
de deelnemers van groep 5, de verandering in de praktijk geYnventariseerd. Ook hiervan is een
weergave opgenomen in 2.2.5. Tenslotte is, per mail, aan de eerste groep deelnemers
gevraagd o f zij konden aangeven welke veranderingen waarneembaar waren bij hun
medewerkers ten gunste van de cultuurverandering van het ZMC.
Deze groep gafaan dat het vertrouwen en het respect is toegenomen, de communicatie mddr
open plaats vindt en de samenwerking duidelijk is verbeterd.

Hiema volgt een weergave van dit programma, wat er is behandeld en de manier waarop dit
heeft plaatsgevonden. Aan het eind van ieder programma-onderdeel noem ik de bevindingen
van de deelnemers met dit deel. Dit is een weergave op basis van eigen observaties van de
begeleiders. Indringende en zddr persoonlijke verhalen van de deelnemers zijn omwille van
privacy buiten deze weergave gehouden.

I
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2.2.3.

Belangrijkste

interventie

na

de

uitkomsten

2001:

Het Management Ontwikkelings Programma.
Met de informatie uit het Prismant-onderzoek gingen we aan het werk en konden we
uiteindelijk het ambitieuze Management Ontwikkelings Programma aanbieden.
"

Voor u ligt een zeer ambitieus programma. Een traject bestaande uit intensieve leergangen,
opdrachten en intervisies. bedoeld ter ondersteuning van de nieuwe ontwikkelingen van De
Heel ZMC. De komende jaren staan verschillende acties op het programma. Herbezinning op

innovaties in de zorg, patienten optimale zorg blijven garanderen, de komst van een
zorgboulevard, de nieuwbouw, omgaan met kostenbewuste bedrijfsvoering, ontwikkeling van
visie en missie van het ziekenhuis, ontwikkeling van nieuw beleid voor de periode 2004-2007.
Kortom... te ved om op te noemen.
Bij al deze acties zzillen we een zwaar beroep nioeten doen op de inzet van onze managers.
Dit programma is dan ook bedoeld om hen toe te nisten met kennis, vaardigheden en
inzichten zodat zij niet alleen kunnen participeren bij de hiervoor genoemde activiteiten, maar
lelens duurzaam kunnen zorgdragen voor het 'handen en voeten' geven aan een passende
invulling van de rol als 'integraal' leidinggevende. Wij moeten ons constant kunnen en willen
verbeteren. We kunnen m66r doen met minder moeite!

De directie en het stafbestuur zullen ondertussen hard werken aan de nieinve visie en missie
van De Heel. Van daaruit zal de volgende stap zijn dat een ziekenhuisbreed beleidsplan 20042007 wordt samengesteld. In dit programma is ruimle opgenomen om de dialoog over de
visie, missie en beleidsuitgangspunten op gang te brengen met de managers, zodat zij kunnen
participeren in de ontwikkeling en implementatie daarvan.
Ik ben zeer verheugd met het enthousiasme van de leden van de directieraad en medische staf,
die samen met de manager PO&0 en de senior adviseur bedrijfsvoering intensief hebben

bijgedragen aan defilosojie, inhoud en vorm van dit programma.
Ik heb dan ook hoge verwachtingen van de effecten van dit programma en ik ga er van uit dat
u allen met enthousiasme zult deelnemen. Wij zullen de ontwikkelingen met grote interesse
blij\,en volgen"134.
Tegen deze en de volgende contextuele achtergrond werd op 20 augustus 2002 een
zogenoemde 'kick-off gehouden en kon de tweede groep op 17 oktober 2002 van start gaan.
Als groep nummer een hadden we de directie En het stafbestuur benoemd tot onze doelgroep.
Weliswaar met een aangepast programma, maar w61 met het idee, dat ook zij de 'rode draad'
van het programma zouden moeten volgen. Het zou niet geheel volgens ons plan verlopen,

134

Voorwoord in dc brochure (PO&O scptembcr 2002)van het Management Ontwikkclings Programma (MOP),
door drs. J. Wagenaar; algemecn directeur van het zickenhuis. Daar waar wordt vermeld 'De Heel ZMC<, kan nu
gclczen worden 'ZMC'. Deze naamswijziging is in 2004 doorgevoerd. Het 'belcidsplan 2004-2007', is
inmiddels belcidsplan 2004-2008 geworden. Het 'enthousiasme' van directic en medisch staf is licht overdreven.
De directie is stccds cnthousiast geblcvcn terwijl we het enthousiasme van de incdische staf nict zonder slag of
stoot hadden verdiend. Dc manager PO&0 (Personcel, Organisatie & Oplcidingen), hier genoemd ben ik; de
senior adviseur bedrijfsvocring tevens mijn collcga is dr. F. (Frank) van Ree. Blocd, zweet cn tranen heb ik mot
hem gedccld.
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maar het 'volgen van de ontwikkelingen met grote interesse' zoals Wagenaar schrijft in het
voorwoord, is steeds aanwezig gebleven.

In deze periode zou er voor het ZMC op korte termijn een richtinggevende missie en visie
worden ontwikkeld. Zowel vanuit het stafbestuur als de directieraad bestonden hierover
ideeen. Door directieraad en stafbestuur was in een aantal bijeenkomsten reeds gewerkt aan
de gedachtevorming omtrent een missie en visie. De bedoeling was dat bouwstenen voor een
visie en missie binnen de respectievelijke achterbannen zouden worden besproken en
beproefd en dat dan vervolgens zou kunnen blijken in hoeverre er overeenstemming dan wel
verschil van inzicht zou bestaan over de te volgen koers voor de toekomst.
In het najaar 2002 moest hierover duidelijkheid kunnen bestaan. Ook dan zou aan de orde
moeten komen ofhet mogelijk zou zijn om met de huidige structuur vorm te gaan geven aan
de toekomstige ziekenhuisorganisatie.
Ondertussen zou aandacht worden geschonken aan de speerpunten die in de planning &
controlcyclus door directie en stafbestuur waren afgesproken te weten:

4 ICU (Intensive Care Unit);
4 Opleidingsplannen voor medisch specialisten en verpleegkundigen;
4 Vraaggericht werken;
4 Eventuele commerciele activiteiten;
4 Handhaving van de productieafspraken 2002;

4 ICT;
4 Kwaliteitsbeleid;

4 HRM.
In augustus en september 2002 was door directie en stafbestuur een interviewronde gehouden
om aandachtsgebieden te inventariseren voor de nieuwe visie en missie met de bedoeling dat
met de start van het MOP, in een extra bijeenkomst voor directie en stafbestuur op 24 en 25
september 2002, de verkregen informatie kon worden bewerkt naar bouwstenen voor de visie,
missie en nieuw beleid.

Het stafbestuur pleitte voor een specifieke medische invulling van de missie en visie. Op basis
daarvan zou dan een medisch beleidsplan 2004-2007 kunnen worden geschreven. Hieraan
gekoppeld kon dan weer een totaal ziekenhuisbeleidsplan voor 2004-2007 worden
samengesteld.

Het streven was er op gericht om rond de jaarwisseling 2002/03 een missie en visie te kunnen
presenteren. Parallel aan deze veranderingen zouden primair de leidinggevenden worden
geschoold om medeverantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de wenselijke veranderingen.
Daartoe was immers dit intensief Management Ontwikkelings Programma ontwikkeld om
vanuit de visie en missie van het ZMC, zorg te dragen voor ontwikkeling en implementatie
van nieuwe beleidsgebieden. De nieuwe visie en missie zou in het MOP gepresenteerd en
besproken worden.
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Evenals het MOP zdlf, was dit can ambitieuze planning die het niet gcheel zou halen. Het beleidsplan
2004-2008 is uitcindclijk in juni 2004 verschenen in drukvorm. Nu lijkt dat vreemd en negatief maar in
de praktijk van de procesgang waar we allen mee worstelden is het alleen maar te prijzen dat men dit
beleidsplan niet geforcecrd heeft gepresentccrd. Wat we namelijk nastreefden, het komen tot een
cultuurverandering bij hot ZMC, zou wat mddr tijd vragen dan verwacht

Allereerst was er een diepgewortelde basisfilosofie, de methodologic van Al, waar we (Frank en ik) niet
van wilden afwijken. Het diagnosticeren van fouten in de organisatic was niet zo ingewikkeld en we
hadden daar voldoende ervaring mee opgedaan. Juist het zoeken en benoemen van de kracht in de eigen
organisatic bleek cnorm lastig. Wc moesten de directie dn het stafbestuur overtuigen van het gegeven
dat veranderingen die we wilden doorvocren op dczelfdc manicr als voorheen, zouden leiden tot
dezelfde resultaten als voorheen en dus niet de gewenste verbeteringen zouden brengen.
Vervolgens moesten we de deelnemers aan het programma motiveren om vooral te participeren in de
ontwikkeling van het ziekenhuisbelcid en om daarbij mddr 'unitoverstijgend' te denken en te handelen.
Daarnaast was er duidclijk verschil in visie waarneembaar tussen de dircctie en het stafbestuur135. Waar
moest het accent komen te liggen: structuur of cultuur? Bij het structuuraccent wildc het stafbestuur cen
wijziging van de topstructuur. Er moest in plaats van cen driehoofdige directic, een tweehoofdige Raad
van Bestuur worden aangestcld waarvan tenminste 66n van beide leden een medische achtergrond zou
mocten hebbcn. Bij het cultuuraccent was cr irritatie bij de medici over het grote aantal managers dat wc
inmiddels hadden, hetgeen te wijtcn was aan de grote hoeveelheid units, terwijl bij de leidinggevenden
het volop klachten regende over de bejegening door de spccialisten.

Gelijktijdig werden we met cen enorme bezuinigingsoperatie geconfronteerd voor de begroting 2003,

waardoor de aandacht vooral gericht was op het financiele perspectief. Prachtige situatie natuurlijk om
het MOP niet te laten doorgaan. Dat zou immers heel wat besparen.

Voili, het werkveld van Frank en mij.

Dit alles verklaart dus dc vertragingen die wc opliepen, maar het getuigt evenecns van de moed en van
het doorzettingsvermogen van de directie, het stafbestuur en van de dectnemers om anders te leren
kijken naar de eigen organisatie, om dc dialoog te starten en om te streven naar draagvlak op de
'werkvioer'

135 Dat is overigens inherent aan een

zickenhuisorganisatie waarmee het ZMC zich niet onderscheidt van dc ruim

100 andcre ziekenhuizen in Nederland.

Dit verschil in visie kan cenvoudig worden verklaard aan de hand van het managementmodel van Robert Quinn.
De onderling 'concurrcrende waarden' doen hier hun werk omdat vanuit een beperkt aantal rollen, de
werkelijkheid wordt gcdefinieerd. De directie richt zich vooral op dc stabiliteit van de organisatie en is daarmee
gericht op 'bcheer', dc medische staf richt zich vooral op medisch-technische innovatics en richt zich vooral op
de flexibilitcit van de organisatie, hetgeen bij onvoldoendc controle leidt tot chaos.
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2.2.3.1.

Opzet van het programma.

Om te beginnen hadden de deelnemers op basis van hun persoonlijke leerdoelen, inspraak in
het programma. Daarnaast is een (concept)programma aangeboden met voldoende ruimle
voor het bespreken van de nieuwe ontwikkelingen in de organisatie, met behoud van 'de rode

draad' die voor eenieder gelijk zou zijn.
Het conceptprogramma bestond uit de volgende onderdelen:
1. Start met een zogenoemde
inhoud en werkwijze.

'kick-off', waarbij informatie wordt verstrekt over doelen

2.

Zeven trainingsblokken van 2 dagen (5 dagdelen) in een conferentieoord.

3.

Afsluitend assessment.

4.

Tussentijdse intervisiebijeenkomsten.

5.

Tussentijdse coaching.

6. Certificaat van deelname ter afsluiting.
Gedurende de leergang en gekoppeld aan de ontwikkelingen in de organisatie, zal door de
directie en het stafbestuur van het ZMC een opdracht worden verstrekt aan de trainingsgroep,
zo was het idee, maar uiteindelijk hebben de begeleiders deze opdracht geformuleerd.

van scriptie
De opdracht zou het karakter hebben van een onderzoeksopdracht, die in de vorm
moest
de
zou
worden
assessoren
een
Inhoudelijk
voorgelegd.
groep
en presentatie aan
uitwerking van de opdracht direct verband houden met voorstellen voor nieuw beleid binnen
het ZMC. De opdrachten waren gericht op het afnemen van AI-interviews waarvan de
de visie
gegevens werden verwerkt tot een notitie die werd gebruikt bij de ontwikkeling van
en missie,36

Intervisie:
In de periode tussen ieder trainingsblok planden de deelnemers zelf tenminste 6611
wisselen
groepsintervisie. Tijdens deze bijeenkomst(en) konden de deelnemers van gedachten
consultatie
van
collegiale
over de implementatie van het geleerde in de praktijk. In de vorm
kon men gebruik maken van de ideeen en ervaringen van medecursisten waardoor kansen
t.b.v. praktijkinterventies werden benut. Ondersteuning kon worden gevraagd bij de vier
personeelsadviseurs die hiertoe als deelnemer het gehele programma bijwoonden.

136

Notitic: Veranderen; Jan van den Braak cn Frank van Ree; Juni 2003.
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Coaching:
Gedurende het gehele traject kon de deelnemer gebruik maken van een coach. Gesuggereerd
werd een persoon aan te stellen, door de deelnemer zelf gekozen, die het vertrouwen heeft van
de deelnemer en die in staat zou zijn om feedback te geven die zou bijdragen aan de
ontwikkeling van de deelnemer, in positieve zin. De coach was dus niet per definitie de eigen
leidinggevende en, sterker nog, hoefde niet bij het ZMC werkzaam te zijn. Het kon dus 66k
een familielid of vriend zijn. De coaches kregen een speciaal introductieprogramma waarin zij
op de hoogte werden gesteld van de inhoud van het MOP en aan hen werd aangegeven op
welke manier de organisatoren het coachingsproces wilden laten uitvoeren.

De begeleiding:
Aan deze leergang was een begeleidingscommissie verbonden die:
4 Voortdurend zou letten op de kwaliteit;
4 Zou intervenieren waar nodig;
4 De effecten zou bewaken voor gewenste verandering en strategie;
4 Alert zou blijven op de filosofie van appreciative inquiry.

De doelgroepen:
In de eerste planning werd een vijftal groepen opgenomen te weten:

1. Directie en Stafbestuur;
Zorg-, Organisatorisch en Unitmanagers (CMO-leden = Centraal Managers Overleg);
3. De afdelingshoofden + hogere managers bedrijfsvoering (de CMO-leden bepalen welke
mensen hiervoor in aanmerking komen);
4. Teamleiders (de afdelingshoofden + hogere managers bedrijfsvoering bepalen wie
hiervoor in aanmerking komen);
5. Stafverpleegkundigen + medewerkers die niet direct hierarchisch leiding geven maar weI
in hun functie worden geconfronteerd met de vaardigheden die in deze leergang aan de
orde komen.
2.

De eerste planning hebben we aangepast op basis van het grote aantal aanmeldingen, terwijl
we uitgaande van een maximum van 20 deelnemers, flexibel in dit aantal zijn geweest.
In totaal werden zeven groepen met een maximaal aantal van 30 personen ingepland.

Tijdsinvestering:
De tijdsinvestering voor de deelnemers kon als volgt worden ingeschat:

4 2 uur voor het bijwonen van de kick-off;
4 7x2 dagen inclusief 1 avond training in een conferentieoord, inclusief overnachting;
4 Tenminste 7x2 uur tussen de blokken voor intervisiebijeenkomsten;
4 Tenminste 7x2 uur tussen de blokken voor overleg met de eigen coach;
4 Reservering van eigen tijd voor zelfstudie;
4 Reservering van tijd voor het uitwerken van de eindopdracht.
De te investeren tijd kon worden verdeeld over de periode van de leergang, te weten 1 jaar.
De bijeenkomsten in het conferentieoord vonden in de regel plaats op donderdag en vrijdag.
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Compensatie:
Gezien de continuiteit van het zorgproces werd in overleg gekozen voor de trainingen op
moeten
donderdag en vrijdag. Voor sommige mensen gold echter dat zij een regeling zouden
treffen voor de dag(en) waarop zij trainingen gingen volgen terwijl zij op die dagen regulier
niet zouden werken. Voor hen was compensatie in de vorm van 'tijd voor tijd' mogelijk, in

overleg met de eigen leidinggevende.

Kosten:

Dit soort trainingen vraagt een stevige investering. Niet alleen in tijd, maar ook in geld.
Deelname betekende w61 de volledige prioriteit bij de leergang leggen. Alleen door overmacht

kon het zijn dat afmelding niet kon worden voorkomen. Via de leidinggevende diende men de
organisatoren zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Er is steeds een presentielijst
bijgehouden.

Certificering:
De directie bood met dit programma de mogelijkheid om er voor te zorgen dat
leidinggevenden bij het ZMC voldoende zouden zijn toegerust met kennis, inzicht en
vaardigheden om aan de veranderende functie-eisen te voldoen.
Als bewijs dat de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt ontving hij of zij
een certificaat van deelname

2.2.3.2.

Didactische verantwoording.

Het was mijn wens om de managementprogramma's te screenen op hun samenhang
gekoppeld aan de visie en het beleid van het ZMC.
Zoals reeds in het voorgaande gesteld, heb ik gekozen voor de Al-methodologie als
basisfilosofie en voor het model van Robert E. Quinn voor het inzichtelijk maken van de
concurrerende waarden, de rollen en de vaardigheden van de hedendaagse manager.
Aan de hand van dit model zal een nadere uitwerking plaats vinden van de toekomstige
PO&0 managementprogramma's. De nieuwe producten die hieruit ontstaan, dekken de
concurrerende competentiegebieden waar de manager van heden mee wordt geconfronteerd.

Integraal management is naar mijn mening het best terug te vinden in dit model. Integraal
management is er echter niet plotseling. Het is een weg naar meesterschap en daarmee een
continu leerproces voor de managers. Het is mddr dan alleen het ontwikkelen van
vaardigheden. Integraal management vereist het vermogen om een situatie binnen te treden, er
vanuit tegengestelde perspectieven naar te kijken en tegengestelde vaardigheden aan te
spreken. Vaak vereist het een vermenging van tegengestelde vaardigheden. Dat is niet
zwemmer kan
gemakkelijk en dat doe je ook niet zomaar. Net zo min als men een uitstekend
manager
zijn door
integraal
een
diepe
springen,
kan
men
ook
niet
te
worden door in het
het meest
niveau
dat
een
moet
te
nemen.
Men
zo'n
functie
beginnen op
plaats
plotseling op
past bij de ervaring tot dusver en van daaruit steeds hogere eisen aan zichzelf stellen.
In de directieraad, de Stuurgroepen Personeel en Organisatie-ontwikkeling en tijdens de tryouts, kon uitvoerig worden gediscussieerd over de methodologie van de management-
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programma's in relatie tot de didactische aanpak. Dit vanuit het oogpunt om de managers te
brengen van een goed, maar minder gewenst niveau, naar een mder gewenst niveau. Gericht
op integraal management bij het ZMC en gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Quinn stelt dat iedere leidinggevende een achttal rollen in onderlinge samenhang dient te
vervullen. Gekoppeld aan de vervulling van deze rollen is een aantal vaardigheden te
benoemen die tot de 'tools' van iedere manager zou moeten behoren. Om te beginnen heb ik
het managementprogramma-aanbod moeten afstemmen op deze rollen en vaardigheden.
Op basis van deze gedachten is de volgende indeling gemaakt:

1. Activiteiten op het gebied van zelfkennis, communicatie en sociale vaardigheden gericht op
het 'centrum' in het model Quinn:

2. Activiteiten op het gebied van leidinggeven aan mensen. gericht op de vaardigheden die
nodig zijn om invulling te geven aan het kwadrant: interne jlexibiliteit.

3. Activiteiten op het gebied van organiseren en beheren, gericht op de vaardigheden die
nodig zijn om invulling te geven aan het kwadrant: interne beheersing.
4. Activiteiten op het gebied van (intern) ondernemen, gericht op de vaardigheden die nodig
zijn om invulling te geven aan het kwadrant: externe beheersing
5. Activiteiten op het gebied van verbeteren en vernieuwen, gericht op de vaardigheden die
nodig zijn om invulling te geven aan het kwadrant: externeflexibiliteit.

Bij het analyseren van een effectieve werkwijze heb ik mijn gedachten laten gaan over de
didactische aanpak en de structuur van het programma. Uitgaande van de ervaringen,
opgedaan met langduriger trajecten, heb ik gekozen om elke activiteit te voorzien van een
'voortraject' en van een 'natraject
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De doorlooptijd van de programma's die we aanbieden nu en in de toekomst zijn daarbij
bepalend voor de intensiteit van het voor- en natraject. Van een eenvoudige vragenlijst met
een inventarisatie van de leervragen bij kortlopende programma's, tot en met complete
assessments bij langdurige trajecten. Van opdrachten voor acties in de praktijk gevolgd door
een follow-up, tot en met implementatietrajecten in de organisatie met intervisie en nameting.

Alle programma's van PO&0 dienen zich te kenmerken door hun praktische toepasbaarheid.
Afhankelijk van wat kan in de organisatie zal PO&0 aanbevelingen doen te kiezen voor een
kort of een langer programma, voor een 'open inschrijving' ofeen 'in-company' traject.
Eveneens ben ik vanuit mijn elvaring tot de conclusie gekomen dat een activiteit niet op
zichzdlf staat en ook geen doel op zich kan zijn. Een activiteit dient als middel om kennis,
inzicht en vaardigheid op te doen om daarmee adequater doelen in de organisatie te realiseren.
Daarom koos ik voor een meervoudige aanpak en bij dit MOP voor het langdurige traject te

weten:

ee,ijcise ran bewustwordi,ig (tinf#*ce.hig):
een.fase van zellstitdie:
een jkise van 'leren in de groep' (inoving):
eenfuse vall implemetitatie iii de praktijk;
ee,ij se van faciliteren en begeleiden (fr-ee.ing).
Tijdens de fase van bewustwording wordt de manager geconfronteerd met 'onbewuste
onvaardigheden'. In de praktijk zal de manager een aantal handelingen verrichten die niet per
definitie leiden tot het beoogde effect, maar die 66k niet aan hem te wijten zijn. Hij is zich er
namelijk niet van bewust. In een probleemgerichte benadering wordt de manager dan al snel
een aantal onvaardigheden verweten. Door hem dat tijdens een functioneringsgesprek
ongezouten in te peperen zal hij zich daarvan best bewust worden, maar heeft hij vast niet de
indruk dat hij zich anders zal moeten gedragen, tenzij de straf zo hoog is dat hij eieren kiest
voor zijn geld. Het gedrag van de leidinggevende zal daarmee of gericht worden op het
volgen van de procedures en het zich houden aan de normen die de 'baas' aan hem stelt,
waardoor iedere vorm van eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid de kop wordt
ingedrukt, of hij gaat op zoek naar een andere functie.

In relatie tot de complexiteit ofdomeinen van deze onvaardigheden en gekoppeld aan het
integrale model van Quinn, ging ik uit van het paradigma dat iedere deelnemer participeert op
basis van de wens om te komen tot zelfontplooiing, maar met behoud van de eigen identiteit.
We maakten weliswaar de huidige situatie en de prestaties van de manager inzichtelijk maar
er werd vooral gekozen voor een inventarisatie door de deelnemer op het gebied waar hij
'goed' in is en op het gebied waar verbeteringen wenselijk zouden zijn'37
Na deze inventarisatie waarbij door analyse en diagnose werd vastgesteld waar de leervragen
van de kandidaat op zouden kunnen worden geconcentreerd, werden tijdens de eerste
bijeenkomst de intervisiegroepen samengesteld op heterogene basis. Gerichte
literatuurverwijzing (we hadden relevante literatuur op tafel liggen) ofonderzoek en de
dialoog met medecursisten maken de manager bewust onvaardig. Niet om daarmee het gedrag
van de manager te bekritiseren, maar om daarmee de ogen te openen voor wat er wordt gemist
en hoe de manager zich 'breder' zou kunnen gaan ontwikkelen. Hij werd geconfronteerd met
het 'wat' van de hiaten door de theorie te bestuderen, te oefenen in bepaalde situaties met
137
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vaardigheden of met inzichten van collega's die een andere manier hadden gevonden om met
de complexe praktijksituatie om te gaan. Aan de hand van dit inzicht ontstaat pas de behoefte
om met 'aansprekende theorie of modellen te gaan werken. In eerste instantie in theoretisch
verband, later uiteraard in de praktijk als toegepaste theorie.
De derde fase is het leren in de groep en van anderen. Via opdrachten, oefeningen en
praktijksituaties konden de deelnemers oefenen in de toepassing van het geleerde. Het gaat er
immers om wat de deelnemer in de praktijk kan gebruiken aan nieuwe inzichten. De
bestudeerde theorie staat ten dienste van de praktijk, waarbij tijdens de programma's
voldoende ruimte aanwezig was om interdisciplinair samen te werken, van elkaar te leren en
alternatief gedrag te onderkennen, waardoor iemand met een bepaalde deskundigheid kan
handelen vanuit die deskundigheid.

Bijvoorbeeld in Quinn: Hoe is het om als materiedeskundige met een expertise op het vak
'hoofdverpleegkundige', creativiteit in te brengen in de veranderingen die vragen om een
accent op de rol van controleur? Door deze aanpak wordt de manager 'bewust vaardig' op een
bepaald deelgebied van Quinn.

Tijdens de vierde fase wordt de manager uitgenodigd het geleerde in de praktijk toe te passen.
Implementatie van de nieuwe inzichten kon plaatsvinden door te experimenteren met nieuw
gedrag. De eigen vertrouwde praktijk is daarbij de beste leermeester. Door instrumenten aan
te bieden op het gebied van coaching, supervisie en intervisie, corrigerende feedback via 360°
methodieken e.d. kon het geleerde 'eigen'worden gemaakt.
in de laatste fase gaat de aandacht uit naar hetfi,ciliteren en begeleiden.
De fase van 'onbewust vaardig wordt verankerd. Follow-up bijeenkomsten, mentoring en
intervisievervolg kunnen deel uitmaken van het totaalprogramma, waardoor het eerder
geleerde beklijft. De manager heeft zich de nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden 'eigen
gemaakt en zal in voorkomende situaties op een juiste manier handelen, doelen stellen en
effect sorteren.

Zoals gesteld moesten we dn de aandacht vestigen op het individuele leerproces van de
deelnemers dn vanuit het MOP een gemeenschappelijke aanpak realiseren voor de
praktijkproblemen waar het ZMC voor stond. De bedoeling was namelijk om "al varend te
helpen het schip te restaureren".
We kenden allen het probleem waar het ZMC op dat moment mee werd geconfronteerd.
Al enige tijd werd in diverse gremia gesproken over plannen voor een andere koers.
De stuurgroep Organisatie-Ontwikkeling stelde de directie en het stafbestuur voor dilemma's
op het gebied van visie, strategie en beleid voor de langere tel:mijn. De stuurgroep Personeel
presenteerde vanuit verschillende werkgroepen oplossingsgerichte ideeen (quick wins). De
ondernemingsraad was bijzonder alert bij alle veranderingen die werden gepresenteerd. En de
directie had in haar Kaderbrie f 2002, onomwonden weergegeven op welke gebieden sprake
was van een 'zwakte' in de organisatie. Tevens deed de directie in deze brief een apptl op het
decentrale management om voorstellen te doen tot wuziging van de organisatie en van de
wijze waarop aan die wijzigingen uitvoering zou kunnen worden gegeven. Ik citeer:
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"wij zullen proactief en gezamenlijk het heft in handen moeten nemen.
Proactief omdat we niet steeds een stap achter de werkelijkheid aan willen lopen en
bovendien willen voorkomen dat anderen over ons gaan beslissen.
Gezamenlijk, aangezien de jinanciele problematiek niet het probleem is van de directie,
maar van de organisatie .

Daarmee lag hier primair een verantwoordelijkheid bij alle leidinggevenden van het ZMC.

Wij, als organisatoren van het MOP, voelden ons daarbij verantwoordelijk om alle
leidinggevenden van het ZMC, did instrumenten aan te reiken op het gebied van innovatief
management, die nodig zijn om aan dit verzoek te voldoen.

Wanneer we de complexe problematiek van het ZMC bij het maken van strategische keuzen
voor de toekomst herkennen en erkennen en ervan uitgaan dat alle medewerkers zich loyaal
opstellen jegens de organisatie ('we hebben nog steeds een zeer mooi ziekenhuis, toch?'),
leek het ons niet onoverkomelijk om het nuttige met het aangename te verenigen.

Enerzijds wilden we voldoen aan de eisen die in de CAO worden gesteld op het gebied van
HRM, wilden we aandacht schenken aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers via
hun leidinggevenden, wilden we professioneel en innovatief HRM beleid ontwikkelen en
anderzijds wilden we een bijdrage leveren aan de algemene problematiek van het ziekenhuis.

Wanneer wij in staat zouden zijn om alle leidinggevenden te consulteren die op hun beurt
fundamenteel zouden kunnen bijdragen aan de organisatiebrede problematiek, voelden wij
ons geslaagd in de toegevoegde waarde van het MOP aan de organisatie.

In de directieraad van 2 juli 2001, werd een eerste concept gepresenteerd m.b.t. een MOP
voor de direct leidinggevenden van het ZMC. Op basis van de discussie die in de directieraad
ontstond, werd besloten om dit programma te ontwikkelen voor alle leidinggevenden, gericht
op verschillende doelgroepen en abstractieniveaus.

Vanuit deze abstractieniveaus konden we een indeling maken naar doelgroepen bij het ZMC.
Tevens was het aan te bevelen de doelgroepindeling te hanteren die in de Management Chart
werden genoemd, gezien de verantwoordelijkheidsgebieden van de managers op het PO&0gebied. We kwamen tot een volgende indeling, tegen de achtergrond van de context
waarbinnen de leidinggevenden hun verantwoordelijkheid moesten nemen en tegen de
achtergrond van de ontwikkelingen van het ziekenhuis van die periode:
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Groep 1:

Directie en Stafbestuur
Deze groep dient inhoud en vorm te geven aan de managementrollen op
strategisch niveau. Vooral de visie, missie en het algemene beleid van
het ZMC op middellange en lange termijn, zal vanuit een strategisch
oogpunt worden beschouwd. Rekening houdend met de externe
invloeden waarmee het ZMC wordt geconfronteerd, zullen zij moeten
kiezen bij dilemma's over de geTntegreerde besturing van het ZMC als
ziekenhuisorganisatie, over de strategische speerpunten voor de
toekomst en over de toekomst van het zorgaanbod in relatie tot de
financiele mogelijkheden van het huis.

Groep 11:

Alle Unitmanagers.
Deze groep is verantwoordelijk voor het tactisch niveau van managen
in de organisatie. Vanuit de keuzen die de directie hen voorlegt op
strategisch niveau, hebben zij tot taak om, ieder vanuit een specifieke
expertise, zorg te dragen voor de transfer, van 'gedacht' beleid naar
'gedaan' beleid. Deze groep dient dan ook inhoud en vorm te geven aan
de managementrollen op 'tactisch' niveau. Zij dient te kiezen tussen
'belangrijke' en 'urgente' zaken. Enerzijds zijn de belangrijke zaken
strategisch gericht op de toekomst en het bestaansrecht van het ZMC,
anderzijds is er de dagelijkse praktijk van zorg en bedrijfsvoering
waarbij prioriteiten en posterioriteiten moeten worden vastgesteld.

Groep 111:

Alle afdelingshoofden en teamleiders.
Deze groep dient inhoud en vorm te geven aan de managementrollen op
operationeel niveau. Zij zijn het die de dagelijkse werkzaamheden
organiseren en regelen. Zij moeten onder allerlei omstandigheden
waarmee optimale zorg wordt doorkruist, creatief hun
managementvaardigheden benutten om professioneel, effectief en
efficient aan de productie een bijdrage te leveren. Zij moeten, gericht op
de waan van alle dag, ervoor zorgen dat het ZMC doet wat zij moet
doen. Goed, doordacht, gekoppeld aan de strategische visie en de
tactische keuzen en afgestemd op de vraag van de patienten. Daarbij
dienen zij maximaal te presteren met beperkte instrumenten als
menskracht, tijd en geld.
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In Heiloo werden sessies georganiseerd, waarbij de directie en het stafbestuur discussieerden
over de visie en strategische speerpunten van het ZMC. Aansluitend hierop kon een MOP
programma voor deze doelgroep worden aangeboden met de volgende werkwijze:
Deelnemers worden uitgenodigd door de algemeen directeur.
De deelnemers kunnen de afsluitende Heiloo-sessie als kick-off beschouwen.
3. Op de afsluitende Hei 100-sessie volgt een zestal vervolgsessies.
4. De eerste vervolgsessie zal zijn gewijd aan een managementbriefing op het gebied van de
theorie van Quinn betreffende de rollen en vaardigheden van de manager.
5. Tijdens de vervolgsessies wordt telkens 6dn speerpunt uitgewerkt tot een opdracht voor de
1.

2.

unitmanagers.

Dit traject is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege onvoldoende commitment bij de medische
staf. Achteraf gezien was deze weerstand best begrijpelijk. Geef maar eens instemming voor
zo'n project waar je niet bij voorbaat in gelooft, de effecten niet op voorhand kunt inschatten
en de kosten voor investering aanzienlijk zijn. Het werken met gerichte opdrachten vanuit een
gemeenschappelijke leiding van het ziekenhuis, moesten we dus anders realiseren. We sloten
ons aan bij de koersbepaling door de directie en kozen ervoor om de AI-aanpak te
implementeren vanaf het unitmanagement.

2.2.3.3.

De kracht van de eigen organisatie.

Een sterke kracht om te veranderen kwam voort uit de onbalans tussen de wensen en de
mogelijkheden. Verschillende rapporten hadden uitgewezen dat de medewerkers graag
verbeteringen zouden willen op vele gebieden en niet in de laatste plaats op het gebied van
zorg voor de patienten. Echter voor een goede zorg aan onze patienten dient er enorm veel
geregeld en georganiseerd te worden.

Om het evenwicht tussen wensen en mogelijkheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen
en de organisatie zo effectief en efficient als mogelijk is te laten functioneren, werd het MOPprogramma ontwikkeld waarbij de leidinggevenden optimaal zouden worden toegerust om via
de weg van participatie en consultatie mede vorm te geven aan dit veranderingsproces.

Daarbij gebruik makend van de kracht in de eigen organisatie.
De sterke kant van het ZMC lag en ligt in de professionaliteit van de individuele medewerker.
Op alle niveaus in de organisatie ziet men het streven naar perfectie.
Gezien deze positieve kracht in de organisatie, moest het mogelijk zijn om een aantal stappen
op verschillende niveaus en parallel te realiseren:

4 Er werd immers gewerkt aan een visie en missie voor het ZMC;
4 Er werd gewerkt aan de uitwerking van de speerpunten 2002 conform de planning &
control cyclus;
4 Er werd gewerkt aan inzichten m.b.t. de meest wenselijke en meest effectieve besturing
van de organisatie;

4 Er werd gewerkt aan kwaliteitsverbetering op vele fronten;
4 Er werd gewerkt aan de nieuwbouw (letterlijk en figuurlijk).
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Dit soort veranderingen doe je niet alleen, die realiseer je samen. Dus hoe vanzelfsprekend is
het niet om met het MOP hierbij aan te sluiten. Via de leidinggevenden wilden we de krachten
van alle medewerkers bundelen om aan dit proces een bijdrage te leveren. Edn van de
speerpunten in de planning & control cyclus is Human Resources Management. Het
ontwikkelen van managers heeft daarin een permanente plaats, de vraag was alleen hoe dat
vorm en inhoud zou moeten krijgen. Binnen deze cyclus was het wel de uitdrukkelijke wens
van de directie en van het stafbestuur om door middel van dit programma, de majeure
veranderingen te ondersteunen.
Daar lag dus de kracht van de organisatie, alleen we zouden afmoeten van de traditionele
benadering van het oplossen van problemen en het doordrukken van veranderingen.
Vanuit een traditionele benadering zal iedere manager aan de slag gaan bij organisatieproblemen met analyseren en diagnosticeren van de problemen om vervolgens een plan van
aanpak op te stellen en dit plan uit te voeren. Probleem opgelost! ! Maar daarmee niet de
'beleving' van de emotionele impact van het probleem. Ervaringen van medewerkers bij
veranderingen zijn vooral gebaseerd op de 'weerstand' tegen de verandering en daarmee per
definitie negatief.

Tijdens deze MOP-leergang werd het de bedoeling dat de deelnemers in dialoog zouden
treden over Succesvol verandermanagement door Appreciative Inquiry. Alleendaarmeewas
het mogelijk om uitgaande van de kracht in de eigen organisatie een verbetertraject te
realiseren.

2.2.3.4.

At als basisfilosofle.

Appreciative inquiry (AI) oftewel 'waarderend onderzoeken' zoals eerder genoemd in 2.1., is
een nieuwe fundamenteel andere manier van denken over het oplossen van problemen en het
veranderen van organisaties. Al richt zich niet op het analyseren van het probleem en het
'repareren van het defect', maar op het zoeken naar en versterken van oplossingen die al
bestaan. De vijf basisprincipes, welke aan AI ten grondslag liggen hebben wij steeds als
filosofie gehanteerd en worden hieronder nog eens verkort weergegeven:
1.

Het constructionistische principe: onze verbeeldingskracht, ons vermogen om
toekomstbeelden te creeren maakt het mogelijk dat menselijke systemen (inclusief
organisaties) kunnen worden veranderdof gereconstrueerd;
2. Het simultaniteitsprincipe: de zaden van de verandering worden gezaaid in de eerste

3.

4.
5.

6.

vragen die gesteld worden. Daarom zijn onderzoek (inquiry) en interventie onderling
verbonden en simultaan;
Het poetische principe: organisaties zijn als een open boek ofpoezie. Ze lenen zich voor
meer interpretaties en conclusies. Alle medewerkers iii een organisatie kunnen co-auteur
zijn van hoe het boek van de organisatie zich ontwikkelt.
Het anticipatoire principe: een beeld van de toekomst gaat altijd vooraf aanfeitelijke
verandering;
Het positieve principe: hoe positiever de vraag, hoe positiever de data zullen zijn. Hoe
positiever de bereidheid om te participeren. hoe duunamer het veranderingsproces zal
zijn
Het democratische principe: het geheel is niet alleen mdJr dan de som der delen. het is
samen werken, samen leren, samen beslissen, samen verantwoordelijkheid dragen.
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De traditionele nrobleemonlossing:

Gevoelde noodzaak;

4
4
4
4

Identificatie van het probleem;
Analyse van de oorzaken;
Analyse van de mogelijke oplossingen;
Actieplanning (behandeling).

Nu kunnen we ons richten op het probleem van de organisatie, zoals bovenstaande benadering
aangeeft. We kunnen ons richten op de analyse van alle problemen met als effect, dat we een
gedetailleerd inzicht zullen verwerven in de omstandigheden waarin dit probleemgedrag juist
kan floreren.

Of... we kunnen uitgaan van die situaties waarbij juist sprake is geweest van uitermate grote
betrokkenheid en intrinsieke motivatie, welke hebben geleid tot wenselijke effecten in de
organisatie. Juist het onderzoeken van die situaties richt onze gedachten op de
'mogelijkheden'.

Appreciative Inquiry
4

Waarderen van het beste wat er nu is (appreciating);

4 Verbeelden hoe de organisatie kan worden (envisioning);
4 Organisatiebrede dialoog over hoe de organisatie zou moeten worden (dialoging);
4 Implementeren van de gewenste verandering (innovating).

Vanuit deze filosofie is steeds inhoud gegeven aan het MOP.
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2.2.3.5.

Doelen van het Management Ontwikkelings Programma (MOP).

Kort gezegd werd het algemene doel als volgt geformuleerd:
Het veranderen van de cultuur van de organisatie door gebruik te maken van de positieve

krachten die in de organisatie aanwezig zijn waardoor adequater met verandering kan
worden omgegaan.

De cultuur van een organisatie is een verzameling van betekenissen, normen en waarden,
verwachtingen en attitudes die gedeeld wordt door de leden van de organisatie. Als lid van de
organisatie en in het bijzonder als leidinggevende kan men grote invloed uitoefenen op de
cultuur van de organisatie en wel speciaal in het eigen team.
Veranderingen zijn eenvoudig realiseerbaar in een organisatie- (of team-)cultuur die
flexibiliteit en aanpassingsvermogen voorstaat.
Door de medewerkers te stimuleren mee te doen aan veranderingen kan deze bron van
creativiteit enorm bijdragen tot het welslagen van geplande veranderingen.
Ontwikkeling van mensen en het gebruik maken van de sterke kwaliteiten van de
medewerkers maakt daarbij onderdeel uit van de cultuur.

Specifiek doel:
De kwaliteiten van mensen optimaal benutten door de leidinggevenden inzicht, vaardigheden
en kennis te bieden waardoor zij beter in staat zijn aan hun integrale rollen vorm en inhoud te
geven. Hierbij gaan we uit van een aantal principes, waarbij de theorie van Robert E. Quinn
wordt gebruikt om deze principes inzichtelijk te maken.
Deze theorie (waarvan een handboek tijdens de leergang werd verstrekt) gaat er van uit dat
iedere manager steeds integrate afwegingen zal moeten maken bij het nemen van beslissingen
waarbij verschillende belangen een rol spelen.

Principe

1:

ledere manager is ondernemer, leidinggevende en organisator. Dit vraagt om:

4 Verbetering van zelfkennis;
4 Inzicht in de 8 managementrollen van Quinn en
4 Training in 24 vaardigheidsgebieden.

de concurrerende waarden daarin;

Tijdens deze leergang wordt inzicht verstrekt in de rollen die passen bij het integraal managen
van een organisatie-eenheid. Iedere rol verlangt drie specifieke vaardigheden. Met deze
vaardigheden wordt getraind tijdens de leergang.

195

Meetbare doelstelling

Principe 2: Het gaat altijd om gedrag. Dit vraagt om:

4 Ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten als instrument voor management;
4 Zicht op de effecten van het eigen gedrag;

4 Kunnen nemen van integrate beslissingen met afweging van verschillende belangen;
4 Dragen van eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijk handelen.

De effecten van dit programma zijn toetsbaar aan de hand van:

4 Patiententevredenheid;
4 Medewerkertevredenheid;

4 Verzuimcijfers;
4 Productiecijfers;
4 Sluitende begroting;
4 Toename financiele reserves.
Acceptabele doelen voor de deelnemers:
Principe 3: De praktijk is de beste leermeester. Dit vraagt om:

4
4
4
4
4

Durven experimenteren;
Fouten maken mag; trial and error;
Gericht op positieve effecten op medewerkers en organisatie;
Stimuleren van het intentionele karakter van functies;
Geen praktischer fundament dan een goede theorie.

van de vele
De leergang is vooral gericht op de praktijk. De deelnemer wordt zich bewust
doelen te formuleren.
de
om
binnen
werksituatie,
persoonlijke
eigen
zijn
er
die
n
mogelijkhede
Daarmee kunnen contracten worden gesloten voor de toekomst.

Realistische doelstelling:
Principe 4: Permanente ontwikkeling. Dit vraagt om:
4 Open staan voor innovatie;
4 Participatie en consultatie;
4 Feedback.

Doordat de deelnemer de eigen doelen kan formuleren, in overleg met collega's kan
discussieren over de mogelijkheden en ondersteuning kan krijgen via coaching en intervisie,
zijn de geformuleerde doelen praktijkrealistisch.
Doordat de betrokkenheid bij het formuleren van doelen optimaal is, zal de kans op het
bereiken van de doelen eveneens optimaal zijn.
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Tijdgerelateerd:
Door de deelnemers te stellen doelen worden zodanig concreet geformuleerd en in tijd
benoemd dat tussentijdse evaluaties direct de vorderingen in de realisatie van de doelen
zichtbaar maken, rekening houdend met:

4 Stellen van prioriteiten;
4 Consulteren van medewerkers;
4 Gebruik maken van de aanwezige kwaliteit;
4 (Persoonlijke) Ontwikkeling.

2.2.3.6.

Rollen en vaardigheden van de manager bij het ZMC

De verschillende rollen en de daarbij behorende vaardigheden
zijn in het MOP-programma in
mder of mindere mate aan de orde geweest. De deelnemers hebben alle het handboek van
Robert E. Quinn uitgereikt gekregen als naslagwerk, maar telkens zijn de
bevindingen van
Quinn gekoppeld aan de praktijk van het ZMC en aan de ontwikkelingen die gedurende het
MOP-traject plaatsvonden. Daarmee kon het dus voorkomen dat bij 66n groep mddr het accent
kwam te liggen op bijvoorbeeld het bevorderen van een productieve werkomgeving, omdat de
productie van het ziekenhuis een belangrijke factor is voor het financiele resultaat, terwijl bij
een andere groep mddr het accent kwam te liggen op het omgaan met conflicten omdat
gedurende het programma een wijziging in de organisatie was aangekondigd die negatieve
effecten voor bepaalde functies zou hebben. We hielden wel steeds de 'rode draad' vast maar
nndt de flexibiliteit van programma-aanpassing wanneer de groep daar behoefte aan had.
Gezien de algemene doelstelling: het veranderen van de cultuur van het ZMC, was het
belangrijker om aan de praktijk voorrang te verlenen boven de theorie. De theorie was er
vooral om kennis op te doen (leren en voor ons doceren) en om met die kennis vaardigheden
te oefenen (trainen) om zo te komen tot inzichten die zouden leiden tot ander gedrag, een
andere, mddr wenselijke attitude.

Het ging bij het veranderen van de cultuur dus om bernvioeding van de attitude van de
medewerkers en in onze situatie van de leidinggevenden.

Bij het begrip attitude maak ik onderscheid naar drie niveaus:

• De cognitieve component;
• De affectieve component;
• De actionele component.
Bij de beinvloeding van de attitude kan dat dus op de volgende drie manieren plaats vinden:
Men kan het accent leggen op het kennisniveau, de cognitieve component van de attitude en
daarmee dus de attitude beinvloeden. Door voldoende te lezen, te studeren en kennis tot je te
nemen zal de houding ten aanzien van een bepaald vakgebied worden gevormd, maar dat wil
nog niet zeggen dat daarmee voldoende is aangetoond dat de theoreticus ook zijn wijsheid in
de praktijk kan toepassen. Iemand met een IQ van 145 hoeft in de praktijk nog geen genie te
zijn. Ook een schriftelijke cursus 'stijldansen' lijkt mij wat lastig uit te voeren.
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Toon Hermans
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heeft over dit thema een prachtig gedicht geschreven:
Te Hoog.

hij zocht het veel te hoog
Gert-Jan was 'n geleerde
maar 't heeft hem geen geluk gebracht
hoe diep hij ook heeft nagedacht
en wat hij ook probeerde

hij zag het over het hoofd
het lieve en het schone
omdat hij op zijn hoge trap
met al zijn koele wetenschap
geen oog had voor 't gewone

Tijdens het MOP hielden we de theoretische presentaties dus erg kort ofwe voegden er zoveel
praktijk aan toe, dat een dialoog op gang kwam met de deelnemers.
Men kan ook het accent leggen op de afectieve component en daarmee dus de attitude
beYnvioeden. Het probleem hierbij is dat men een opleiding al snel te 'zweverig' of'geitenwollen-sokken'-achtig gaat vinden. Hoewel het 'gevoel' bij mensen over een bepaald thema
de motivatie om iets te gaan doen erg kan prikkelen, dient er aan die verschillende
gevoelsaspecten wel een verklaring te worden gekoppeld, die 6f terug te vinden is in
theoretische verhandelingen, 6f een herkenning in zich draagt vanuit de praktijk.
Een sterk app61 wordt echter gedaan op de beYnvloeding van de attitude van mensen, via deze
component. Het raakt namelijk direct de waarden en normen van de mensen. Met

verschillende didactische werkvormen, maar vooral met het tonen van je eigen enthousiasme,
is het mogelijk om 'beelden van de werkelijkheid' anders te benaderen. Daarmee zet je de
mensen aan tot zelfreflectie en het maken van keuzes in hun eigen praktijk.
Het gegeven dat een leidinggevende het moeilijk heeft met een van zijn medewerkers, kan ik
noch ontkennen noch bevestigen. Ook zal het weinig helpen wanneer ik een goed boek over
het coachen van lastige medewerkers aanreik. Niet dat daar geen goede tips in zouden kunnen
medewerker en zijn
staan, maar de emotionele band van de leidinggevende in relatie tot zijn
of
van
modellen
definieren
aan
de
hand
niet
procedures
die
in de organisatie
praktijk, kan ik
tenminste
of
situatie
die
w61
blijk geven van
aangeven
wat
IK
zou
doen
in
vastliggen. Ik kan
mijn betrokkenheid. 0 f dat echter past bij de manier die desbetreffende leidinggevende
verkiest, kan ik niet voor hem bepalen. Maar 'niets doen is 66k iets doen'. "Door niets te
zeggen heb je toch gelogen", zingt Robert Long in zijn aangrijpend lied over "Josje".

We betreden hier namelijk het terrein van de 'identiteit' van mensen en een gebied waar
mensen (leidinggevenden dn medewerkers), voor zichzdlfuitmaken wat de waarden en
normen zijn. Deze waarden en normen bespreken, in wederzijdse afhankelijkheid en in een
alternatieven die
open dialoog, maakt dat betrokkene gaat denken over de eigen praktijk en de
door dit denken binnen de eigen identiteit mogelijk en praktisch uitvoerbaar blijken.
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Didactisch gezien hebben we vele vormen ter beschikking en we schroomden dan ook niet om
enorm veel varianten te gebruiken. Tijdens het MOP hebben we ook veelvuldig gewerkt met
muziek, (zelfgeschreven) gedichten, tekeningen, gedachtes, receptieve stiltes en pauzes,
verhalen aan de bar of aan tafel, wandelingen over het strand en 'life music', uitgevoerd door
een aantal deelnemers die in een muziekband floreren.Maar 66k met momenten van
gedeeld
verdriet, ondersteuning van elkaar in moeilijke situaties, het schrijven van kaartjes waarbij het
medeleven werd getoond van de groepsleden aan iemand die er om moverende redenen
toevallig niet was, een zoen, een schouderklop ofeen welgemeende handdruk uit respect voor
een collega die zijn best doet in de weerbarstige praktijk. We hebben mdt de groepsleden
gescholden op de politiek, de zorgverzekeraars en de huidige praktijk van de gezondheidszorg
met een duidelijke discrepantie tussen ambitieniveau van de mensen die er
werkzaam zijn en
wat realiseerbaar is in de aan regels en kosten-gebonden praktijk.
De verschillende werkvormen die beschikbaar zijn, hebben we volgens mij allemaal
gehanteerd, maar op een affectieve manier. Het 'geloof, de waarden en normen en de attitude
van de begeleiders was hieruit af te lezen door de deelnemers. Dat was eveneens de sterke
kracht van het begeleiden van het MOP door internen. We kenden de praktijk van het ZMC,
de cultuur en de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons gezamenlijke werkveld.

In feite waren de begeleiders de 'functioneel leidinggevenden' van de deelnemers en als
zodanig ook gehouden aan de integrale rollen en vaardigheden die Quinn benoemt.
'Practice what you preach' gold dus voor de begeleiders maar ook met deze constructie van
het werken met interne begeleiding, was vast en zeker waarneembaar naar welke rollen onze
voorkeur uitgaat. Overigens hebben we dit w61 als de kracht van het MOP ervaren.
De derde component, de actionele component vanhet beifnvloeden van de attitude, is gelegen
in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Door het geleerde, de nieuwe kennis,
vaardigheden en inzichten toe te passen, door het 'netwerk' van collega's te raadplegen die als
medecursist in gelijksoortige situaties hun handelen op een bepaalde manier presenteren, werd
men zich bewust van de alternatieven die mogelijk zijn. Via opdrachten die werden verstrekt,
sterker nog, er ontstonden spontaan opdrachten die de intervisiegroepen aan zichzdlf
oplegden, werd actief geexperimenteerd in de praktijk. Door maar gewoon dingen 'te doen',
kreeg het handelen van de leidinggevenden een extra dimensie waardoor het 'eigenaardig'
optreden van het verleden meer 'Eigen-Aardig' werd.

Het gevoel, de emotie, de waarden en normen op de manier die 'aardig' en specifiek is voor
de desbetreffende leidinggevende, 'eigen' aan diens identiteit, maakt van de leidinggevende
weer een 'mens' ('On becoming a person' schreef Jung) in plaats van een machine die
instrumenteel inhoud geeft aan de functie van leidinggevende. Daar gaat namelijk niet de
kracht van uit in een ziekenhuisorganisatie waar de leidinggevende met sterk gelimiteerde
middelen in de regel de emotionele doelen van de patienten tracht te bereiken.
De doelen van de pati8nten betrejfen namelijk in de meeste gevallen. 'de dood zo lang
mogelijk uitstellen' en het is dan ook schrijnend te vernemen dat de 'marktwerking' het

mogelijk gaat winnen van de democratisering van de zorg. Wanneer we op regeringsniveau
gaan kiezen voor een mogelijke beursgang van de ziekenhuizen, zal voor de interne
organisatie niet de ' aanhouder'. maar de' aandeelhouder' winnen.
Deze praktijk hebben wij als begeleiders van het MOP een

zeer hoge prioriteit gegeven.
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De deelnemers werden steeds uitgenodigd om hun eigen praktijk in te brengen. Niet om de
acties in hun praktijk te bekritiseren, maar om de acties te evalueren en te bespreken wat er
kan verbeteren, welke alternatieven door collega's konden worden aangereikt om de
desbetreffende manager tot het inzicht te laten komen dat er via andere methoden dan nu
gebruikt, mddr effect of draagvlak zou kunnen worden gerealiseerd.

Bij het, wat wij noemen 'action learning program', werden de deelnemers frequent
geconfronteerd met de vijfbasisvragen die we aan hen stelden:

•

•
•
•

•

Wat ZIE je in jouw praktijk?
Wat WIL je in jouw praktijk?
Wat KUN je in jouw praktijk?
Hoe STUUR je in jouw praktijk?
WAAROP wil je worden afgerekend?

Op basis van deze, toch wel vrij indringende vragen, kregen we inzicht in de manier waarop
de leidinggevenden uitvoering geven aan hun functie. Door steeds deze vragen voor ogen te
houden, konden verschillende praktijkacties worden verklaard oftenminste worden begrepen.
Enerzijds ontstond er een helder beeld over de uitvoering van de functie, anderzijds ontstond
er een beeld over de diepere betekenis van de functie voor de zittende leidinggevende, diens
persoonlijke ontwikkeling, mogelijkheden en frustraties.
Daarmee hadden we ruim voldoende 'werkmateriaal'.
2.2.3.6.1.

De mentor rol.

Binnen het kwadrant 'interne flexibiliteit' onderscheidt Quinn twee specifieke rollen met de
daarbij behorende vaardigheden: 'de mentorrol en de stimulatorrol'
Bij beide rollen ligt het accent op de 'mens in de organisatie', vanuit het besef dat geen enkele
de koers
organisatie kan overleven zonder aandacht te schenken aan het menselijk kapitaal dat
van de organisatie (mede)bepaalt. Wanneer mensen niet willen, zullen allerlei fraaie
doelstellingen van de organisatie gedoemd zijn te mislukken.

"De rol van mentor kan de betrokken, menselijke rol worden genoemd. De manager is
behulpzaam, zorgzaam, gevoelig, benaderbaar, open en rechtvaardig. Bij het vervullen van
deze rol luistert de manager. Hij ondersteunt rechtvaardige verzoeken, lam zijn waardering
„139
merken, geeft complimenten en eer aan wie eer toekomt
De daarbij behorende vaardigheden zijn:
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•

Inzicht in de kernkwaliteiten van jezelf als manager en in de kernkwaliteiten van
anderen: leder mens is op een bepaalde manier uniek en het is voor de manager van
belang om zowel bij zichzelf als bij de ander dit 'unieke' te ontdekken. Mensen
reageren op een verschillende manier in bepaalde situaties en het is van belang om de
ander te begrijpen waarom deze handelt zoals hij handelt. Leer dus kijken en luisteren!
'Niets is zoals het lijkt'.

•

Verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de ejJecten van het eigen communicatieve
gedrag: Communicatieve vaardigheden zijn wezenlijk voor de uitvoering van de rol
van mentor. Alles is communicatie en men kan zelfs niet, niet communiceren

Robert E. Quinn; Handboek Managementvaardighcden; Schoonhoven Derde editie 2003, P. 37
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•

(Watzlawick). Met communicatie worden feiten, meningen, gedachtes, waarden en
normen met elkaar gedeeld. Het is dus maar goed om je bewust te zijn van de effecten
van jouw communicatieve gedrag want daar ben je 100% ztlf verantwoordelijk voor.
Verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de ontwikkeling van de medewerkers:
Mentor zijn betekent letterlijk vertrouwensman of gids zijn. Een coach voor de
medewerkers waarbij effectief delegeren een belangrijke vaardigheid is. Wat laat je de
ander, onder begeleiding dan weI zelfstandig, doen en hoe waardeer je de ander bij de
acties die hij onder jouw mentorschap uitvoert?

2.2.3.6.2.

De stimulator rol.

De stimulatorrol (Eng: Facilitator) is de tweede rol in het kwadrant 'interne flexibiliteit'.
"De manager in dee rol moedigt collectieve inspanning aan, bouwt aan onderlinge
samenhang en moreel en treedt op als er conflicten tussen mensen ontstaan. De stimulator
gebruikt voor een deel dezelfde vaardigheden als de mentor. zoals luisteren, empathie en
ontvankelijkheid voor de behoeften van anderen. De rol van stimulator gaat echter
„140
hoofdzakelijk over het werken in groepen
De daarbij behorende vaardigheden zijn:
•

•

In staat zijn een team op te bouwen en dit team te coachen- In de eerste plaats dient de
stimulator er voor te zorgen dat de leden van de groep zich willen inzetten voor het
gemeenschappelijke doel. Daartoe dienen zij dus dat doel te kennen en tevens dit doel
als gemeenschappelijk te ervaren. Vervolgens moeten aan de teamleden taken,
verantwoorde#/kheden en bevoegdheden (TVB's) worden toegekend waarbij de
teamleden niet alleen inzicht hebben in wat zij moeten en mogen, maar tevens inzicht
hebben in de onderlinge afhankelijkheid van de teamleden. Tenslotte dient er een
communicatiestructuur aanwezig te zijn die het delen van informatie eerder bevordert,
dan belemmert. Open communicatie dus.

In staat zijn participerende besluitvorming te gebruiken: Inspraakbijbesluitvorming
is een belangrijke factor om draagvlak voor beslissingen te creeren. De motivatie en
het dragen van eigen verantwoordelijkheid zal sterker aanwezig zijn als de
medewerker heeft kunnen participeren in de besluitvorming dan wanneer dit niet het
geval is. Tannenbaum heeft zich reeds gebogen over het begrip 'inspraak' bij
besluitvorming, hetgeen ik in deel 1 (1.3.3.1.) reeds heb gevisualiseerd.

•

In staat zijn conflicten en tegenstellingen te hanteren en positiefom te buigen: 'Een
belangrijk aspect bij de rol van stimulator aangezien conflicten of dreigende conflicten
steeds vaker (zullen) voorkomen vanwege de werkdruk die op medewerkers wordt
uitgeoefend. Mensen kunnen best een tijd boven hun 'macht' werken maar dat houden
ze niet eeuwig vol. Wanneer er spanningen ontstaan op de werkvloer, zullen conflicten
toenemen. Reeds in de jaren tachtig kwam uit een onderzoek (Lipitt 1982) naar voren
dat managers 20-50% van hun tijd moesten besteden aan het afhandelen van
conflicten. Uit het onderzoek bij het ZMC (Prismant 2001) kwam naar voren dat 32%
van de medewerkers het gevoel hadden dat conflicten onvoldoende werden uitgepraat.
Conjlicten zijn niet erg. Vaak ontstaan ze vanuit de ambitie van de medewerker en de
onmacht die hij ervaart in zijn streven naar perfectionisme. Kijk er eens naar op die
manier! !
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2.2.3.6.3.

De controleurs rol.

De rollen controleur en coordinator met de daarbij behorende vaardigheden bestrijken het
tweede kwadrant in het model Quinn, 'de interne beheersing'. De 'interne processen' in het
beleidsplan van het ZMC. De controlerende rol houdt in dat de manager weet wat er gaande is
op de afdeling waar hij verantwoordelijk voor is. Hij bewaakt de productieresultaten en ziet
toe dat een en ander geschiedt volgens de afgesproken regels en normen. De coOrdinator ziet
speciaal toe welke effecten de werkzaamheden van de afdeling hebben op de rest van de
organisatie en op de externe markt.

"Het woord 'controleren' duidt op de waakzame en indringende blik van de bureaucraat of
de loerende chef. Controleur klinkt als iemand die ervoor betaald wordt om anderen te
betrappen op plezier in hun werk en daar een eind aan te maken. Controleren kan klinken als
betweterig je neus overal in willen steken, maar controleren in de zin die wij bedoelen is

essentieel om prestaties van zowel individuen als van groepen op een hoog peil te houden.
De junctie van controleur is gericht op de aandacht van de manager voor interne

controlekwesties. Een manager kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het beheer van
kernprocessen om op deze wijze voor consistentie le zorgen. De.functie van controleur heeft te
· „14 1
maken met het regelen en consolideren van continuiteit
De daarbij behorende vaardigheden zijn:

•

Kritisch kunnen evalueren van het eigenfunctioneren: Bij het beheren van informatie
is een kritische noot op zijn plaats. Informatie heeft per definitie te maken met denken
en de relevantie van de informatie wordt vaak afgewogen op basis van de
argumentatie die uit dit denken ontspringt. Voorkeuren zijn dan vaak erg persoonlijk.
In een organisatie zal men de informatie vaak met feiten of bewijzen moeten kunnen
onderbouwen om deze als relevant aangemerkt te krijgen. De vraag is dus als
controleur of datgene wat jij belangrijk vindt ook daadwerkelijk belangrijk is. Ook
hier is het luisteren naar de argumentatie van de ander en het zich kunnen verplaatsen
in de argumentatie van de ander vaak m66r relevant dan de informatie an sich.

•

•

Corrigerendefeedback kunnen geven en vragen op individueel en collectief

functioneren: Hier speelt een overvloed aan informatie vaak een rot. Managers worden
vaak geconfronteerd met heel veel irrelevante informatie die zij tot zich moeten nemen
bij het nemen van beslissingen. Het is van belang om in gesprekken snel de
belangrijke informatie er uit te pikken en de rest te negeren. Gesprekken sturen met
medewerkers is daarbij van belang, zonder dat zij de indruk hebben dat er niet naar
hen wordt geluisterd.
Advies kunnen uitbrengen ten behoeve van de kernprocessen van de organisatie als
geheel: De output van een chirurg is niet het aantal heupen en knieen dat hij
behandelt, maar een genezen patient die weer een actief leven kan leiden. Het opereren
van de patient is daarbij weliswaar van vitaal belang maar als we ons puur hierop
concentreren wordt de operatie een doel op zich en het aantal operaties gezien als
output. Dan kunnen we dus naar die 'heup-en-kniestraat'. Advies uitbrengen heeft dus
te maken met jouw bijdrage in het kernproces van de organisatie als geheel. Managers
verliezen nog wel eens de controle over de output omdat ze te hard en te eenzijdig aan
het leidinggeven zijn.

141 Robert E. Quinn, Handbook Managcmentvaardigheden; Schoonhoven Derdc editic 2003; P. 125
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2.2.3.6.4.

De coOrdinator rol.

De tweede rol in het kwadrant 'interne beheersing' is die van coordinator.

"De rol van coordinator houdt in: het courdineren van het werk van twee of meer
werknemers, werkgroepen ojwerkeenheden wier werk van elkaar ajhankelijk is. 1,1 de rol van
coilrdinator is het de taak van de manager ervoor le zorgen dat de werkstroom soepel
verloopt en dat activiteiten worden uitgevoerd volgens hun relatieve belangrijkheid, met een
minimum aanfrictie tussen individuen, werkgroepen of werkeenheden"142.
De daarbij behorende vaardigheden bij deze mooie Fayol en Taylor gedachten zijn:
•

Projecten kunnen managen: Bij het ZMC een belangrijk gegeven omdat steeds vaker

wordt gewerkt in projecten vanwege de noodzaak om diverse specialisaties uit
verschillende units te consulteren bij unitoverstijgende activiteiten en omdat er een
hoge mate van efficiency kan uitgaan in projecten die vooral gericht zijn op innovaties
in een beperkte tijd. Belangrijk is daarbij om een project duidelijk te definieren en om
meet- en controle-instrumenten te ontwikkelen om het projectresultaat te meten.
•

•

142

Het kunnen ontwerpen van taken en de inzet van mensen en middelen: in deze
moderne tijd waar alles ongeveer met de snelheid van het licht verandert, zullen
eenmaal beschreven functies niet stabiel blijven. Functiedifferentiatie, taakverbreding,
taakroulatie of taakverrijking is daarbij een continu punt van aandacht voor de
manager. Door taken te herschikken, functies te herschrijven is er meer stabiliteit in de
'feitelijke' functie, zoals bij de aanstelling is uitgereikt en de 'opgedragen' functie
zoals die zich ontwikkelt in de loop der tijd.
Aandacht kunnen schenken aan crossfunctioneel management: Het gegeven dat
afdelingen ofunit anders zijn gestructureerd, brengt met zich mee dat er andere
werkwijzen kunnen zijn die niet organisatiebreed als eenduidig kunnen worden
genoemd. De 'bestuurdersrol' ondervindt daarbij problemen omdat het ontwerpen en
organiseren, vaardigheden die bij de bestuurdersrol passen, niet op iedere afdeling
binnen een unit, oftussen units onderling van toepassing kunnen worden verklaard.
Binnen een unit, zeker grotere units, of binnen de organisatie wordt dan al snel
gezocht naar een structuuroplossing. Het is de kunst van de manager om
'taakgerelateerd' mensen bijeen te brengen die afdelingsoverstijgend, of
unitoverstijgend werken in projecten. Het 'procesgestuurde' aspect is hierbij relevant.
Binnen traditionele structuren is het zeer wel mogelijk om crossfunctionele teams
samen te stellen zonder allerlei organogrammen te moeten vernietigen. Kwestie van
samenwerking.

Robert E. Quinn, Handboek Managementvaardigheden; Schoonhoven Dcrdc editie 2003; P. 162
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2.2.3.6.5.

De innovator rol.

De rollen 'innovator' en 'bemiddelaar' komen we tegen in het derde kwadrant: dat van
'externe flexibiliteit'. Deze rollen zou ik in het beleidsplan van het ZMC willen scharen onder
het perspectief: 'innovatie en lerend vermogen', omdat het in dit kwadrant voornamelijk gaat
over veranderingen. Beide rollen zijn noodzakelijk voor veranderingen die onlosmakelijk
verbonden zijn met de ontwikkelingen van de organisatie. De innovator zoekt steeds weer
naar aanpassingen en vernieuwingen gerelateerd aan de moderne tijd, terwijl de bemiddelaar
een speciale neus heeft voor de legitimering van zijn verantwoordelijkheid of voor het aanbod
van zijn diensten of producten. 1mago, reputatie en presentatie zijn belangrijke

aandachtsgebieden.

"Aan de orde is tegenwoordig niet dat organisaties veranderingen ondergaan, maar hoe men
met die veranderingen omgaat. Innovatie en begeleide verandering scheppen ruimle voor
bereidheid en aanpassingsvermogen in een wereld met
voortdurend veranderende
,143
omstandigheden en daarmee gepaard gaande eisen'
Hoe organisaties met veranderingen omgaan, hoe de gezondheidszorg in algemene zin met
veranderingen omgaat, hoe het ZMC als streekziekenhuis met veranderingen omgaat, is
alleen maar te 'in-noveren' wanneer we dat doen op een 'apprecierend onderzoekende'
manier. Hiertoe hebben we iedereen nodig, in een cultuur van wederzijdse afhankelijkheid en
in onze niet aflatende ambitie om het beste te geven van wat we hebben. Dat geldt niet alleen
voor het ZMC, dat geldt voor de gezondheidszorg in zijn totaliteit.
In het beleidsplan van het ZMC hebben we dit fenomeen en deze fundamentele grondhouding
'IN-NOVA' genoemd vanwege het gegeven dat verandering en verbetering begint bii- en in
iezalf. Dat betreft de algemeen directeur, de voorzitter van de medische staf, de specialist, de
pleeg, de ondersteuner van het facilitair bedrijf en de kok. Dat geldt voor ons allemaal,
tenminste wanneer we ons niet willen schamen voor het feit dat we bij deze organisatie
werken en met enige trots over het werk kunnen spreken onder familie, vrienden en
kennissen.
Eigenlijk is dit de meest boeiende rol wanneer alle mensen in de organisatie bereid zijn om:
vastgeroeste gewoontes los te laten, hun gedrag aan te passen aan de huidige situatie,
iedereen in de organisatie te zien als een collega die met vertrouwen en respect wil worden
bejegend, af te stappen van hun vermeende status, g66n machtsmisbruik toe te passen,
politieke spelletjes achterwege te laten, te spreken over 'plichten' in plaats van over 'rechten',
zich te richten op 'gebondenheid' in de organisatie in plaats van 'geboeid' zijn door het eigen
vak, zich te schamen voor het niet nakomen van afspraken, af en toe eens 'sorry' te zeggen,
de ander weet te waarderen om wat hij doet, af te stappen van het 'eigenbelang' ten gunste
van het gemeenschappelijke belang, tot paradigmawijziging over te gaan, dialogisch te
communiceren en simpelweg, wanneer alle mensen in de organisatie de intentie hebben om
samen-te-werken en samen-te-leren. Dan kan al onze energie worden aangewend voor de
patient en daar ging het toch uiteindelijk om?

De eerste stap is gezet bij het ZMC. Er is speciale aandacht in het beleidsplan voor innovatie
en het lerend vermogen van de organisatie. Nu nog even de cultuur daarop afstemmen.
Het lukt ons weI. We hebben 'de goede weg' reeds gevonden.

143
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De vaardigheden die bij deze rol passen zijn:

•

•

•

Kunnen leven met verandering: Het omgaan, vooral met ongeplande en vaak
onwelkome veranderingen is te zien als een uitdaging. Het houdt de geest scherp, maar
het vraagt tevens om zdlfaanpassing dn het vermogen om de verandering positiefte
presenteren bij de medewerkers. Immers, ook van hEn wordt gevraagd om zich aan te
passen aan de nieuwe situatie en oude verworvenheden los te laten.
Creatiefkunnen denken. We denken vaak bij creativiteit aan anderen die hun sporen
op dat gebied hebben verdiend. Grote denkers in de wetenschap of in de muziek die
zter creatief tot producten zijn gekomen. Toch hebben we allemaal het vermogen in
ons om onze fantasie de vrije loop te laten en ons v66r te stellen hoe een bepaald
product of een bepaalde dienst die we aanbieden kan worden veranderd of verbeterd.
Leuker is het zelfs nog om dit te doen, samen met teamgenoten. Brainstormsessies (ik
vertaal dat als winderigheid in het hoofd) zijn daar voorbeelden van. Laat die wind
maar eens goed door die rationele hersenmassa waaien en het irrationele zal vrij
komen. (Ik had de paperclip gemakkelijk zdlfkunnen bedenken, maar iemand was mij
voor).
Veranderingen kunnen managen: Veranderingen zijn noodzakelijk om bepaalde
doelstellingen te realiseren. Telkens wanneer de politiek veranderingen aanbrengt in
het gezondheidszorgbeleid, zullen uitvoerders van dat beleid daar creatief en
gestructureerd mee om moeten gaan. Ze hoeven dus niet ongepland te geschieden en
men kan stap voor stap deze veranderingen invoeren, met behoud van de missie en
visie van het ziekenhuis, maar met aanpassing van de koers wanneer een verandering
noodzakelijkerwijs dient te worden gerealiseerd. Na een hevige storm op je zeiltocht
ga je 66k niet gewoon verder waar je gebleven was. Je houdt je doel voor ogen, maar
controleert en wijzigt je koers om alsnog dat doel te bereiken.

2.2.3.6.6.

De bemiddelaars rol.

De tweede rol in het kwadrant 'exteme flexibiliteit' is de rol van bemiddelaar:
"Samen met de innovator zit de bemiddelaar in de rechterbovenhoek van het raamwerk
Waar de innovator veranderingen en betere werkmethoden ziet, weet de bemiddelaar deze
ideeen effectief te presenteren en te verkopen. In een organisatie heeft een goed idee alleen

effect als duidelijk is dat uitvoering ervan voordelen biedt „144
De daarbij behorende vaardigheden zijn:

•

144

Een gezonde machtsbalans kunnen opbouwen en handhaven: Oven\ en altijd wordt er
macht uitgeoefend in organisaties, maar onze pijnlijkste herinneringen gaan over het
feit dat we het gevoel hebben dat iemand misbruik maakte van zijn macht en ons
daardoor bernvloedde zonder dat we dat wilden. Macht is wat anders dan autoriteit en
een manager die denkt dat hij kan doen wat hij wil omdat hij nu eenmaal die positie
heeft, zou nog weI eens bedrogen uit kunnen komen. Mensen willen zich best extra
inspannen wanneer de situatie dit verlangt, maar weI wanneer zij zich betrokken
voelen bij het werk o f bij een bepaald project en niet op basis van het feit dat de
manager hen opdraagt om overuren te maken. Gaat de arts mddr productie draaien op

Robert E. Quinn; Handbook Managementvaardigheden. Schoonhoven Derde editie 2003; P. 305.
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basis van een persoonlijk motief (meer productie levert voor de arts meer inkomen op,
of, hij voelt zich mder betrokken bij zijn patienten, hetgeen ik hoop) of omdat hem dat
door de voorzitter van het stafbestuur wordt opgelegd?
• Kunnen onderhandelen over inzet en overeenstemming weten te bereiken: Wanneer
we invloed willen uitoefenen op basis van gelegitimeerde macht, zullen we hierover
moeten onderhandelen. Immers, ik zal de dialoog moeten aangaan met mijn
medewerkers om te kunnen vaststellen in hoeverre zij mijn invloed toelaten.
Onderhandelen hoeft niet altijd formeel te geschieden met 'partijen' aan tafel,
onderhandelen kan op ieder moment plaats vinden wanneer er sprake is van invloed
uitoefenen en overeenstemming bereiken. Voorwaarde is steeds: de open dialoog. Het
is 66k een misvatting dat een bepaalde rol of functie in de organisatie per definitie zou
inhouden dat men 'als partij' moet onderhandelen. We zien dat nogal eens gebeuren in
de rol van bijvoorbeeld een OR-lid. Wanneer onderhandelen doel op zich wordt, is de
vraag of het eindresultaat wel zo wenselijk is. Vaak wordt gezocht naar en compromis
wat beide partijen niet willen.
• Kunnen presenteren van nieuwe ideean. Presenteren van ideeen is niet alleen een
technische vaardigheid maar tevens een strategische keuze over de manier waarop een
idee wordt aangeboden. In technische zin heeft men te maken met: 1. het doel; 2. het
publiek en 3. de hulpmiddelen. Bij het doel en het publiek moet men er vooral van
uitgaan dat het 'eigen doel' over het idee, niet per definitie het doel hoeft te zijn van
het publiek. Bij hulpmiddelen is het van belang te weten welk toegevoegde waarde het
hulpmiddel heeft om het doel te bereiken. Zo kan een flitsende powerpoint-presentatie
de plank totaal mis slaan, als het doel daarmee niet wordt ondersteund, of als het
publiek in slaap valt. Een strategische keuze is evenzeer belangrijk: wanneer ontvouw

je de ideeen en hoe? Soms is de organisatie er nog niet rijp voor. Welk belang voor de
beslissers moet je in overweging nemen?
Ik mocht op een dag bij een bedrijf cen prescntatie verzorgen om mijn offerte toe te lichten. Twee
concurrenten waren mij voorgegaan, want het belcid van het bedrijf was dat men drie offertes zou
vergelijken. Op de rijkelijk gevulde vergaderagenda was cen schaarse, drie maal 45 minuten
opgenomen voor de bespreking van dc offertes. Mijn concurrenten hadden de tijd ruim overschreden,
het licp tegen 'lunchtijd' en ik vocide de aandacht voor mijn offerte verslappen. ik sprak met de
voorzitter af dat ik mijn dia's achterwage zou laten en mijn prescntatie zou inkorten tot maximaal 20
minuten, waardoor de vergadering op tijd zou kunnen worden bceindigd en men op het afgesproken
tijdstip aan dc lunch zou kunnen beginncn.

Ik krecg de opdracht.

2.2.3.6.7.

De Droducenten rol.

Het vierde domein in het model Quinn, is gericht op de 'externe beheersing' en omvat de
rollen van 'producent' en 'bestuurder'. Van de producent wordt verwacht dat hij zich richt op
de taak van hemzelf en die van zijn medewerkers. Grote betrokkenheid en motivatie zijn de
elementen van deze rollen. De puur inhoudelijke kant van de zorg ofvan de dienst die wordt
aangeboden is hier van belang. Het gaat om de kwaliteit van het aanbod voor een patient of
afnemer van diensten van het ZMC, binnen of buiten het ziekenhuis. We spreken bij deze
rollen dus over zowel interne, als externe klantbenadering.
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"Het elfectief vervullen van de producentenrol vraagt van de managers ook dat zij evenwicht
bereiken en handhaven lussen het streven naar inspanning en productiviteit en het in stand
houden van de algehele gezondheid en e#ectiviteit voor henzelf en hun medewerkers

„145

De vaardigheden die bij deze rol horen zijn:
•

•

•

Productief kunnen werken: Zoals ieder bedrij f heeft ook een ziekenhuis te maken met
'productie' als maatstafvoor de effectiviteit van individuen, groepen ofde organisatie
als geheel. Superieure kwaliteit en prestaties zijn op ieder niveau onontbeerlijk om de

continuReit van het ziekenhuis te garanderen.
Time- en stressmanagement kunnen hanteren: We hebben allemaal 168 uren per week
ter beschikking en eenieder zal daarin een balans moeten zien te vinden tussen werken privd-leven. Tijd is daarbij de enige constante factor dus het is maar beter om de
beschikbare tijd zorgvuldig te gebruiken. Een onderscheid tussen 'urgentie en
, 146
kan daarbij van dienst zijn. We zijn in de tegenwoordige tijd vaak
belangrijkheid
'verslaafd aan urgentie'.
Kunnen bevorderen van een productieve werkomgeving- Het bevorderen van een

cultuur waarbij maximalisatie van de productiviteit het effect is, heeft alles te maken
met de wijze waarop mensen worden gemotiveerd. De ' 100 beste bedrijven' om voor
te werken, zijn volgens het blad Fortune, in willekeurige volgorde, te herkennen aan:
1. goede beloning en arbeidsvoorwaarden; 2. kansen via
opleidings- en
ontwikkelingsprogramma's; 3. veiligheid op het werk; 4. trots kunnen zijn op het
bedrijf; 5. openheid en rechtvaardigheid; 6. kameraadschap en vriendelijkheid.
2.2.3.6.8.

De bestuurders rol.

De tweede rol op het gebied van 'externe beheersing' is de rol van de 'bestuurder':
"Het is niet van belang hoeveel mensen er bij het vormen van een visie betrokken zijn, de
volgelingen verwachten dat de leider 'het grote geheel' kan overzien. Enthousiaste puzzelaars
weten dat het veel gemakkelijker is om een puzzel te maken als je de afbeelding op het deksel
kunt zien! In een normale organisatie hebben veel mensen een stukje van de organisatiepuzzel
in hun bezit. Werknemers mogen dan wei gedetailleerde omschrijvingen hebben van hun
taken en verantwoordelijkheden, maar in veel gevallen missen ze de informatie over 'het
grote geheel'. het algemene doel of de visie van de organisatie: de ajbeelding op het deksel
van de doos!"147

De vaardigheden die bij deze rol horen zijn:

•

Een visie kunnen ontwikkelen, plannen en doelen kunnen stellen: Eenvisie ishet

geloofdatje bezit als leidinggevende om met je team de beste prestaties te leveren op
een manier dat je medewerkers je nog wdi kunnen volgen. Met de persoonlijke visie

van de leidinggevende, afgeleid van de visie van de organisatie, wordt voor de
afdeling ofunit het deksel van de puzzel getekend. De leidinggevende communiceert
zijn visie op een zodanige manier dat daar realisme, optimisme, vertrouwen, zekerheid
en actie uit volgt. Vanuit die visie kunnen gemeenschappelijke doelen worden
145
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•

•

geformuleerd en activiteiten worden gepland. De 'volgelingen' moeten wel begrijpen
waar het over gaat en hun eigen identiteit voor de toekomst hierin kunnen
(h)erkennen.
Kunne,iontwerpen van blauwdrukken ten behoeve van de afdeling en kunnen
organiseren: Wanneer we er van uit gaan dat de visie van de leider op een logische en
acceptabele manier is gecommuniceerd, is het mogelijk om gezamenlijk te komen tot
actieplannen, subdoelen en taakverdeling tot op individueel niveau. Daarmee heeft de
leidinggevende de cirkel rond en kan hij weer van start met mentoring en stimulering.
E#ectief kunnen delegeren: Delegatie valt onder de categorie: 'ontwikkeling van
medewerkers en is daarmee weer een vaardigheid die past bij de mentorrol. Delegeren
is echter niet: 'stel niet uit tot morgen wat gij heden door een ander kunt laten doen',
"That's not delegating, that's abdicating", gilde John Cleese in de film'48 die we
toonden. Delegeren is een managementinstrument om je medewerkers naar een mddr
gewenst niveau van handelen te brengen, onder begeleiding van de leidinggevende als
mentor. Taakvolwassenheid moet groeien, dat kun je niet opleggen of afschuiven.

2.2.3.6.9.

Praktiikbox.

De leidinggevenden bij het ZMC hebben een intensiefprogramma gevolgd waarin de rollen en
vaardigheden van Quinn aan dc ordc zijn geweest. Daarmee is het referentiekader van de leidinggevenden verbreed. Hot gaat nu om de integrale toepassing van de 8 rollen in de praktijk. Met hecl veel
visic
inspraak, inloopsessies en wcrkgroepen is een ziekcnhuisbreed beleidsplan geschreven waarin de
en de missie van het ZMC zijn verwoord. Voor dc uitvoering van dit plan is de onderstcuning van de
managers hard nodig. De stabilitcit van de manager wordt door dc medewerkcrs afgelezen aan de hand
van de samenhang waarmee de manager deze 8 rollen tocpast, daarover communiceert en informeert.
De manager zal zich daarbij dienen te ont-wikkelen in de praktijk. Laten zien op welke manier hij
omgaat met dc omgeving, de doelen, zijn strategie en het resultaat. Hij zal open moeten staan op het
gebied van dc communicatic, de koers waarheen hij wil gaan en de begeleiding en motivering van zijn
medewerkers. Hij zal mensen mocten inzetten, regelen, organiscron en bijstellen tegen de achtergrond
van de complexe context van het zickcnhuis. Hij zal inzicht moeten hebben in wat kan in de praktijk en
daarnaar moeten handelcn. Zelfkennis, communicatie cn sociale vaardigheden zijn de tools waarover hij
kan beschikken.
De leidinggevenden hebben het niet eenvoudig in het ZMC en stee(is staan zij voor de uitdaging om een
goede balans to vinden tussen zowel het interne als externe flexibele optreden als ook de interne en
externe behecrsing. Vaak komt dit neer op zdlfbeheersing hetgcen synoniem is aan zdlfmanagement.
Ambities zijn voortreffelijk, visic eveneens, maar trekken aan een dood paard hccft wcinig zin.

Het gaat er voornamelijk om dat de leidinggevende waardering kan opbrengen voor wat cr is in het
ZMC. Aan mogelijkheden en kansen maar vooral aan het menselijk kapitaal in de organisatic. Het is
onvoorstelbaar wat we in huis hebben aan kcnnis en vaardigheden en op dit moment is het goed om te
zien dat mensen clkaar opzoeken en steunen.
Het is een schrijnend obstakel dat een ziekenhuis puur op financiele basis moet worden afgerekend, maar het
is nu ecnmaal niet anders in deze maatschappij. Hierdoor komt de focus naar mijn mening stccds sterker
op de beheersrollen te liggen waardoor we in onbalans raken met de overigc rollen. Juist bij de rollen
die betrekking hebben op de in- en externe flexibiliteit, moeten we de kracht van het ZMC zoeken.

Ecn gocdc manicr waarop dat mogelijk zal zijn is de Ai-methode, die we nu hanteren en die nog verder
zal moeten worden uitgcbreid. Het waarderen van wat we hebben en kunnen in het ZMC, het waarderen
van clkaar zal mder effect hebben op de adherentie dan het afhandelen van patient nummer 72.314

omdat dat goed is voor de productieresultaten.

'4* TFC films 'Op weg naar de hcl' en 'Op weg naar de hemel', met John Cleese in de hoofdrol.
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Dc tcvredenheid van patienten hangt in hoge mate af van de bejegening die zij ervaren.
Dat is niet alleen cen verantwoordelijkheid van dc leidinggevenden, maar van ons allemaal. Als zodanig
kan iedercen de 8 rollen en vaardigheden van Quinn toepassen. Manager of geen manager.

De arts bij het ZMC kan zich niet permitteren om solitair te functioncren en zich weinig aan te trekken
van de organisatic waarin hu werkt. Het is juist die arts die ecn wezenlijke bijdragc kan leveren aan het
welbevin(len van de patienten en de medewerkers in het ZMC en als zodanig aan de vitaliteit van de
organisatie als gcheel. Hij kent immers als gddn ander, het primaire proces van het zickenhuis, heeft de
kennis en vaardigheid in zich om het medisch professioneel handelen op ecn kwalitatiefhoogwaardige
manier uit te voeren, maar is van gddn bctekenis wannecr de 'back-office' nict functioneert.
Hiertoe kunnen de 8 rollen en vaardigheden van Quinn, alsmede de filosofie van appreciative inquiry
dicnen in het kader van zclfmanagement voor artsen.
Het bclang wat zij daarbij kunnen hebben is dat de omgeving van de arts complementair reagcert op het
handelen van desbetreffende arts. Om-geving in de letterlijke betekenis van 'om elkaar geven'.
Pas dan wordt het berocp 'arts' weer waar het oorspronkelijk voor stond: 'kunst' in de betekenis van
'geneeskunst' in plaats van 'kunde' als pure techniek.
Misschien zonder het nog voldoende te beseffen, is dat de impliciete visic dic is neergelegd in het
beleidsplan en waaraan de managers van het ZMC uitvocring gaan geven.
De managers hebben het niet cenvoudig in het ZMC, maar zijn wdi gemotiveerd om op adequate wijze
te geven aan hun taak. Daarbij verdienen ze de waardering van conieder die hen daarbij kan
onderstcunen. De appreciatie die zij eveneens bieden of vanuit hun intrinsieke motivatie zouden willen
bieden, omdat dc praktijk weer eens te weerbarstig is.

invulling

We gaan een mooie tijd tegemoet. Een periode van uitdagingen om de resultaten te bereiken die we
hebben geformulecrd in onze plannen voor dc toekomst. Op weg naar een van de bctere, zo niet het
beste streckzickenhuis van Nederland,

2.2.4.

Het trainingsprogramma.

Zoals eerder genoemd bestaat het Management Ontwikkelings Programma (MOP), bij het
ZMC, uit 7 trainingsblokken van 2 dagen, inclusief overnachting, in een conferentieoord, uit
intervisie, opdrachten en coaching. In dit hoofdstuk geef ik een impressie van de thema's die
wij hebben behandeld, de manier waarop we dat hebben gedaan, de effecten op de deelnemers
en op de praktijk van het ZMC. Het is de manier die wij (Frank van Ree en ik) hebben
gekozen. Het is een weergave van onze praktijk bij het ZMC, tegen de contextuele
achtergrond van dit ziekenhuis, hetgeen niet wil zeggen dat wij te allen tijde in een andere
organisatie, of in onze eigen organisatie, op dezelfde manier te werk zouden gaan.
De 'rode draad' in het programma was weliswaar voor iedere groep gelijk, maar de uitvoering
van de leergangen was voor iedere groep anders, simpelweg omdat andere mensen

participeerden.

Appreciative inquiry was onze filosofie, de praktijk van het ZMC onze leermeester en de
deelnemers ons dankbare materiaal waarmee we mochten werken.
Frank en ik hebben misschien wel m Er geleerd van hen, dan zij van ons.
Het programma bestond voor eenieder uit de onderwerpen:
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• Communicatie;
• Leidinggeven;
• Cultuur;
• Veranderen van organisaties;
• Kwaliteit;
• Human resource management;

•

Facultatief, waarbij de deelnemers zdlf aangaven aan welk reeds behandeld thema
extra aandacht moest worden geschonken of welk thema als extra moest worden
toegevoegd.

2.2.4.1.

Trainingsblok: Communicatie

2.2.4.1.1.

Het gepresenteerde:

Er werd gestart met het verstrekken van de algemene informatie aan de deelnemers over het
totaalprogramma en teruggekeken op de ervaringen na de kick-off. Daarna werd overgegaan
tot informatie over de leerstijloefening'49 en kregen de deelnemers een zogenoemde
logboekpagina uitgereikt, waarop de doelstellingen voor dit blok, bij wijze van pre-evaluatie,
konden worden geformuleerd. De volgende opdracht werd aan de groep gegeven:

Ga eens bij elkaar kijken naar de scores van de leerstijlen op pagina 12 van de TFC
handleiding.
Daarin wordt, na scoren, de dominante leerstijl gevisualiseerd naar
Activist
Observeerder
Theoreticus
Pragmaticus
(n.b. In deze handleiding wordt uitvoerig uitleg gegeven van de betekenis over de scores
inclusief tips voor verbetering). Vorm vervolgens 'intervisiegroepjes' die de gehele training
bij elkaar blijven, gebaseerd op verschillende leerstijlen in de groepjes. Vul tenslotte de preevaluatie in en noteer de doelen op jlap.
Hiermee werden de individuele leerdoelen van de deelnemers zichtbaar en kon het
programma op hun leerdoelen worden afgestemd. De doelen werden door de groepsleden
individueel toegelicht en besproken. Daar waar mogelijk werd reeds aangegeven waar men
"aan de trekken" zou kunnen komen. Aan de hand van een model over de balans tussen werk
en privt, werd aangegeven dat vooralsnog de eerste vier trainingsblokken zou worden
ingegaan op de linkerkant van het model. De 'IK' kant. Dit is de kant van persoonlijk ontwikkelen en betekent letterlijk ontdoen van wikkels. Als zodanig geeft de cursist zelf aan tot
hoever in de prive-sfeer de ander wordt toegelaten. 'Het is aan jezelf om je openheid te
bepalen', zo stelden we. Telkens wanneer er een wikkel wordt opengerold komen we dichter
bij de wezenlijke 'kern' van je bestaan. Dicht bij je waarden en normen, je ratio maar ook je
emotie.

'49 Invullen "lcerstijloefening", ontieend aan Kolb (TFC-ISBN 90-76050-53-8), deze opdracht was verstrekt als
voorbercidingsopdracht en me¢gezonden met de uitnodigingsbrief aan de declnemers.

210

De rechterkant van het model, is meer instrumenteel en heeft een directe relatie met je
mogelijkheden in de organisatie. Daartoe dient de missie en visie alsmede het beleid en de
doelen helder te zijn. Pas vanaf het vierde blok hopen we hierover meer duidelijkheid te
kunnen bieden. (De vorming van de visie en missie van het ziekenhuis was in deze periode
nog volop in ontwikkeling). De eerste drie schillen zullen primair de aandacht krijgen. Jij met
je mogelijkheden op het gebied van de rollen en vaardigheden van de manager, in een
veranderende organisatie.

Omdat we het vooral over de dialoog wilden gaan hebben hielden we een korte presentatie
over 'dialogisch communiceren,150:
Misverstanden die regelmatig terugkeren tijdens communicatieprocessen zijn vaak terug te
voeren op onduidelijkheid over de volgordelijkheid der dingen. Een schematisch plan
waarlangs de aard en de fase van de communicatie kan worden bepaald, biedt meer inzicht.
Het plan is gebaseerd op de socratische traditie en gaat terug tot de fundamenten van de
westerse filosofie en beschaving.
Spreken werd in de tijd van de oude Grieken ingedeeld in vier te onderscheiden wijzen van
spreken. Achtereenvolgens maakte men onderscheid in:

• Retorica
• Dialectica
• Grammatica
• Ethica

Met name Aristoteles is bekend geworden met zijn analyse van de wijzen van spreken.
De retorica betreft de overtuigingskracht die iemand in zijn betoog kan leggen.
De dialectica betreft de onderzoekskracht die in de vraagstelling van iemand besloten ligt.
De grammatica gaat over de verbeeldingskracht van iemands woorden.
De ethica gaat over de mate waarin iemand gezag kan ontlenen aan zijn woorden.

Om waarlijk te kunnen spreken is vrije ruimte nodig. Dat wil zeggen dat uitsluitend doel en
resultaat gericht communiceren die vrije ruimte te veel inperkt. Het oude Griekse woord voor
vrije ruimte is Schole. Diegene die geen vrije ruimte nam in zijn communicatie met anderen
werd beschouwt als een
eigene.

idiotes, afgeleid van 'to idion' wat zoveel betekent als 'gericht op het

'Schole', vrije ruimte dus, is in het Latijn otium. De ontkenning van deze vrije ruimte is de
negotium wat wij herkennen als het voeren van een negotie, een winkeltje als het ware. Wie
dus uitsluitend op zijn eigen zaakjes let neemt geen vrije ruimte. Juist die vrije ruimte geeft je
echter de gelegenheid om weer eens vast te stellen waar het nu eigenlijk allemaal om
begonnen is.
In schema kan communicatie voorgesteld worden als een spel waarin vier fasen zijn te
onderscheiden:

150

Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert; Vrije ruimte; Filosoferen in organisaties; Klassieke scholing voor dc
hedendaagse praktijk,Amsterdam 2002.
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Fase

Fase III

IV

Individueel

Samen
Creatief
Proces

Standpunt opgcven
4-

Delen

Fase I

Fase II
Individueel

Samen
Delen van
convenlies

voor dialoog

-*

Standpunt formuleren
voor debat

Fase I, de conventies
Een fase van conversatie en het uitwisselen van conventies. Het is het vaststellen van die
zaken waar we het grosso modo over eens zijn. Deze fase wordt samen beleefd en is reactief

Het is het in gezamenlijkheid vaststellen van wat ook gezamenlijk gedeeld wordt. Deze fase is
belangrijk omdat het een voorwaarde is om aberhaupt met elkaar in een betekenisvol gesprek
te komen.
Fase II, het debat
De overgang naar de tweede fase doorbreekt de conventie. Edn van de partijen of 6dn van de
deelnemers aan het gesprek, neemt een standpunt in waarmee hij te kennen geeft een frictie te
willen. Er ontstaat discussie en het ene standpunt leidt tot andere standpunten. In deze fase
staan de deelnemende partijen, in tegenstelling tot in fase 1, alleen in hun standpunt en zullen
dat met kracht van argumenten verdedigen. Deze fase is nog steeds reactiefomdat er
gereageerd wordt vanuit en op basis van het eigen standpunt.

Fase III, de dialoog
De overgang naar fase drie is wellicht de moeilijkste fase omdat hier verlangd wordt dat het
eigen standpunt weer verlaten wordt. Het is de fase van onderzoek van de eigen standpunten
en vervolgens de uitwisseling van de eigen bevindingen met de andere gesprekspartners. Dit
is een fase die alleen doorgelopen wordt en die gericht is op reflectie. Men is bereid ten
overstaan van de ander zijn eigen bevindingen en twijfels bloot te geven en de dieperliggende
motieven, ook als die van persoonlijke aard zijn en relevant binnen de context, in het gesprek
in te brengen.
Fase IV, de creatie
Dit is de fase van de gezamenlijke reflectie. Deze laatste fase is er een van het creatieve en
vrije denken. Het is hier dat nieuwe, gezamenlijk ontwikkelde inzichten tot stand komen die
op hun beurt tot gezamenlijke conclusies kunnen leiden. Hier is de vrije ruimte te vinden om
tot nieuwe inzichten te komen die input vormen voor nieuwe conventies.
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De vier fasen zijn in wezen een verschijningsvorm van de aloude 4 deugdenleer van
Aristoteles, te weten

I

Temperantio (maat),

Il

Fortitudo (moed),

1Il

IV

Prudentio (wijsheid), en
Justitia (rechtvaardigheid).

Temperantio is de maat die ieder geacht wordt te houden. De temperantio wordt gesitueerd in
de buik waarbij het maat houden letterlijk betekent dat men zich niet in een overdaad aan
fysieke geneugten mag overgeven.

Fortitudo is de moed en de trots die eenieder moet betrachten in zijn omgang met anderen.
Het betekent dat de moed er moet zijn om de eigen mening te geven, ook wanneer deze niet
direct gewin oplevert omdat men er bijvoorbeeld geen meerdere in hierarchie mee behaagt.
De Fortitudo is gesitueerd in de borst.

Prudentio is het vermogen met wijsheid over de dingen te spreken. Zij is gesitueerd in het
hoofd en geeft de nodige reflectie zodat een afgewogen oordeel gemaakt kan worden dat
nodig is om tot een zinvol gesprek te komen met de andere.

Justitia ishet evenwicht dat tussen de drie hierboven genoemde deugden moet bestaan om tot
een waarlijk rechtvaardig en deugdzaam leven te komen. Zij die zo leven hebben het
persoonlijk inzicht, defronesis. in de verhouding tussen de deugden en kunnen dit inzicht
aanwenden in hun dagelijks leven.
Met het innemen van standpunten en het verlaten van standpunten ten gunste van het creatieproces, werd geoefend in de vorm van een carrousel.
Tijdens deze oefening werd de mogelijkheid geboden om adequaat tot "beeld"-uitwisseling te
komen. Roulerend in vijf groepen werd telkens gedurende 20 minuten gewerkt aan een korte
oefening en was er na iedere oefening 5 minuten voor evaluatie.
In het avondprogramma was er ruimte voor eigen casuistiek. De oefening luidde als volgt:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Inventariseer praktijksituaties op flap (inclusief de naam van de case-inbrenger) 10
minuten;
Kies een praktijkgeval: 5 minuten;
Case inbrenger vertelt zijn beeld van de situatie. 5 minuten; (de anderen luisteren);
De groepsleden bespreken het beeld dat bij hen is ontstaan en formuleren vragen op flap.
De case inbrenger luistert! ! 15 minuten;
De case inbrenger beoordeelt de vragen door een letter voor de vraag te zetten: W = warm,
de vraag heeft werkelijk met mijn probleem te maken; K = koud, heeft niets te maken met
=
mijn probleem; N neutraal, op zich relevant maar ik weet niet wat ik ermee kan.5
minuten;
Case inbrenger motiveert keuze en geeft antwoord op de W - vragen. 10 minuten;
Groepsleden treden in dialoog over de situatie van de case-inbrenger en bieden tips aan.
De case-inbrenger luistert en doet niet mee aan de dialoog. 20 minuten;
Case-inbrenger geeft aan welke tips waardevol en het proberen waard zijn. 10 minuten;
Evaluatie. 10 minuten.
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De tweede dag werd gestart met een zogenoemde 'terugblik'. De voorgaande dag werd
geevalueerd en de deelnemers werd de mogelijkheid geboden om persoonlijke aantekeningen
te maken in hun logboek.

Vervolgens gingen we verder met een inleiding op het gebied van Communicatie.

in dit model wordt het volgende
verduidelukt
Een persoon (de zender) formuleert
in gedachten, vanuit het eigen refe-

Commuilicatie =--4*/V*

rentiekader, een beeld van datgene
dat hij of zij gemeenschappelijk wil
maken met de ander (de ontvanger).
Om dat beeld te verklaren wordt een

uitingsvorm (verbaal dan weI nonverbaal) gekozen.
Deze uitingsvorm is waarneembaar
gedrag voor de ander. Die ander interpreteert dit gedrag en formuleert
een beeld van die waarneming.

/R-J,8/Milillifu

Referentiekader· --- ----·Referentiekader

Beeld

Jie-Quittael.

Beeld

1

Uiten

1'

811[8 , Waameetribaar
gedrag

De waarneming wordt getoetst in het
referentiekader van de ander, waarmee
'zingeving' al of niet zal plaats vinden.
Zingeving is perceptie. Pas als de ander het beeld als herkenbaar dan wel als waardevol
interpreteert zal er sprake zijn van een gemeenschappelijk beeld van de werkelijkheid.

Echter: Bij iedere pijl kan er iets mis gaan:
Bij mezelf:
Van referentiekader naar bccld:
Van beeld naar uiten:
Van uiten naar waarneembaar gedrag:

Van waarneembaar gedrag naar bceld:

Van beeld naar refcrentiekader:

"Ik kan me er gcen voorstelling van maken".
"lk kan dit niet onder woorden brcngen".
Letterlijk ruis. niet te verstaan, mogelijk vcroorzaakt door
externe storingen.
Onbegrip, tc abstract of verkeerde taal. Denk maar eens
(zonder Frans te kennen) aan de uitspraak van de zender
"j'ai soif', hetgeen zoveel betekent als "ik heb dorst". Maar
wanncer men de Fransc taal niet machtig is, kan men
weliswaar de Fransman horen ("Zjcc swaaf') maar er geen
beeld bij vormcn.
Twee mogelijkheden: Of de ontvanger KAN zich werkelijk
geen beeld vormen omdat de uiting nict correspondecrt met
het referentickader van de ontvanger (het is te moeilijk of
niet eerder ervaren) of de ontvanger WIL het beeld niet
opnemen in het referentiekader op basis van onwil in relatie
tot de context (diskwalificatie) of door de werking van

sociale vergelijking (= betrekkingsniveau).
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In het model hiernaast, staan de

mogelijke diskwalificaties in schema.
Zowel de zender als de ontvanger
kunnen elk element diskwalificeren.

Communicatie
.

Laten we eens met elkaar

communiceren: I

Ik

"Ik vind de informatie die ik hier
schrijf, bijzonder relevant en ik

1-4 zeg iets Hegen jOU H
Dekwdi ties

vind dat jij deze informatie moet
bestuderen".

-

-

A,-T-,4.-1

.....9..illitmmmAmhmikIL1111*---4......I
Nu kan ik alle elementen voor
mijzelf diskwalificeren, bijvoorbeeld:
Ik zou kunnen vinden dat het niet mijn

mimIiMmIlI

-

taak is om hierover iets te zeggen. Dat
moet jouw baas maar doen (ik diskwalificeer
dus mijzelf en ik schrijf verder niets meer).
0 f, ik vind het wel belangrijk om dit tegen je te zeggen, maar beter is om de boeken van Paul
Watzlawick te lezen (daarmee diskwalificeer ik dus de inhoud van de boodschap en kan ik
stoppen met schrijven en je het boek van Paul geven). Of ik vind eigenlijk dat ik deze
informatie niet aan jou moet geven maar aan je medewerkers, zodat zij beter met hun baas
kunnen omgaan (ik diskwalificeer dus jouw als ontvanger en ik geefje deze informatie niet).
Of ik vind eigenlijk niet dat ik dit op papier moet aanreiken maar dat ik er nog eens rustig met
je over moet praten in een tweegesprek (daarmee diskwalificeer ik dus de context).

Daarna gingen we dieper in op het verschil in inhouds- en betrekkings niveau.
Watzlawick schetst in zijn boek (de pragmatische aspecten van de menselijke communicatie),
de belangrijke factor: het betrekkingsniveau. Dit niveau straalt eigenlijk een soort bevel uit
(Bateson, Beavin en Jackson) hoe ik mezelf tot de ander definieer als persoon en hoe ik vind
dat onze relatie dient te worden geinterpreteerd. Tijdens de training hebben we met dit
fenomeen geoefend.

Hieronder volgen nog eens de modellen, waarbij het belangrijk is te weten dat op basis van
een juiste relatiedefinitie de communicatie al dan niet complementair zal verlopen.
Wanneer de ontvanger mijn boodschap inclusief mijn definitie van de relatie (vaak de nonverbale toevoeging door intonatie, mimiek, houding etc.) interpreteert zoals ik deze bedoel
(zie ook Schulz von Thun in zijn boek "hoe bedoelt u") dan zal de communicatie
complementair verlopen en is inhoudelijke informatie-uitwisseling mogelijk. Wanneer dit niet
het geval is, zal de communicatie symmetrisch blijken en ontstaat een "strijd", waarbij de
inhoud wordt gebruikt om de relatie tot elkaar te definieren.
Wanneer je dit merkt is de enige mogelijkheid om uit dit probleem te komen, meta-

communiceren. Ofwel communiceren over de communicatie die op dat moment plaats vindt.
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Vooral dit niveau van communiceren, het betrekkingsniveau o f de relatiedefinitie, is nader
onderzocht door Timothy Leary. Leary deed factoranalytisch onderzoek naar het gedrag van
mensen in groepen en hun onderlinge reacties (leary werd vooral bekend door zijn LSD
experimenten).

Hij ontdekte enkele belangrijke psychologische wetten in de communicatie:
Dc interactieroos van Leary moet vooral
worden gczicn als cen soort landkaart
voor ecniedcr die op weg is naar cen
bepaald doel. Dc 'wctten' zijn heel
simpel. Bovengedrag ofdominantie,
roept ondergedrag of submissivitcit op.
Tegengedrag rocpt tcgcngedrag op zoals
samengedrag tot samengedrag zal leiden.
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In het tweede model, hiernaast is ecn

verdcling gemaakt in octanten, waarbij
bijvoorbecld BS-gedrag betekent:
Bovengedag op de voorgrond,
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Samengedrag op de achtergrond.

Afhankelijk van de situatie kan het
gedrag zeer snel veranderen en
gesprekspartners kunnen tijdens het
gesprek verschillende 'rollen' aannemen
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communicatie wordt door de patient
veclal niet geaccepteerd, omdat deze,

helpen.

.

bejegening door dc arts. De

gedwongen in aan afhankelijke rol, de
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of positie die de arts inneemt crvaart
als cen aanval op dc identiteit.
Voorspelbaar in de roos van Leary evert
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dit 'tegengedrag' op, misschien niet
explosief gemanifesteerd, maar
implosief cn emotionecl zo gevoeld met
alle gevolgen van dien.
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Hierna volgde een verwerkingsgesprek, semi-gestructureerd, waarbij de deelnemers in de
intervisiegroepen de theorie konden bespreken.
Gerefereerd werd aan Quinn, waar het Johan-window voor Feed-back te vinden is alsmede de
feedbackregels voor de zender en voor de ontvanger.

Vervolgens werd een oefening gesprekstechniek gedaan.
Twee mensen uit de groep voerden een rollenspel op, waarbij het mogelijk was voor de
anderen, om door schoudertikken een van de spelers te vervangen. Niet dus: de beste stuurlui
staan aan wal, maar doen ais je oplossingsmogelijkheden ziet.

Vervolgens werd in twee groepen gesproken over een casus waarbij de hamvraag is of
medewerkers in de tijd van de baas prive mogen bellen en internetten.
Tevens werd gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over het proces van besluitvorming.
Een door de groep aangewezen voorzitter rapporteerde terug.
De middagsessie wordt afgesloten met een korte terugblik en met het uitdelen en bespreken
van het huiswerk.
2.2.4.1.2.

De bevindingen van de deelnemers.

Voor alle deelnemers gold dat dit blok een enorme eye-opener was. Vooral de filosofie van
het dialogisch communiceren en de theorie over de 'interactieroos van Leary' waren enorm
herkenbaar en ook te gebruiken in de praktijk. De vele oefeningen en werkzaamheden in de
intervisiegroepen, maakte het programma zeer afwisselend en succesvol. De evaluaties
scoorden hoog, hetgeen wei een zware verantwoordelijkheid legde op de schouders van de
begeleiders om deze hoge kwaliteit vast te houden.

Leermoment uit de reacties:
Onvoldoende luisteren naar elkaar heeft vaak te maken met het 'interne proces van
communiceren'.
De Zender (A) spreekt gedurende een bepaalde tijd om zijn standpunt te verklaren:

A

I
A

De ontvanger (B) ondergaat het volgende proces:

,--

,

-----

Periode van luisteren.

Vaststellen van ;et
Oneens zijn.

---

-- ------I

-0

Tegenargumenten verzinnen en ingrijpen.
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Het moment van ingrijpen vindt echter plaats wanneer A al bijna aan het eind van zijn verhaal
is, terwijl de reactie van B slaat op de periode van luisteren. Miscommunicatie dus, want veel
van het verhaal van A is niet gehoord!

'We hebben Mee oren en dun mond. Gebruik ze ook in die verhouding'.
2.2.4.1.3.

Praktijkbox.

In de praktijk worden de medewerkers van het ZMC vaak geconfronteerd met 'lastige'
gesprekken. De patient verkeert vaak in een afhankelijke situatie, voelt zich machteloos en
overgeleverd aan de specialist of verpleegkundige en wordt gedwongen een 'Calimero-rol'
aan te nemen in de Roos van Leary. Indien de aangenomen rol in het kwadrant 'samen-onder'
te plaatsen is en wordt beantwoord met 'samen-boven' gedrag, is dit complementair en zal in
de regel een patient meewerken aan het oplossen van het probleem dat is gediagnostiseerd.
Indien de patient de bejegening van de behandelaar ervaart als 'boven-tegen', ontstaat
symmetrisch gedrag waarbij de patient 6f reageert met soortgelijk gedrag (vechten, klachten,
claims, publiciteit zoeken etc.) 6f zich terugtrekt en zich ten overstaan van anderen, zddr
negatief zal uitlaten over de behandelend arts, die dominante pleeg, dat stomme ziekenhuis,
die amateuristische gezondheidszorg in Nederland.
Hiernaast een combinatie van
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We zien hier dat een combinatie mogelijk is van een model over conflictueuze situaties (zie
ook Quinn) en de Roos van Leary.
Eventueel dreigende conflicten kan men waarnemen aan het communicatieve gedrag van de
ander in de Roos.
Zeker wanneer het gaat om 'slecht nieuwsgesprekken', kan men in een conflict geraken. Het
is immers al eeuwenoud dat de brenger van slecht nieuws (vroeger letterlijk) werd onthoofd.
Tegenwoordig is het maar beter om je 'hoofd' erbij te houden! !
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Ontwikkeling tijdens slecht nieuws
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In bovenstaand figuur is te zien met welk spanningsveld de ontvanger van slecht nieuws
wordt geconfronteerd. Overigens is ieder teleurstellend bericht voor de ontvanger: slecht
nieuws. Naarmate de impact er van indringender zal zijn en meer afl)reuk doet aan de eigen
identiteit van de persoon, zal deze spanning heftiger zijn en in de verwerking langer duren.
De begeleider van het slechte nieuws heeft het met het brengen van de boodschap in de regel
niet zo moeilijk. Althans niet inhoudelijk. Daarna is het echter niet over! ! De begeleiding
vergt veel energie en aandacht wanneer men de ontvanger wil helpen om vooral zijn identiteit
te behouden.

Vanuit de praktijk van de deelnemers werden inzichten en tips gernventariseerd voor goede
communicatie:

Inzichten
•
•

•
•
•

•

•
•

•

Analyst van het probleem infasen;
Alternatieve oplossingen op een rijtje;
Snel naar oplossingen zoeken;
Er warden veel meningen gespuid;
Inzicht gekregen in de rollen en de

Tips

•

Luisteren naar de argumenten van de
ander;
Probleem verhelderen;
Niet te snel conclusies trekken;
Iedereen aan het woord Eaten;
Doel centraal, niet afdwalen;
Ordenen en samenvatten
Centrale regie;
Feedback geven;
Meer doon,ragen;

•
•
•
gevolgen met betrekking tot de Roos van •
•
Leary;
Moeilijk om je rol vast te houden;
•
Emotie bepaait de loop van het gesprek;
•
Referentiekader bepaalt sterk de
•
uitkomst van het gesprek;
• Samenvatten;
Meta-commimicatie benutten;
• Goede structuur door gespreksleider;

• Luisteren;
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In de praktijk ziln met dit inzicht veel situaties op een andere manier tot een oplossing te
brengen dan nu gebeurt. Zowel naar patienten toe, als ook onder collega's is dit inzicht
noodzakelijk voor het werken aan een goede samenwerking. Op een juiste manier feedback
geven, die wordt geaccepteerd door de ander, uitleg geven over wat je doet, wat er gaat
gebeuren met de patient, informatie verstrekken en voldoen aan de verwachtingen, levert op
een eenvoudige manier enorm veel 'good-will' op.
'Ecn patient werd binnengebracht bij dc spocdcisende hulp. Een handdock voor de ogen waar
vermoedelijk een gevaarlijke stof in was gekomen. Dc SEH-verpleegkundigc verwijderde de 'vuilc'
handdoek en bcdcktc de ogen met stericle gaasjes. Daarna werd de patient naar de oogarts gebracht.
De verplecgkundige had continu informatie verstrekt aan deze, tijdelijk blindc, patient. De rolstoel werd
beschreven, de af te leggen weg door dc gangen, de lift, het passeren van andere kamers en wat daar
gebeurde, hoc laat het was, dc kamer van de oogarts, het toedienen van een injectie etc. De patient
reageerde na afloop met de mededeling: "Bedankt, ik heb iedere meter ervaren, alle afdclingen gezien
met mijn ogen dicht en ik zou 'blind' de weg door het ziekenhuis kunnen vinden. Prima begclciding
waarbij ik iedere minuut op de hoogte werd gebracht over waar ik was en wat er met mij ging gcbeuren.
Zter geruststellend".

2.2.4.2.

Trainingsblok: Leidingeeven

2.2.4.2.1.

Het gepresenteerde.

"De leider lijdt het meest, van het leidinggeven dat hij vreest".
151 6
Vanuit dit thema gingen we van start met een inleidende video
De weg naar de hel'.
In dit eerste deel van een tweedelige band, zien we Richard Lewis werk doen dat helemaal
niet tot zijn taken behoort. Daarmee verspilt hij niet alleen zijn eigen tijd, maar ook die van
anderen. Uiteindelijk wordt de druk zo groot dat hij een hartaanval krijgt. Pas als Richard aan
de poort van de hemel staat en Petrus (een rol van John Cleese) ontmoet, begint hij de ernst
van de situatie in te zien: de chaos die hij veroorzaakte, de deadlines die hij niet haalde, het
werk dat hij niet afkreeg en de prioriteiten die hij verkeerd of helemaal niet stelde. Richard
begint het licht te zien na een aantal flashbacks uit het leven die Petrus hem toont.

Deze situatie wordt bij de deelnemers herkend en de vertaling van het cateringbedrijf uit de
film naar de gezondheidszorg, is door de deelnemers zo gemaakt. We gingen ermee aan het
werk via de zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Alvorens de zeven eigenschappen van effectief leiderschap volgens Stephen Covey 152 doorte
nemen is het van belang het begrip paradigmawisseling nader toe te lichten
Paradigma is oorspronkelijk een wetenschappelijke term waarmee het theoretische kader werd
bedoeld en de werkelijkheid werd verklaard. Een beroemd voorbeeld van een
wetenschappelijk paradigma dat lange tijd heeft gegolden was de idee dat de aarde het
onbeweeglijke middelpunt van het universum was. Totdat GalileT ontdekte dat dat geenszins
het geval was en dat de aarde om de zon bewoog. Overigens moest GalileT ten overstaan van
de kerkelijke autoriteiten zijn ontdekking weer inslikken mede omdat de kerkelijke autoriteit,
151

TFC Velp nr. 3444.
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Stephen R. Covey; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Antwerpen/Amsterdam, 1996.
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in die tijd de hoogste, een paradigmawisseling als die van Galiler niet kon verwerken in de
eigen dogmatiek. Het schijnt overigens dat Galiler nadat hij de officiele kerkelijke verwerping
van zijn theorie had aangehoord, zachtjes heeft gemompeld "maar toch beweegt ze".

Uiteindelijk heeft

de theoretische verklaring van GalileT het gewonnen en heeft de kerkelijke
autoriteit mede door GalileY veel aan belang ingeboet en is als drager van het beeld van de
werkelijkheid meer en meer vervangen door de autoriteit van de wetenschap.
Voor de hedendaagse wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn was Galilei' s ontdekking aanleiding
om een theorie van wetenschappelijke revoluties te ontwikkelen die er in het kort op neer
komt dat wetenschappelijke revoluties onze kijk op de werkelijkheid drastisch kunnen
veranderen. Zijn bekende voorbeeld is de ontdekking van Copernicus dat de hemellichamen
die eerst als respectievelijk de avondster en de morgenster werden benoemd, 660 en hetzelfde
hemellichaam was, namelijk de planeet Venus. Deze voorbeelden beperken zich tot nu toe tot
de natuurwetenschappen. Binnen de natuurwetenschappen volgen wetenschappelijke
revoluties elkaar met intervallen van honderden jaren op. Na Galilei was het Newton die de
zwaartekracht ontdekte en vervolgens duurde het ruim tweehonderd jaar voordat Einstein met
zijn relativiteitstheorie een wezenlijk ander spoor ontdekte in de natuurwetenschap. De
quantummechanica heeft daar vervolgens na meer dan een halve eeuw nog een belangrijke
toevoeging aan gedaan. Met de intrede van de sociale wetenschappen volgen de
wetenschappelijke revoluties elkaar in een veel hoger tempo op, om over ontwikkelingen in
de informatiewetenschappen en de toepassing daarvan in de technologie maar te zwijgen.

Dat alles maakt dat de werkelijkheid waarin we leven veel sneller aan het veranderen is dan
we pakweg 40 jaar geleden ooit voor mogelijk hadden gehouden. Ook het beeld van de
werkelijkheid verandert daarmee veel sneller dan ooit tevoren. Wie zich het beeld van 40 jaar
geleden voor ogen haalt, zal onmiddellijk beamen dat een aantal vanzelfsprekendheden van
die tijd nu volstrekt ondenkbaar zou zijn. Nog sterker komt dit naar voren wanneer we
ongeveer 150 jaar terug gaan in de tijd. Denk maar eens aan de snelheid (Velocitas) waarmee
de mens zich verplaatste tot omstreeks 1850 (de snelheid van je paard was het maximaal
haalbare), terwijl we binnenkort binnen 2 uur van Australie naar Londen kunnen vliegen of
met 10.000den km/uur naar de maan kunnen per raket. In veel gevallen hebben we ons
wereldbeeld en daarmee ons beeld van de werkelijkheid volledig moeten herzien. (Feitse
Boerwinke1153). We hebben geleerd heel pragmatisch met de werkelijkheid om te gaan omdat
ze bij wijze van spreken elke dag weer anders kan zijn. We switchen continu van het ene
perspectief naar het andere en interpreteren de werkelijkheid keer op keer anders.

De vraag is dan ofwe met deze pragmatische levenshouding van aanpassen aan de
werkelijkheid zoals die zich klaarblijkelijk aandient voldoende gewicht in de schaal leggen
om de werkelijkheid echt van een zinvolle betekenis te voorzien. Ik denk het niet. We nemen

daar geen genoegen mee. De werkelijkheid bestaat uit meer dan de momentane interpretatie
die wij daaraan geven. We leggen er ook een veel principi ler betekenis in. Covey maakt hier
een scherp onderscheid tussen de pragmatische levenshouding en de principiele
levenshouding. In de laatste liggen de principes vast die we in ons leven wensen te hanteren.
Het gaat daarbij om principes als redelijkheid, integriteit, eerlijkheid, menselijke
waardigheid. dienstbaarheid, kwaliteit, uitnemendheid, vermogen om te groeien. geduld,
koestering, steun geven.
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We hebben het hier niet over waarden die gedeeld kunnen worden. Binnen de maffia worden
immers ook waarden gedeeld die niets met principes die hierboven genoemd worden te maken
hebben. Het gaat om principes die als het ware wetmatig zijn omdat ze hun betekenis over
lange tijd bewezen hebben. Het zijn constanten die tegen de pragmatische levenshouding in,
je terugwerpen op de fundamenten van je handelen. In wezen stelt Covey dat deze principes
eenzelfde betekenis hebben als de wet van de zwaartekracht van Newton. Waar binnen de
wetenschappelijke revoluties de natuurwetten een hele bestendige kracht laten zien die
honderden jaren standhoudt, is binnen de pragmatische levenshouding elke vastigheid
verdwenen en alles vloeibaar geworden. Covey pleit er voor niet in die vloeibare
pragmatische stroom onder te gaan en mee te zwemmen, maar het pragmatisme van het
moment te waarderen en tegelijkertijd vanuit de principes naar de werkelijkheid te blijven
kijken; ook als dat impliceert dat je zo nu en dan tegen de stroom in moet zwemmen.

Bij de nadere analyse van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap zal blijken dat
deze zonder de zojuist beschreven principiele ondertoon niet goed denkbaar zijn. Bovendien
zal blijken dat het afwegen van belangen binnen het kader van effectief management
onmogelijk is, wanneer daarbij uitsluitend pragmatische overwegingen een rol spelen.
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap zijn in het volgende schema weergegeven.
De nummers corresponderen met de eigenschappen. De zevende eigenschap omgeeft als het
ware de zes eerdere en appelleert aan het scherp houden van de overige zes eigenschappen en
hun samenhang (sharpen the saw).
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Naast het hiervoor genoemde boek is aan te raden kennis te nemen van 'Prioriteiten,
effectieve keuzes in leven en werk', Covey 2000.

In dit laatste boek wordt met name ingegaan op het verschil tussen urgentie en belangrijkheid.
Daarbij is een samenspel van pragmatisch handelen en principieel handelen noodzakelijk om
tot een effectieve afweging tussen urgentie en belangrijkheid te komen. De verleiding van de
verslaving, met de daarbij behorende kenmerken, ligt echter steeds op de loer. Deze
kenmerken trefje niet alleen aan bij het verslaafd zijn aan drugs, roken ofdrank maar ook bij
het verslaafd zijn aan urgentie: het schept betrouwbare en voorspelbare gevoelens, wordt de
primaire focus die alle aandacht opeist, wist tijdelijk pijn en negatieve gevoelens weg, schept
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een kunstmatig gevoel van eigenwaarde, macht, veiligheid, intimiteit en prestatie, verergert in
feite de problemen en gevoelens waarvoor het een oplossing zou moeten bieden en
verslechtert het algemeen functioneren waardoor zelfs vriendschappen kunnen worden

beeindigd.
In de figuur hieronder wordt het verschil tussen belangrijk en urgent in een kwadrant gezet en
zo met elkaar in verhouding gebracht.
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Uit onderzoek blijkt tevens dat de effectiviteit van bedrijven die zich concentreren op het
tweede kwadrant een veel grotere effectiviteit ontwikkelen dan in de andere kwadranten
mogelijk is.
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Vervolgens werd de theorie gepresenteerd over 'situationeel leidinggeven' van Paul Hersey
en Kenneth Blanchard.
Om te beginnen werden twee belangrijke begrippen uit deze theorie onderscheiden, te weten,
Sturing en Begeleiding. Onder beide begrippen wordt het volgende verstaan:

Sturing
De mate waarin de leider zich bezighoudt om rollen te definieren, mensen te zeggen wat er
gedaan moet worden, waar en wanneer en (als er meer dan een persoon aan te pas komt) door
wie taken moeten worden verricht als:

doelstellingen bepalen;

' organiseren;
tijdslimieten vaststellen;
controleren.
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Ondersteuning
De mate waarin de leider in meer dan 66n richting communicatie onderhoudt, goed luistert, de
communicatie bevordert en sociaal emotionele ondersteuning verleent. Kortom:

I steunverlening;

' communicatie;

'

samenwerking bevorderen;

' actief
luisteren;
' feedback
geven.
Vanuit deze begrippen kan de matrix worden getekend:
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Vanuit deze vier stijlen van leidinggeven, dient de leider het Competentieniveau (C),
de Maturiteit (M) of Taakbekwaamheid (TB) van de medewerker in te schatten. Daarbij is
het verstandig om voor iedere nieuwe taak waarmee de medewerker wordt belast, deze
inschatting te maken. De fout die wij in de praktijk vaak maken is dat we er als
vanzelfsprekend van uit gaan, dat een deskundig medewerker, deskundig zal zijn op alle
fronten binnen zijn of haar functie. Een overschalling (Halo-effect) waardoor de medewerker
niet kan voldoen aan de eisen die aan hem worden gesteld. De oorzaak ligt dan niet bij de
medewerker, maar bij een onjuist gehanteerde managementstijl van de leidinggevende.
Wanneer ik een uitstekende kok in het bedrijfsrestaurant heb staan. wil dat nog niet als
vanze'Dprekend betekenen dat deze kok ook adequaat de maaitijd kan uitserveren.
Wanneer ik een uitstekend verpleegkundige in de organisatie heb, wil dat nog niet zeggen dat
deze verpleegicundige ook adequaat kan leidinggeven aan een verpleegkundig team.
Wanneer ik een uitstekende dokter heb in de maatschap, wil dat nog niet zeggen dat deze arts
ook adequaat slechtnieuws gesprekken kan voeren met zijn patienten.

tailitt 1*Mtsse,11111011 11
Competentieniveau van de medewerker
Middelmatig

Hoog

Laag
C

4

(4/M4/r84

C3/M3/TB3

C2/M2/TB2

Cl/Ml/TB 1

Bekwaam en
bereid of

Bekwaam en
niet bereid of

Onbekwaam
en bereid of

Onbekwaam
en niet bereid

gemotiveerd

onzeker

gemotiveerd

of onzeker

Inschattingsfouten van leidinggevenden leiden vaak tot ongewenst gedrag van de
medewerker, waarbij de oorzaak van dat gedrag niet gezocht moet worden bij de medewerker,
maar bij de leidinggevende zelf. Een onderschatting (Horn-effect) komt met dezelfde
regelmaat voor. Wanneer ik niet zo te spreken ben over 66n van mijn medewerkers, zal ik als
vanzelfsprekend er van uit gaan dat een eventuele nieuwe taak door deze medewerker niet is
uit te voeren. Ik onthoud als leidinggevende dus de medewerker een uitdaging.
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In beide gevallen zal het effect zijn dat de medewerker onvoldoende of te traag naar een
taakvolwassenheid kan groeien. De medewerker gaat zich onprettig voelen, vindt in zijn
functie geen uitdaging meer en gaat zich in het ernstigste geval herorienteren buiten de

afdeling van de leidinggevende.

Overleggell

3

2 1Overtuigen

*1
1/9

Delegeren, 4 1 jnstrueren
0
E*.5

SilihilliJ

4

3

2

1
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Laten we eens een medewerker begeleiden door de maturiteitskromme.

Stel je wilt een medewerker belasten met een nieuwe taak, die hij of zij nog niet eerder heeft
uitgevoerd; althans niet binnen jouw organisatieonderdeel. In eerste instantie zul je er van uit
moeten gaan dat de TB van de medewerker op niveau 1 (Onbekwaam en niet bereid Of
onzeker. Meestal het laatste) moet worden ingeschat. Door de medewerker goed te instrueren
en vooral te luisteren naar de reacties, groeit de medewerker in de maturiteitskromme naar een
hoger niveau. De instructies dienen vooral stimulerend en uitdagend te zijn en dienen te
passen binnen het domein van ontvankelijkheid van de medewerker. Instrueren hoeft daarmee
niet autoritair te zijn (denk aan Leary). Let vooral op non-verbale reacties. De medewerker
kan faalangst hebben m.b.t. de uitoefening van de nieuwe taak. Veel sturing en weinig
ondersteuning is in eerste instantie de juiste aanpak.
Wanneer de medewerker begint aan de taak kan de situatie ontstaan dat de medewerker het
werk inhoudelijk niet juist uitvoert. Onjuist of niet binnen de gestelde normen. In dat geval
dient de TB te worden in geschat op niveau 2 (Onbekwaam maar wel bereid). Het is nu vooral
zaak om de motivatie te koesteren. Wanneer kritiek wordt geuit op de medewerker bestaat de
kans dat deze terugvalt naar niveau 1 vanwege de faalangst.
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Prijs de medewerker vooral om zijn inzet, maar geef aan binnen welke normen de taak dient
te worden uitgevoerd. Veel sturing en veel ondersteuning zijn gewenst.
Vervolgens kan het zijn dat de medewerker het werk inhoudelijk onder de knie heeft, maar
zich afgaat vragen ofhij dit werk wel moet doen. Of het werk moet worden uitgevoerd
binnen regels en richtlijnen die de medewerker ter discussie wil stellen. Ook routinetaken
maken dat de medewerker kan worden ingeschat op niveau 3 (Bekwaam maar onbereid).
Overleg is dan geboden over de weerstand die bij de medewerker aanwezig is. Praten over de
inhoudelijke uitvoering heeft in dit stadium totaal geen zin. Immers de medewerker is
bekwaam om de taak uit te voeren en heeft dus behoefte aan overleg, in plaats van een
overtuigende aanpak. Veel ondersteuning en weinig sturing zijn dan geboden. In de regel zal
het voorkomen dat de medewerker zel f benoemt binnen welke randvoorwaarden hij de taak
wel wil uitvoeren. Over het algemeen zijn die randvoorwaarden nog niet zo onredelijk en kan
de leidinggevende, met een beetje flexibel denken, hier nog weI mee akkoord gaan.
Wanneer de medewerker na overleg wederom is gemotiveerd, kan de leidinggevende
overgaan tot delegeren of loslaten. Weinig sturing en weinig ondersteuning is de juiste
aanpak. Door ervaring, scholing en begeleiding is de medewerker immers op niveau 4
(Bekwaam en bereia) aangekomen. Zorg er hierbij voor dat de medewerker ook het
vertrouwen krijgt om zel fstandig te functioneren. Te veel controle of te veel vragen hoe het
gaat, zal weer leiden tot betuttelen en daardoor wordt de medewerker weer in een voorgaande
fase gedrukt.
Tact dus.. .
Het fenomeen prioriteiten stellen werd nog toegevoegd aan de hand van de begrippen die
later zouden terugkomen in het tweede deel van de film, te weten: Belangrlkheid en urgentie.
In de combinatie van Hersey en Blanchard en Covey blijkt het mogelijk te zijn, wanneer je
taken weet onder te brengen in deze matrix, er werkzaamheden te delegeren vallen op alle
taakbekwaanlheidsgebieden van de medewerker:

Belegeren wat en aan wiePPP

StatleIBil:ltdtlmst-

Maak een onder,cheid tussen urgentie en belangrijkheid

Urgent:

Belangrijk:

dringend, spoedeisend, tijdgebonder.

gewi:hlig, van grote betekenis.
waardevol, aanzienlijk, her organisatie-

Bet=igak + L*

1

B:langrijk + nit upl

2

Na bela,pijk + 1,lm*

3

Net bela,wijk + nict LIB,rt

4

beleid betreffend.
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In deze combinatie ontstaan de volgende mogelijkheden:

Prioritaire zaken categorie 1

Te delegeren aan een TB 4 niveau. Immers de medewerker is
bekwaam dn bereid. Deze taak zal dus prima worden

uitgevoerd.

Prioritaire zaken categorie 2 Te delegeren aan een TB 3 niveau. Immers de medewerker is
kundig maar niet bereid. Het zal dus wat langer duren, maar
door goed overleg en het wegnemen van de weerstand zal de
taak goed worden uitgevoerd. Geen haast dus maar wel de
unieke gelegenheid om de medewerker te begeleiden van
niveau 3 naar 4.
Prioritaire zaken categorie 3 Te delegeren aan een TB 2 niveau. Immers, de medewerker is
enthousiast maar nog niet vaardig genoeg. Niet belangrijke
zaken kunnen worden benut om de medewerker te begeleiden
in technische vaardigheden. Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
kunnen worden ontwikkeld.
Prioritaire zaken categorie 4 Te delegeren aan een TB 1 niveau. De medewerker is
vermoedelijk faalangstig en onvoldoende bekwaam.
Werkzaamheden vanuit deze categorie zijn uitstekend geschikt
om de medewerker te laten groeien in het vak, zowel
inhoudelijk als qua motivatie.

229

1

Om met de inschatting van de bekwaamheid van medewerkers te oefenen, werd de 20-weken
case uitgereikt. 1n subgroepen moesten de deelnemers, in de rol van projectleider, een groep
begeleiden waarbij gedurende 20 weken, telkens iets veranderde. Na een persoonlijke
inschatting van de juiste aanpak, kon hierover in de groep worden gediscussieerd. Aan het
eind werd de oplossing aangeboden en kon, op basis van een puntentelling, de effectiviteit
van de leider worden ingeschat.
Het tweede deel van de video met John Cleese, "Op weg naar de Hemel", laat zien dat
prioriteiten stellen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van goed leiderschap. Plannen van
positieve actieve taken en re-actieve taken, tegen het licht van urgentie en belangrijkheid, is
daarbij geboden. Actielijsten, agenda's en planners kunnen daarbij een uitstekend hulpmiddel

zijn.
De belangrijkste leerpunten uit de video's zijn:

A: Organiseerjezelf:
Maak een lijst van positieve actieve en van re-actieve taken;
Stel prioriteiten in het licht van be/ang en urgentie;
Deel je tijd in: plannen van actieve taken en vrijhouden van tijd voor re-actieve zaken
B: Organiseer anderen:

Delegeren is bepalen welke taak aan wie wordt toevertrouwd na het instrueren en opleiden
van de medewerker en het informeren van anderen.
Blijfbeschikbaar voor advies en controleer op hoofdlijnen.

Voor wat betreft de adviesrol (overigens ook voor coaches en leidinggevenden) werd het
model gepresenteerd van 'groep op weg naar doel' en gecombineerd met het vorige
trainingsblok dat ging over communicatie.

Groelm on weg naar het doel Illl
0*
(12

(A)

{20% }

Inhoud

Groep « (B) {20%) Procedure
d

d

(c) 4 6090)

Doel

Interactie
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Dit model is horizontaal ingedeeld naar A,B en C gedrag:
A gedrag.

Dit zijn de inhoudelijke zaken die te maken hebben met het probleem. De feiten die
controleerbaar zijn, de meningen die aanwezig zijn met betrekking tot de effecten van de
oplossingen in de praktijk en de haalbaarheid van de gekozen oplossing binnen gestelde
randvoorwaarden zoals geld en kwaliteit.
Deze component zal ongeveer 20% bijdrage leveren aan de effecten van de oplossing.
B gedrag:

Dit zijn zaken die te maken hebben met de randvoorwaarden,

de regels, de cultuur en
structuur van de organisatie waarbinnen het probleem moet worden opgelost.
Deze component zal eveneens ongeveer 20% bijdrage leveren aan de effecten van de
oplossing.
C gedrag:

Dit zijn zaken die te maken hebben met de manier waarop men communiceert, met elkaar

omgaat en er respect en vertrouwen is in de groep. Hier ligt de acceptatie van het probleem,
het eens zijn met elkaar over de meest gewenste oplossing en de motivatie om een bijdrage te
leveren aan het oplossen van het probleem.
Deze component zal ongeveer 60% bijdragen aan het effect. Hier juist ligt de kracht van de
autonomie van de medewerkers. Wanneer zij 'hun betrokkenheid' gewaardeerd voelen en zij
bereid zijn om hun steentje bij te dragen, mag zelfs de inhoudelijke kwaliteit (K) van de
oplossing achterblijven om t6ch een hoog effect (E) te verkrijgen.
2.2.4.2.2.

De bevindingen van de deelnemers.

Zeker in combinatie met het eerste blok, communicatie, kregen de deelnemers voldoende
handvatten om hun praktijk anders in te richten op de volgende gebieden:
•

•
•

•
•

Structuur; de indeling naar urgentie en belangrijkheid;
Duidelijkheid, keuzes die gemaakt worden of moeten worden, kunnen beter in hun context
worden geplaatst;
Stappenplan, het is goed om de acties om te zetten in kleine stappen naar het doel;
Plan tijd voor creativiteit;
Luisteren naar elkaars ideeen;

• Taakafspraken;
• Tijdsplanning;
•

•

Einddoel voor ogen;
Gelijke inbreng;

• Beginsituatie goed inschatten;
Testen in de praktijk of het haalbaar is;
• 'Bezint eer gy Begint'.
•

Hiermee begon een andere aanpak van het leidinggeven in de praktijk.
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2.2.4.2.3.

Praktijkbox.

In de praktijk kwam dit 66k voor: 'Dipjc'

Tijdcns cnkele programma's in het blok 'lcidinggeven; v66r wic cn d66r wic?, in het voorjaar 2003,
wordt de ochtend grotendeels ingevuld met cen plenair gesprck over het wel en wee van het zickenhuis.
Aanleiding voor dit gesprek is dc vraag naar de leerdoelen die op grond van dc 360 graden feedback
kunnen worden vastgesteld. In dc discussic hierover wordt opgcmerkt dat ecn aantal basalc zaken in het
zickenhuis nict gocd geregeld zijn. Dat hceft betrekking op allerlci uitccnlopende onderwerpen
Ten aanzien van regelgeving zijn er achterstanden, deinvesteringen hollen achter defeiten aan zodat er
pas vervangen wordt wanneer de boel in elkaa,· stort, de basale administratieve processen lopen achter
en de productiedruk is op meerdere afdelingen veelte hoog waardoor de goede motivatie omslaat in

ongezonde stress en vertwijfeling. Overigens wordt ook het feit dat er op dit moment erg veel dingen
tegelijkertijd moeten gebeuren genoemd als oorzaak van deze stress. Het MOP is 66n van die dingen.
Dc indruk bestaat dat het ziekcnhuis op een aantal terreinen bezig is met een inhaalslag om
achterstanden uit het verleden weg te werken. De algemene opinic is dat zo'n inhaalslag hard nodig is
maar dat dan wei op een gezonde basis teruggevallen moct kunnen worden. Nu is dat nict het geval. Dc
indruk bestaat dat hot hoger management signalen van te grote druk op de werkvlocr nict voldoende tot
zich door laat dringen. Waardering voor de frontpositic dic op de wcrkvloer wordt ingenomen wordt
niet gevocid. De mondiger patient stelt inmiddels zecr hoge ciscn aan dc medewerkers die direct met
patienten werken en er voor moeten zorgen dat patienten op cen goede wijzc begelcid worden tijdens

hun behandeling in het ziekcnhuis.
Dam-naast wordt het verschil in belangen tussen medisch specialisten enerzijds en verpleegkundigen
en/of laboranten anderzijds, lastig gevonden. De indruk bestaat dat door die achterliggende belangen
een couperatieve samenwerking vanuit de medisch specialisten sterk beperkt wordl. Het economische
belang botst dan met de patilintenzorg

Mct dc schaarstc in dc zorg is het van des tc groter bclang samen te werken. Dit grotc belang wordt niet
door icdcrecn erkend. De solidariteit om er samen de schouders onder tc zetten ontbreekt. Bovendien is
er gcen hierarchische verhouding waarmee mcdisch spccialistcn aangesproken kunncn worden op hun
gcbrck aan solidariteit. De indruk bestaat dat de ziekenhuistop op dit moment nict in staat is
samenwerking op 6tn of andere wijze goed op dc agenda te krijgen.
Dc verpleegkundige beroepsgroep of de bcroopsgroep van laboranten in brede zin zouden hun eigen
verantwoordelijkheid ten aanzien van hun vak nadrukkelijkcr op mocten pakken. Dat kan betckencn dat
cr ten aanzien van vragen vanuit de organisatic of vragen vanuit de medisch specialisten op grond van
dc eigen professionele standaarden 'nec' verkocht moct worden. Hct is daarbij van belang gocd
beargumenteerd en op basis van feiten duidelijk te maken dat cen bepaaldc situatie niet langcr kan. Het
komt er op neer dat iedcreen vanuit dicns eigcn verantwoordelijkhcid grcnzen kan en moct stellcn.
Worden die grenzcn niet gestcld dan zal de vraag nict te stuiten zijn.
De conclusie uit de discussie is dat met name de medisch specialisten en het hoger management er van
overtuigd zulien moeten zijn dat samenwerking een sleutel toi een oplossing is. Op dit moment is die
samenwerking te mager.

Reden te meer om vooral het blok communicatic dn icidinggeven met elkaar te verbinden cn samen te
zocken naar en nieuw ontwerp wat dan mdtr effect sortecrt dan de huidige werkwijzc.
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2.2.4.3.

Traininesblok: Cultuur

2.2.4.3.1.

Het gepresenteerde.

In het deel over cultuur binnen organisaties, hadden we Marij Bouwmans als gastspreekster,
die met de groep werkte aan een andere kijk op organisatieverandering, namelijk de methode
van Al. Haar idee is hieronder weergegeven.

Veel professionele literatuur in het veld van veranderingsmanagement heeft als uitgangspunt
dat als je iets wilt veranderen je eerst naar het probleem zoekt, een conclusie trekt of een
diagnose stelt. Vervolgens bied je een oplossing aan. Dat is in het veranderingsmanagement
van ziekenhuizen niet anders. De sequentie, identificatie van het probleem - analyse van de
oorzaken - analyse van mogelijke oplossingen - invoeren van een plan, loopt parallel met de
methodes die we hanteren in de medische en technische wereld en gaat vanzelfsprekend
gepaard met een diagnostische taal. Een taal die uitdrukt dat We tekort komen.
Woorden hebben niet alleen objectieve woordenboekdefinities, maar hebben ook een
emotionele betekenis. De emotionele betekenis van de woorden en namen die we gebruiken,
hebben een effect op ons denken. Als de primaire focus bij veranderingsmanagement ligt op
wat er niet deugt, creeert dit een pathologisch effect, een ziektebeeld.

Als het verhaal dat we elkaar vertellen over zorgvernieuwing gebaseerd is op tekortkomingen
en gebreken en als we het vernieuwingsproces zien als een patient met een chronische ziekte,
is het verhaal zdlf dan niet een sterke factor bij het mislukken van vernieuwingen in de zorg?
Is het mogelijk dat het vertrekpunt bij zorgvernieuwing, de negatieve stand van zaken in de
hand werkt? Kortom, hebben we hier te maken met een 'self fulfilling prophecy'?

De Pygmalion-studies, uitgevoerd met schoolkinderen in een klaslokaal, demonstreren dat het
beeld dat een ander persoon van ons heeft ons krachtig vormt in ons optreden, in ons gedrag
en in onze prestaties. Leerkrachten werd verteld dat een x-aantal leerlingen een lage
intelligentie had, het waarschijnlijk niet zo goed zou doen en regelmatig lastig zou zijn in de
klas. Terwijl andere studenten zouden schitteren, hard zouden werken en goed zouden slagen.
De leerkrachten geloofden dat deze categorisering waar was, terwijl de labels gewoonweg
lukraak uitgedeeld waren. Binnen zeer korte tijd, bijna zonder een enkele uitzondering, deden
diegenen die een lage verwachting was opgeplakt het slecht en diegenen waarvan de
leerkracht een hoge verwachting had gingen vooruit. (Jessum, 1986; Rosenthal & Rubin,
1978). De onderzoekers ontdekten dat de leerkrachten reageerden op de studenten in
overeenkomst met wat ze geloofden over de aanleg en mogelijkheden van de leerlingen.

Als de leerkracht dacht dat een leerling intelligent en bekwaam was, was de lichaamstaal
bemoedigend, verbale uitwisseling ondersteunend, en de leerkracht stond meer toe wanneer
de leerling het een dagie wat minder deed. Aan de andere kant waren de uitwisselingen tussen
de leerkracht en hen van wie men dacht dat ze wat minder in hun mars hadden, meer kortaf,
vluchtig, slordig en negatief. Vervolgstudies wezen uit dat het verwachte beeld de leerlingen
tot ver in de toekomst beinvloedde. Bovendien was het bewezen dat het beeld dat de
leerkracht had van de student meer voorspelbaarheid had dan IQ scores, de thuissituatie en
eerder vertoond gedrag. Deze experimenten deden zo veel schade aan kinderen die het label
'poor' droegen dat de wetenschappelijke gemeenschap deze studies heeft verboden.
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Naast de Pygmalion-studies zijn er nog meer fenomenen die aantonen hoe sterk onze mentale
venvachtingen zijn bij het creeren van werkelijkheden zoals het Placebo-effect, opgeschreven
rond 1955. Het Placebo-effect suggereert dat we soms beter worden omdat we geloven dat
we een goede behandeling krijgen. Ergens tussen de eenderde en tweederde van de pati2nten
vertonen lichamelijk en emotioneel verbetering omdat ze simpelweg geloven dat ze een
effectieve behandeling krijgen. En het elfect is nog sterker als de dokter zelf gelooft dat het

medicijn of de behandeling dat gegeven wordt:al helpen.
Er zijn medische studies die demonstreren dat als je de operatiekamer ingaat met de gedachte
dat je de beste dokter hebt die poor deze klus beschikbaar is. dat de techniek die er gebruikt
wordt goed en veilig is en als je bovendien gelooft dat je kansen op herstel excellent zijn. je
veel sneller geneest dan degene die op de operatietafel ligt met dominerende gevoelens van
angst en bezorgdheid. In deze studies is het de conclusie dat de ratio van positieve gedachte
versus negatieve gedachte bij voorkeur 2:1 moet zijn om te voorspellenwat het welzijn van de
pati2nt zal zijn.

Ook in de wereld van de sport kunnen we leren hoe de positieve beelden die we vormen voor
onszelfonze prestaties beinvloeden, onze gezondheid verbeteren, ons gevoel van welzijn
vergroten en zelfs onze relaties met anderen positiefbeinvloeden. De meesten van ons
net slaan") dit de
geloven echter nog steeds dat wanneer je falen elimineert ( "nee, niet in het
prestatie verhoogt terwijl exact het omgekeerde plaatsvindt.
De Pygmalion-studie stelt voor dat als we denken in tekortkomingen, in het bijzonder als de
evaluatie komt van iemand met autoriteit dan kunnen we bijna met zekerheid zeggen dat deze
tekortkomingen tot ver in de toekomst zullen doorwerken. De placebostudies stellen voor dat
ons denken soms ons lichaam gezond houdt. De gezondheidspsychologie en sportpsychologie
suggereren dat een cynische houding redelijk voorspelbaar een teleurstellend resultaat tot
gevolg zal hebben.
Deze studies helpen ons om beter te begrijpen welk effect een positief uitgangspunt heeft op
de toekomst van de gezondheidszorg. Als we deze kennis toepassen, als we aannemen dat wij
gedeeltelijk de wereld om ons heen creeren, waar een redelijke hoeveelheid bewijs voor is,
dan volgt hieruit dat we voor een keuze staan. Namelijk de kans te benutten om veranderingen
te zien als doorlopende processen, die plaatsvinden in elk gesprek dat we hebben met elkaar.
Als we deze studies verbinden met verandermanagement dan is er een mogelijkheid om met
elk onderzoek wat we doen, elke actie die we uitvoeren en elke vraag die we stellen, de
toekomst van het ziekenhuis positiefte beinvioeden. Er is een wereld van verschil tussen
vragen als: "Wat zijn de tekortkomingen in ons ziekenhuis?" of "Wanneer zijn we op ons
best?"

Positieve terminologie stuurt ons denken in een positieve richting. Verwachtingen die we van
het bestuur, ministerie, collega's, teams, artsen en verplegend personeel hebben, bepalen de
kwaliteit voor het toekomstig ziekenhuis. Stel je voor dat binnen het zorgsysteem iedereen
naar de ander kijkt met de kennis dat hij of zij iets positiefs bijdraagt en dat het de taak van
een ieder is om uit vinden wat dat is. Als we die successen dan met elkaar verbinden, hoe
klein ze ook zijn, dan kan dat toch alleen maar tot meer succes leiden?
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De praktiik. zo vertelt Marii:
Tom Morell is de nieuwe directeur van Fairfield Elementary school. Hij kampt met de
naweeen van het samengaan van drie scholen. In een klimaat van vijandigheid en minimale
middelen belt hij Bernard Mohr. Een pioneer in de toepassing van Appreciative Inquiry. AI is
een filosofie en veranderingsmethode en gaat uit van de volgende vooronderstellingen:

4 In elke groep werkt er iets goed.

4 Waar we op letten wordt onze werkelijkheid.
4 De werkelijkheid is gecreeerd en er zijn meer werkelijkheden mogelijk.
4 Het stellen van een vraag beYnvloedt de groep op een bepaalde manier.
4 Mensen hebben meer vertrouwen en voelen zich meer op hun gemak om de toekomst
te plannen als ze zaken uit het verleden daarin mee kunnen nemen.
4 Als we zaken uit het verleden meenemen in de toekomst, dan moeten we het beste van
het verleden meenemen.

4 Het is van belang om verschillen te waarderen.
4 De taal die we gebruiken creeert onze werkelijkheid.

Bernard Mohr:"Wat Tom (de nieuwe aangewezen directeur van
Fairfield Elementary School) mij over zijn situatie vertelde liet
mij achter met het gevoel hoe stern het was om deze job aan te
nennen.

"

Fairfield Elementary was het resultaat van een fusie van drie scholen, 600 leerlingen en 60
teamleden, inclusief administratieve krachten. De reactie op dit samengaan liep uiteen van
vijandigheid, verwarring, lusteloosheid tot en met diepe gevoelens van verlies van de
intimiteit van een kleine school en onverschilligheid ten opzichte van Tom Morrel, die de
plaats in had genomen van een zeer geliefd ex-directeur. De middelen die Tom had om de
situatie te verbeteren waren drie teambijeenkomsten van elk twee uur, over een periode van
zes weken en er was geld voor een dag externe begeleiding.

Bernard Mohr;" Toen ik tegen Tom zei dat alles wat ik aan te
bieden had een gezamenlijk avontuur was in een gebied, vol
met valkuilen, nam hij dit met open armen aan.
.,

De strategie was simpel. Nodig de leiding van de drie scholen uit om op een vrijwillige basis
een compleet systeemonderzoek te sponsoren. Het doel was "het beste" te identificeren
binnen de samengevoegde schoolculturen. Ontwerp vervolgens de nieuwe school met als
vertrekpunt het aftreksel van het beste uit het verleden en maak een plan om dat uit te voeren.

Dit alles in drie bijeenkomsten van twee uur met een team dat, zacht uitgedrukt, weinig
energie had. En dat hebben ze gedaan met verbazingwekkende resultaten.
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Uittreksel van e-mails van Tom naar Bernard.
Een week na de derde bijeenkomst...
"Bernard, De aandacht van de mensen is gericht op wat er

goed werkt of anders gezegd, kernen van mogelijkheden in
contrast tot het maken van lijsten met tekortkomingen." Tom
Twee maanden na de derde bijeenkomst....
"Bernard, Ik heb doelbewust gekozen voor een meer inclusieve
besluitvorming. Daarmee wordt mddr rekening gehouden met
de inbreng van de mensen. De teamleiders gebruiken AI voor
het haljjaarlijks rapport en voor het bemannen van taken. Dit
heeft een betere samenwerking tot gevolg, verhoogt de

communicatie, samenwerking en planning. Het 'primary team',
heeft aan de hand van een AI proces, geidentijiceerd wat de
condities zijn waaronder ze zo goed mogelijk kunnen
functioneren en van daaruit is het leerplan voor het volgend
jaar geschreven...het resultaat was een gevoel van
saamhorigheid, energie enfocus..., wat afwezig was voorheen.

"

Tom
Drie maanden na de derde bijeenkomst...
"Bernard, Ik kan niets anders dan oprecht bekennen dat er een
significante verandering in mijn kijk op dingen heeft plaats

gevonden als gevolg van Al. Persoonlijk identificeer ik de
buitengewone momenten en goede prestaties met regelmaal. Ik
kijk nu anders naar de wereld en naar de mensen met wie ik
dagelijks omga. Tom

Als we een veranderingsmethode toepassen zoals Appreciative Inquiry, die voortbouwt op
wat er goed werkt, dan kan er een conversatie losbranden die gevuld is met aspiratie, nieuwe
ideeen en geinspireerde acties.

Vanuit dit idee ging Marij over tot de ideevorming van veranderen bij het ZMC, via de AImethode. Een aantal opdrachten en interviews maakte de creativiteit los en er ontstonden
fantastische 'kunstwerken' over het ziekenhuis van de toekomst.
Vervolgens werd aan de hand van de theorie over culturen gesproken over het verschil tussen
de huidige en de wenselijke cultuur.
Een korte inleiding werd gegeven over de cultuurindelingen van organisaties volgens
Harrison, die 4 expliciete vormen van cultuur omschrijft welke alle in meer of mindere mate
in iedere organisatie zijn terug te vinden.
Afhankelijk van de herkenning van de cultuurkenmerken, kan de organisatie worden
ingedeeld naar overwegend:

•

Macht georienteerd;

• Rol georienteerd
• Taak georienteerd

•

Persoon georienteerd.
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Machtscultnur

Rolle,icultitur

Taakcultuur

Persooliscultitur

Symbool

Web

Tempel

Project, matrix,
netwerk
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Godheid
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Strategie
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Normatief re-

zichzel f gekeerd)
Ad-hoc

empirisch

educatief

Kenmer-

•
•

ken

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Centrale machtsbronnen:
Politieke organisatic;
Baluiten nict op strikt
formek c.q. logische grondcn;
Krachtig, zclfbcwust;
Pionicrachtig:
Ornvang is cen problecm;
Stelsel van spinncn;
Rode draad = financien;
Vertrouwan in de cnkcling;
Oordelen naarresultaat.

Laag morcel + hoog verloop
vanwqe de prestatiedrang.

•

•
•

.
.
.

Burcaucratisch.
Kracht in de zuilen,

•
•

Taakomschrijvingen
Afbakening
bevocgdheid;

•

Regels. procedures,
rechten cn plichten;

•

Personcn ajn
ondergeschikt aan
de functic of steel;

•

Onveilig als de

•

Traag in veranderen.

bodem schu(it;

Resultaatgericht
Juiste mcnsen op de
juiste plaats;
Persoonlijke macht
op basis van
deskundigheid;
Product is vijand
van het persoonlijk
doel;

sterren

• Gezellighcid;
•
Vercniging;
• Advocatcn-

•

makclaarsadviesbureau's.
Gecn

deskundigheidsmacht;

•

Gcen dwangmiddel

• Snclheid;
• Marketing;
•
Toezicht hou(len is
lastig.

Na deze inleiding werd een toets afgenomen waarbij de deelnemers hun beleving met de
cultuurverschijnselen bij het ZMC, konden scoren naar huidige situatie en gewenste situatie.

Cultuur bij De Heel
Macht
7]

Taak 70 - . I . .... 0.-. .........-*2 .:.'. I I .70 Persoon

- huidige „tuat,c

-'•'•·-···,-·.-

\1- 18 penencn

-g...........

;3

Rol

Alle groepen lieten hetzelfde beeld zien bij

de scores.
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De deelnemers hadden bij aanvang allemaal iets mee gebracht 'wat hen dierbaar is' en konden
iets daarvan delen met de andere groepsleden. Dat liep uiteen van foto' s met bijpassende
indrukwekkende verhalen tot en met CD's met indringende muziek. De symboliek achter de
presentaties was dat de mensen iets zeer speciaals over zichzel vertelden. lets wat niet direct
aan anderen verteld zou worden als er geen sprake zou zijn van openheid en vertrouwen.
Soms waren er humoristische verhalen maar soms ook momenten van verdriet, die betrekking
hadden op ingrijpende gebeurtenissen uit iemands leven.

f

2.2.4.3.2.

De bevindingen van de deelnemers.

De deelnemers waren diep onder de indruk, met name van de enorme hoeveelheid informatie
die vrijkwam bij de zdtr persoonlijke en vaak emotionele verhalen over hun 'dierbaar' artikel
dat was meegebracht. Dit laat zich ook verder niet beschrijven. Dit moet je meemaken.
2.2.4.3.3.

Praktijkbox.

Wat is dit toch cen mooi vak en wat is er veel te leren van mensen, veel te waardercn in mensen en wat
zou het cnorm vecl kunnen oplevcren in een organisatie wanneer iedercen cens 66n dag per jaar dit soort
bijcenkomsten zou volgen

2.2.4.4.

Trainingsblok: Veranderen van orIzanisaties.

2.2.4.4.1.

Het gepresenteerde.

Na de ervaring met het derde blok van het MOP, dat geheel was gegaan over de cultuur van
de organisatie gingen we in dit blok aan de slag met mogelijkheden om organisaties te
veranderen via de methode van Al. Een van de deelnemers zette ons op het AI-spoor met een
'mind-set' op het thema van vandaag: De Luiaard (Bradypus tridactylus).

Appreciative Inquiry wordt in de regel afgekort als A.I. Deze twee letters, maar dan niet
afgekort en gelezen als Ai, betekent luiaard. Een luiaard is een apensoort.
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De ongelofelijke luiaard (Ai).
Als de luiaard op de grond gezet wordt, lijkt hij vreemd en idioot gevormd. Zijn voorpoten, eigenlijk moet je van
zijn armen spreken, zijn duidelijk veel te lang, terwijl zijn achterpoten veel te kort zijn. Die zien er uit of ze zowal
in de vorm van een kurkentrekker gebogen kunnen worden. Als je hem op de grond zet, hangt zijn buik op de

grond.
Stel je voor dat hij op zijn poten ging staan, zoals andere dieren. dan zou hij vreselijke pijn krijgen want hij heeft
niet eens voetzolen. Zijn kiauwen zijn erg scherp en lang. Als het lichaam op zijn voeten zou rusten, dan zou hij
op de uiteinden van die poten moeten staan, net zoals jij op je tenen en vingers.

Als de vioer van glas :ou zijn, of lekker glad, dan zou hij wei even kunnen blijven staan maar de grond is nu
eenmaal ruw, met allerlei verhoginkjes zoals stenen, wortels en gras. Eigenlijk vindt de luiaard dat juist fljn,
want hij gooit zijn vier ledematen alle kanten uit om maar iets te vinden om vast te pakken. Als hem dat lukt dan

trekt hij zich vooruit.
Zo kan hij dan een beetje voomit komen, maar zo langzaam en zo gek, dat men hem de naam luiaard heeft
gegeven. Ja, als je goed kijkt, merk je wei dat hij zich op de grond erg ongemakkelijk voelt. Zo af en toe hoor je
hem zegs zuchten, dat zal wei van de pijn zijn. Maar de luiaard hoort ook niet op de grond.

In het wild brengt hij zijn hele leven door in de bomen. Hij komt er nooit uit, of er moet iets heel ernstigs
gebeuren. Hoewel de mens over de aarde loopt, de arend in de lucht vliegt en de aap of de eekhoorn in de bomen
hoort, kunnen ze zich nog wei in een andere omgeving op hun gemak voelen. Maar de luiaard niet. Hij moet zijn
hele leven in de bomen hangen. Niet op de takken zoals een eekhoorn en een aap maar onder aan de takken.

Als een luiaard slaapt, grijpt hij een horizontale tak en zorgt ervoor dat alle vier zijn ledematen op un lijn zijn.
Dan kan hij zich het best ontspannen.
Een verrassende ontmoeting met de luiaard.
Eens vond een man in het bos een grote luiaard die op de grond lag acm de oever van de rivier de Essequibo.
"Zodra ik bij hem kwam", zei de man later, "gooide de luiaard zich op zijn rug en verdedigde zich heel grappig
met vier poten".
"Kom op ventje", zei de man, "ik zal heus geen misbruik maken van je situatie. Het bos is groot genoeg voor ons
beiden. Ga maar weer lekker naar boven en geniet van je wildemis. Je zult vast niet vaker een interview krijgen
met een mens, dus vaarwel'
Terwijl de man zo aan het praten was, nam hij een grote stok, hield die boven de luiaard zodat deze zich eraan
op kon trekken en plantte de stok schuin tegen een statige boom. Met een geweldige vaart klom de luiaard de
boom in en binnen 661 minuut was hij bovenin. Ja, we kunnen ons wei eens vergissen. We noenten het beest
"luiaard", vanwege zijn gedrag op de grond. Moet je datzelfde beest eens zien in de omgeving waar hij thuis

hoort, namelijk hangend aan een tak in de boom. Pe,fect gewoon!

Wat kunnen we hieruit leren?
We moeten anderen niet zo snel beoordelen om wat ze niet kunnen! Als je nu eens zou kijken naar de dingen die

ze weI goed kunnen??? Kijk naar wai ze hebben meegekregen. naar hun vaardigheden, hun ervaring, hun
opvoeding en hun ontwikkeling en schal dat op hun waarde, in de realiteit van die ander. Een onderwijzer is nou
eenmaal geen metaaibewerker en een timmerman geen advocaat en toch...elk op zijn eigen plaats doet prachtig
werk. Waardeer dat dan ook! ! We hoeven ons niet te schamen voor wat we nog niet geleerd hebben of nooit

zullen leren.

Vanuit dit "ai"-verhaal zouden we gaan spreken over veranderingen in de organisatie. Over
weerstanden tegen verandering en over de manier waarop men het meest succesvol kan zijn
bij veranderingen. Vanuit de A.I. gedachte. Niet de ai van de luiaard maar wel binnen
dezelfde context. Wanneer we leren ons te focussen op de kwaliteiten die mensen in zich
hebben, waarbij mensen in staat worden gesteld hun "identiteit" te behouden, is veranderen
niet zo moeilijk als het lijkt. We gaan in onze cultuur te veel uit van veranderingen waarbij
mensen iets van hun identiteit moeten opgeven in plaats van dat we daar iets aan toevoegen.
Hoe dat zou kunnen, zou in dit blok duidelijk worden.
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Het zou warm onder de voeten worden dit blok. Niet alleen omdat we het zouden gaan hebben
over veranderen van organisaties, maar vooral omdat het in dit blok zou gaan over het
veranderen van onze eigen organisatie. Over de transfer van "gedacht beleid naar gedaan
beleid", over onze eigen bijdrage aan de implementatie van de nieuwe missie van het huis,
over de toetsing daarvan in termen van kwaliteit, zorgverbetering, samenwerking en
versterking van het leveren van zorg aan onze patienten. Het zou gaan over de invulling van
onze eigen functie, over onszel f als persoon, over onze eigen identiteit, over ambities,
belangen, tegenstellingen, mogelijkheden en onmogelijkheden, over macht, relaties,
bejegening en over de mens in de organisatie.

Het zou gaan over wie wij eigenlijk zijn, over wat wij willen, over waarden en normen, over
het handelen in 'betekenis en zingeving' van onszelf in relatie met onze 'alter' en in relatie
met onze 'ander'. Over hem of haar die mij bevestigt of die mij ontkent. Die mij waardeert of
tegenspreekt. Kortom...het zou gaan over jou en mij. Over een "gewone" organisatie met dit
verschil dat wij het zouden en zullen gaan hebben over appreciative inquiry. Over het
waarderend onderzoeken van al datgene wat we goed vinden in onze organisatie met tevens
de wens tot verbeteren, tot werkelijk in-noveren op attitudeniveau. Het zoeken naar
vernieuwing in onszelf Het anders omgaan met situaties zoals we die dagelijks tegenkomen,
zodat we van en met elkaar zouden leren dat het eerder mogelijk zou kunnen zijn om
verbeteringen aan te brengen vanuit en met behoud van het 'goede', dan veranderingen aan te
brengen gericht op probleemoplossingen. Want we hebben weliswaar problemen en dat is
maar goed ook, anders zouden we het goede niet kunnen benoemen, maar we zijn bijna
vergeten waar we dat goede kunnen vinden.

Hiermee ging John Rijsman, als gastspreker, met de groepen aan het werk.
Een weergave van zijn presentaties is opgenomen in 2.1.3.; de basisprincipes van Al; het
democratische principe. In de bekende verwerkingsgesprekken gingen we aan de slag met de
betekenis en zingeving van deze informatie, met de symbolen en met onze eigen identiteit.
2.2.4.4.2.

De bevindingen van de deelnemers.

In deze fase, waarbij de groepen 2 en 3 inmiddels de eerste vier blokken van het programma
hadden doorlopen, stonden de ontwikkelingen van de praktijk niet stil. Er werd volop gewerkt
aan de nieuwe visie en missie, met zogenoemde 'inloopsessies' werd het personeel van het
ZMC op de hoogte gebracht en konden zij inspraak hebben, waarbij merkbaar de bevindingen
van de deelnemers vanuit het MOP werden meegenomen. Vooral de presentaties op het
gebied van AI, van Maarten Thissen, Marij Bouwmans en John Rijsman werden als bijzonder
waardevol aangemerkt. Het had de deelnemers op een ander spoor van denken gebracht,
waardoor mddr oplossingsmogelijkheden aanwezig bleken dan tot dusver het geval was
geweest. Zadr positief tot dusver, hetgeen tot uitdrukking kwam in het stimuleren door deze
deelnemers van anderen om 66k aan dit MOP deel te nemen.We moesten oppassen dat wij
daarmee geen wachtlijst zouden creeren. Frank en ik besloten om de frequentie op te voeren,
waardoor we het erg druk kregen, maar w61 konden voldoen aan de vraag uit de organisatie.

Voor de deelnemers uit groep 2 en 3 werd het tijd voor een stevige opdracht, waarbij de
koppeling tussen MOP en de ontwikkelingen op het gebied van visie en missie tot stand werd
gebracht. We kozen voor een opdracht waarbij met behulp van interviews, die zowel op het
gebied van AI als op het gebied van de balanced scorecard inzicht zou worden gegeven in de
weg die we moesten gaan. Uit deze interviews is de nota 'Veranderen' ontstaan, tegen welke
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achtergrond het beleidsplan is geschreven. De deelnemers, enthousiast geraakt door de eerste
vier blokken van het MOP, waren in het begin wat terughoudend met het aanvaarden van een
opdracht voor het afnemen van de interviews. Met de structurering, door Kees Ahaus
aangebracht, kwam de concretisering mddr in zicht. De groepen 2 en 3, in de regel deelnemers
die op tactisch niveau functioneren, werden uitgenodigd voor het afnemen van de interviews.
Hiertoe moesten we de opdracht weI mdtr handen en voeten geven en werd een vragenlijst
ontwikkeld, waarin zowel vragen stonden die AI-gericht waren als vragen waren
geformuleerd die specifiek ingingen op de BSC. Daarnaast waren vragen opgenomen die
zowel AI, als BSC interpretatie mogelijk maakten. In eerste instantie was de opdracht als
volgt geformuleerd:
(Vanwege de omvang en de leesbaarheid van de volgende praktijkbox, is deze hier niet ingekaderd).

2.2.4.4.3.

Praktijkbox.

Tijdens het MOP-programma werd aan de deelnemers van de groepen 2 en 3 een opdracht
uitgereikt ter voorbereiding op de dialoog met directie en secretaris van de medische staf.
Opdracht voor eroepen II+III. blok 4 van het Manaizement Ontwikkelines Procramma.

Inleiding:
Nu de missie en de visie op hoofdlijnen zijn vastgesteld wordt van het management gevraagd
de gevolgen van de missie en de visie voor hun eigen unit en voor de aansluitingspunten met
de andere units in beeld te brengen.

Voor de unitmanagers die direct of indirect bij het primaire proces betrokken zijn, is het in

eerste instantie van belang dat zij met hun achterban, waaronder de medisch manager, in
contact treden en deze vragen mee te denken over de wijze waarop de invulling van de missie
en de visie voor de betreffende discipline vorm kan krijgen. Daarbij moet duidelijk zijn dat de
wenselijkheid c.q. uitvoerbaarheid van beleid uiteindelijk beoordeeld wordt op de werkvloer.

De concrete vraag is om een werkplan voor de eigen unit te maken waarin aangegeven is hoe
de invulling van de succesbepalende factoren en de prestatie-indicatoren vorm gaat krijgen.
Uitgangspunt daarbij is de bottom-up benadering
Een bottom-up benadering zal, conform de AI-filosofie, zodanig vorm gegeven dienen te
worden dat het de medewerkers inspireert om achtereenvolgens waarderend over de reeds
bereikte resultaten te spreken, visionair over hun eigen mogelijkheden na te denken, in
dialoog te treden met anderen over de bedachte mogelijkheden en ten slotte innoverend met
anderen aan de slag te gaan (vgl. dialogisch communiceren: conventie > debat > dialoog >
innovatie).

Deze werkwijze zal het best tot zijn recht komen wanneer medewerkers van hoog tot laag in
de unit lop 1 bevraagd worden volgens de bovengenoemde AI-methode. Vraag naar de
positieve resultaten op dit moment. Vraag naar de ideale manier van werken. Vraag wat
anderen daarin kunnen betekenen. En vraag tenslotte hoe met anderen de vernieuwing tot
stand kan komen. Op deze manier kan vanzelf duidelijk worden wat er van anderen, en dus
ook van andere units, nodig is om een optimaal resultaat te kunnen bereiken.
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Gegeven.

•

Informatie in concept, uit de forumdiscussies en werkgroepen met de stand van zaken tot

•

2 sheets (toelichting volgt) op het gebied van Al en het verdere verloop van het

dusver.
assessment.

• Dialoog met directie en secretaris stafbestuur.
• Inleiding Prof. Dr. J. Rijsman.
• En natuurlijk... de eigen praktijk.
Gevraagd.
• Per MOP deelnemer gegevens uit een AI-interview met tenminste 5 participanten,
verticaal door de unit(s) samengesteld.
• Van de verzamelde gegevens en vanuit de MOP-groep een samenvatting van de
interviews m.b.t. de beeldvorming over de missie en visie.
• Voorstellen en aanbevelingen met kansen voor de organisatie bij de transformatie van
gedacht naar gedaan beleid op het gebied van prestatie-indicatoren in de BSC.
• Een inventarisatie van unitoverstijgende mogelijkheden voor ziekenhuisbrede trajecten.
• Een voorstel van de MOP-groep voor een horizontaal georganiseerd, zorggerelateerd plan
waarbij via de methodologie van AI, een experiment kan worden gestart ter verbetering
van het zorgproces op basis van verbeterde samenwerking en kwaliteit.

Oplevering:
Juni 2003 in eerste conceptvorm. Via de directie en het stafbestuur wordt het voorstel
besproken waarna kan worden bepaald of het experiment, onder wetenschappelijke
begeleiding, kan worden uitgevoerd.

AI-benadering bij De Heel
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2001} Hier bewerkt door Jan van den Braak voor De Heel)
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Mijn model, genoemd in 2.1. kwam hierbij toch nog wel van pas.
Erg veel informatie over de missie en visie is inmiddels gepresenteerd. In een 3-tal visieforum
bijeenkomsten zijn in totaal 6 perspectieven gepresenteerd. Ieder perspectief is besproken in
werkgroepen waarbij de informatie uit werkgroepen, forumdiscussie en intranetinformatie
wordt verwerkt in succes bepalende factoren (SBF) en prestatie indicatoren (PI) volgens de
methodologie van de Balanced Scorecard.

In de linkerkolom (directie/staf) zijn de activiteiten weergegeven die tot dusver, top-down,
zijn uitgevoerd. De missie is beschreven en veel informatie is reeds gedeeld met de
medewerkers via zogenoemde inloopsessies, forumbijeenkomsten en discussie op intranet.
Het ligt nu in de bedoeling om de leidinggevenden in MOP-2 en MOP-3 te vragen om de
transfer van 'gedacht' beleid naar 'gedaan' beleid te realiseren in de vorm van aanbevelingen
vanuit de directe praktijk (de rechterkant van het model).

lngredienten daartoe zijn weergegeven in het volgende visgraatdiagram.
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Het derde model tenslotte geeft een planning 'in tijd' weer. Startend vanuit AI-interviews
door MOP 2+3 (=35x5= 175 data), worden verbetertrajecten gekoppeld aan het model
Balanced Scorecard waarbij zowel binnen de unit, als unitoverstijgend verandertrajecten
kunnen worden gernitieerd. Participatie van medisch specialisten is daarbij zeer gewenst. Zij
kunnen immers als geen ander sturing geven aan de kwaliteit van de zorg. In onze 'missietel:men': aan de invulling van het begrip 'uitstekende medisch specialistische zorg'.
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Uit de discussie met de deelnemers werden de volgende vragen en randvoorwaarden
geYnventariseerd ter voorbereiding op de dialoog met de directie:
Randvoorwaarden:
1.

2.

Volledige steun van directie en staf op procesniveau van de opdracht;
Accorderen van 'planning of change' via de bottom-up benadering.

Vragen:
1. Is er sprake van een afbreukrisico voor ons?

2. Is het logistiek te realiseren?
3.
Is de vraagstelling te abstract?
4. Is de afstemming te realiseren?
5. Quo Vadis? (waar gaan wij heen?)
6. Relatie met meetjarenplanning en P&C?

De verdere ochtend en een deel van de middag werden besteed aan het praten over deze
opdracht met Johan Wagenaar, Maarten Stuker, Irene Hondius en Cees van Groningen.
Tijdens een zeer openhartig gesprek werd gewerkt aan een juiste beeldvorming voor het
aanvaarden van de opdracht.
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Na verdere discussie werd het volgende afgesproken:
1. Start met dataverzameling via A-I-interviews (15 deelnemers MOP-2 + 20 deelnemers

MOP-3 x

5 interviews = n=175 data).
Data "filosofisch" gebruiken voor leerproces AI-benadering.
Data "instrumenteel" gebruiken voor werken met Balanced Score Card.
Opdracht wordt aangescherpt (Jan/Frank) en meer concreet gemaakt.
5. Directie heeft een inspanningsverplichting om de opdracht te bespreken met het
stafbestuur.
6. De Directie levert volledig commitment aan de opdracht.

2.
3.
4.

En zo werden theorie en praktijk samengevoegd, zij het dat de opdracht scherper moest
worden geformuleerd om er in de praktijk mee uit de voeten te kunnen:

Met de praktische uitwerking, zoals hieronder is weergegeven, kon men aan het werk en de
deelnemers hebben hun uiterste best gedaan om voldoende data te genereren. Frank en ik
zouden alle interviews verder uitwerken en daarmee waren deze groepen gerustgesteld over
de tijd die dit zou vergen.
De uiteindelijke opdracht werd verwoord in de volgende projectopdracht voor de groepen 2
en 3. De overige groepen, waarvan de deelnemers voornamelijk werkzaam zijn op
operationeel niveau, werden belast met een door henzel f gekozen verbetertraject in hun eigen
praktijk, gekoppeld aan de visie van het ziekenhuis.
De deelnemers hebben het werk als bijzonder creatief ervaren. Alle activiteiten waren in
principe in conceptvorm. Er gebeurde ontzettend veel in de organisatie, waarbij op deze
manier de 'designfase' van Al in ultieme vorm werd toegepast. Het ontwerpen m6t elkaar
was daarbij een fenomenaal leerproces.

Zoals gezegd moesten Frank en ik de opdracht zodanig aanscherpen dat deze van abstract,
naar concreet kon worden gepresenteerd als volgt:

Opdracht aan groep II+III van het Management Ontwikkelingsprogramma.
Naam voorstel:

Visie-ontwikkeling

Projectnummer:
Opdrachtgevers:
Gedelegeerde opdrachtgevers:
Support gedelegeerde opdrachtgevers:
Versie en datum:

Directie + Stafbestuur
dr. F.J.C. van Ree + J.A.C.M. van den Braak
prof.dr. J. Rijsman

Status:

versie 2, 26-02-2003
Concept.
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1. Aanleiding tot het idee. achtergrondinformatie.
Op dat moment wordt bij het Zaans Medisch Centrum gewerkt aan de ontwikkeling van een
ziekenhuisbreed beleidsplan 2004-2007. Daartoe is een missie geformuleerd die luidt als
Volgt:

Het Zaans Medisch Centrum. levert uitstekende medisch specialistische zorg

Professionaliteit geeft richting aan vraag, bejegening en samenwerking
Daarbij wordt over een breed front opgeleid voor de gezondheidszorg.

Deze missie, die door directie en staf is vastgesteld op 20 februari 2003, wordt uitgewerkt in
perspectieven, succes bepalende factoren en prestatie-indicatoren volgens de methodologie
van de balanced scorecard. 154
Een voorbereidingsgroep heeft onder begeleiding van Kees Ahaus!55, tot op heden de
volgende perspectieven benoemd, besproken en per perspectief een aantal succes bepalende
factoren vastgesteld:

Perspectief
De mens in de
organisatie.

Succes bepalende factoren

• Vertrouwen, Respect, Informatie en
Communicatie (VRIC);
• Opleiding en ontplooiing;

• Beschikbaarheid.
Innovatie en lerend

•

vermogen.

• Innovaties;
• Managementstijl.
• Advies Informatisering & Automatisering;
• Besturingsfilosofie;
• Planning & Control cyclus;
• Procesmanagement.
• Huisartsen;
• Netwerk zorg;
• Netwerk opleidingen.

Interne processen.

Partners.

Patifnten.

• Vraaggericht;
•
•

Maatschappelijk
rendemenL

Huisvesting en nieuwbouw;

Wachttijd en wachtlijst;
Professionele standaard.

• Continutteit;
• Opgeleide professionals;

• Adherentie;
•

154
155

Quality of life.

Gevolgd wordt C.T.B. Ahaus en F.J. Diepman; Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit; Kluwer.
Kecs Ahaus geeft 1ciding aan TNO management consultants en participeert in het Management

Ontwikkelings Programma.
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Vervolgens hebben drie forumdiscussies plaatsgevonden waarbij per bijeenkomst twee
perspectieven werden toegelicht en bediscussieerd. Elke forumbijeenkomst werd herhaald om
zoveel mogelijk medewerkers in staat te stellen om de visiefora bij te wonen. Daarnaast werd
op intranet een site geopend waarop de medewerkers hun reacties kwijt konden.
Aan elk perspectief werd een werkgroep gekoppeld die de perspectieven, daaraan gekoppeld
beleid en de succesbepalende factoren nader ging omschrijven. Deze werkgroepen waren op
1 maart 2003 gereed.

Op 1 0+2 0 maart 2003 werd een presentatie worden gehouden over de resultaten uit de
werkgroepen.
156

De beschikbare informatie maakte deel uit van deze opdracht.
Met de vaststelling van de missie als primairefunctie van de organisatie en daarmee statisch
geformuleerd, willen we de visie gaan concretiseren.
Ahaus omschrijft het begrip visie als: Een ambitieus gedeeld beeldvan de toekomst
157
omschreven met succes bepalendefactoren; doelen: normen en waarden.
Hierin noemt Ahaus dat een visie een creatieve spanning moet oproepen door gezonde
ambities. Wanneer echter werkelijkheid en visie te veel uiteen lopen zal dit mogelijk

ontmoedigen.

Zowel uit literatuurbeschrijvingen (P. Meurs; Erasmus en H. Bijker; Twente: "Kanteling van
een organisatie op zich, kan een uitstekende oplossing zijn om de maatschappelijke
ontwikkelingen het hoofd te bieden, maar er rijzen grote bezwaren en negatieve resultaten,
wanneer de werkvloer niet echt op tijd betrokken wordt bij dit proces".) als uit ervaringen met
de praktijk (Martini ziekenhuis Groningen), blijkt dat het beste resultaat voor complexe
veranderingen kan worden verkregen vanuit een bottom-up benadering.
Het zal een ingewikkeld proces worden maar de opdrachtgevers geloven erin dat de
deskundigen van de werkvloer nu aan zet zijn. Het eerste denkwerk is verricht en met alle
onzekerheden die aan het proces kleven zon de opdrachtgevers van mening dat inforrnatie en
communicatie over het proces het best kan worden geTnitieerd door de managers te vragen
hierbij een niet onbelangrijke rol te vervullen.
Vandaar deze opdracht aan de MOP participanten.

2.

Beschrijving uitdaging.

Vervolgens wordt aangegeven:
• Voor welke uitdaging wordt u gesteld?
• Waar komt de noodzaak/behoefte vandaan?
• Wat is de ernst van de uitdaging?
• Wat gebeurt er wanneer u de uitdaging niet kunt aannemen?

nieuwsbrieven van het visieforum + verslagen uit de wcrkgroepen.
Zie Ahaus pag. 43-60

156 Zie de
157
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Voor welke uitdaging wordt u gesteld?

U krijgt nu de kans om werkelijkheid en visie op elkaar te laten aansluiten. Vanuit het MOPprogramma wordt u in de gelegenheid gesteld om actief te experimenteren met het geleerde.
De trainingsblokken communicatie, leidinggeven, cultuur en veranderen van organisaties,
kunnen worden gebruikt om de visie van dit huis mede tot ontwikkeling te brengen. De
filosofie achter het MOP-programma, the appreciative inquiry principles, leert u toe te passen
in de dagelijkse praktijk. U leert het gebruik van de balanced scorecard als instrument voor
kwaliteitsbewaking. In het volgende trainingsblok staat het werken met de BSC op het
programma. U verzamelt een schat aan informatie ten behoeve van de beleidsontwikkeling
binnen uw eigen unit alsmede voor unitoverstijgende projecten. U levert een bijdrage aan de
totstandkoming van het ziekenhuisbrede beleidsplan 2004-2007.
Waar komt de noodzaak/behoefte vandaan?

De noodzaak voor deze actie ligt in feite in het inzicht dat belangrijke beslissingen zoals de
visie en het beleid van deze organisatie, zonder draagvlak in en contact met de praktijk van
alledag, weinig acceptatie zal krijgen. 158 Er wordt dan ook niet gekozen voor een top-down,
maar voor een bottom-up benadering. Analoog aan de ervaringen van het Martini Ziekenhuis
159
te Groningen.
Wat is de ernst van de uitdaging?
De ernst van de uitdaging is evident. Het ZMC staat voor een enorm veranderingsproces
waarbij feitelijk, de contouren pas zichtbaar worden bij de evaluatie van het beleid in 2007.
We gaan een proces in waarbij wordt getracht om zoveel mogelijk openheid en betrokkenheid
te bieden, waardoor we met samenwerking (een van de missie onderdelen) en een juiste
bejegening kunnen werken aan de interne professionaliteit van het ziekenhuis.

Wat gebeurt er als u de uitdaging niet kunt aannemen?

Uit onderzoek in het MOP op het gebied van culturen van de organisatie blijkt dat u als
deelnemer verandering van cultuur verkiest in de richting van meer taakgerichtheid. Wanneer
u deze opdracht niet kunt aanvaarden zullen veranderingen top-down plaats vinden, waarbij
we de informatie uit de directe praktijk moeten missen. Verder zal het zo zijn dat onnodige
weerstanden worden opgeroepen en inefficiente communicatie plaats vindt doordat te veel zal
worden ingezoomd op 'problemen' in plaats van te onderzoeken waar de kansen liggen.

3. Doeistellingen:
Vanuit MOP-2 en MOP-3 verzamelen van relevante informatie t.b.v. het formuleren van een
visie met succesbepalende factoren, doelen, waarden en normen via de bottom-up benadering.
Aanbevelingen voor verandering van organisatie en/of processen via de methode van het
'waarderend onderzoek' (appreciative inquiry).160

158

Zie Robert E. Quinn; Handboek managementvaardighcden twcede editie; Academic Service; pag. 98- 104
w Zie artikelen Bart Durlinger van Zorgconsult.
160
Literatuur en casuistick over de appreciative inquiry benadering is in Nedcriand nauwelijks voorhanden.
Gevolgd wordt Appreciative inquiry by Jane Maruder Watkins and Bernard J. Mohr; published by Jossey'
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4. Resultaat en resultaatgebieden:
De volgende stappen zijn waarneembaar in het proces:
Actie

Resultaat

Houden van Al-interviews. Per MOP-declnemer tenminstc 5 interviews. (zie semi-gestructurcerde vragenlijst)

Informatie en data
verzameling

in de intervisiegroepen
uitwisselen van dcze data.

Samenvatting van de

Start
maart

1

10 maart

informatic en
aandachtsgcbieden voor
bespreken succes
bepalende factoren.

Gcreed op
10 maart

26 maart. (inleveren bij
Jan/Frank die dit materiaal
naar Ahaus sturen. Vanuit
de begelcidingsgmep worden

mcetinstrumenten geformuleerd en aangeboden aan de
opdrachtnemers. Het is dc
bcdoeling dat dc opdrachtnemers 'normeren' wat
haalbaar is in de praktijk

met gebruik van de aangeboden meetinstrumenten.
Enkele deelnemers uit
groep 2 bereiden dc

Soortgelijke opdracht voor I maart
MOP-3

6 maart

Werken met balanced

4 april

opdracht voor t.b.v. MOP3 waarin zij als forum
zullen optreden.
Bewerken van de gegevens
tot dusver in MOP blok 5
0.1.v. Kees Ahaus. Hierbij
wordt de balanced
scorecard verder
toegelicht.

3

april

scorecard,

succesbepalende factoren
en het maken van prestatie
indicatorcn, doelen,
waarden cn normen.

10 juni in concept gereed.

Inventariseren van
unitoverstijgende
projectcn. Maken van een
notitie (grocp MOP-2) met
aanbevelingen voor visic
en zickenhuisbrced
beleidsplan

4 april
Concrete informatie om
van gedacht beleid naar
gedaan beleid te komen.
Aanbevelingen voor unit
overstijgend beleid. Notitie
t.b.v. directie.

Inleveren conceptplan bij
directic.

Besprecknotitie.

10 juni

22 juni reacties binnen van

Verderc afspraken n.a.v.
reacties directie en staf.

Go-no go.

22 juni

27 juni

In MOP bespreken van
vervolg m.b.t. inzetten
experiment met
unitoverstijgend beleid.

Verbeterde samenwerking 1 juli 2003
tussen care en cure.
Tussen zorginhoud cn

Aanbevelingen voor
aanpassing beleidsplan

Evaluaties

directie en staf

1 juli 2004

beheer.
I

september 2003

I

juli 2004

2004-2007

Bass/Pfeiffer, San Francisco 2001. Een van de principes waarop Al is gebasecrd is het sociaal constructionisme.
van begeleiders.
Dcskundige op dat gebied is prof.dr. J. Rijsman. Hij participeert in het MOP en als begeleider
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5.

Toetsing aan de strategie:

De acties van de MOP-groep dienen te passen in het verdere verloop van de missie-visie
ontwikkelingen. Regelmatige terugkoppeling aan directie en staf is noodzakelijk.
In eerste instantie zal deze opdracht leiden tot een of meer unitoverstijgende projecten, die
inzicht kunnen verstrekken in de effecten van het ziekenhuisbrede beleid 2004-2007.

Het nuttige en het aangename kunnen gedurende dit proces hand in hand gaan. Vanuit dit
'samen werken - samen leren' idee wordt aanscherping van unitgebonden beleid mogelijk.

6. Randvoorwaarden en uitgangspunten:

1. Commitment van de directie voor dit traject op procesniveau;
2. Inspanningsverplichting van de directie om dit proces te bespreken in het overleg met de
medische staf;
3. Commitment van het stafbestuur voor dit traject op procesniveau;
4. Begeleiding van het traject door Jan/Frank ;
5. Via Jan/Frank is externe ondersteuning mogelijk (Ahaus, Rijsman, Bouwmans);
6. Resultaten worden gebruikt voor (unit)beleidsplannen.

7. Kostenraming.
De groepen zullen moeten aangeven waar en waartoe zij dienen te beschikken over budget.
Vooralsnog wordt begeleiding en ondersteuning gefinancierd vanuit PO&0 en directie

budget.

En zo ging het uiteindelijk geschieden en ontstond het volgende beeld:
Veranderen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Zeker niet wanneer je het wilt gaan hebben over
veranderen van organisaties, en vooral niet, wanneerje het wilt gaan hebben over het
veranderen van de eigen organisatie en dan ook nog op een niet-instrumentele manier. Over
veel zaken moet dan worden gecommuniceerd. Over de transfer van 'gedacht' beleid naar
'gedaan' beleid, over de eigen bijdrage aan de implementatie van de nieuwe missie van het
huis, over de toetsing daarvan in termen van kwaliteit, zorgverbetering, samenwerking en
versterking van het leveren van zorg aan de patienten. Over de invulling van de eigen functie,
over jezel f als persoon, over je eigen identiteit, over ambities, belangen, tegenstellingen,
mogelijkheden en onmogelijkheden, over macht, relaties, bejegening en over de mens in de
organisatie.
Wanneer je dan ook nog gelooft in het gegeven dat de kracht voor verandering te vinden is in

je eigen organisatie moet je niet zo zeer zoeken in de verandering van structuren, maar eerder
in verandering van de cultuur van de organisatie. Dan ga je het ergens over hebben. Over het
wezenlijke van de 'drive' in de mensen die de organisatie vormen. Over hun wensen,
motivaties en ambities.
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In het Management Ontwikkelings Programma MOP) hebben we het daarover. Daar spreken
we over wie wij eigenlijk zijn, over wat wij willen, over waarden en normen, over het
handelen in 'betekenis en zingeving' van onszelf in relatie met onze 'alter' en in relatie met
onze 'ander'. Gerefereerd werd aan de inleidingen van John Rijsman, aan de theorie van Al,
aan de inventarisatie op het gebied van cultuurpatronen van Harrison, waaruit duidelijk blijkt
dat de wens aanwezig is om van een mdtr rol- en macht georienteerde organisatie te werken
aan een cultuur die wordt gekenmerkt door persoons- en taak georienteerdheid en aan de visie
en missie van het ziekenhuis.

Het veranderproces bij het ZMC, wordt volgens deze grondbeginselen gerealiseerd. Via
voorbereidingsgroepen en werkgroepen is in samenspraak met directie en stafbestuur een
proces in gang gezet dat moet leiden tot een nieuwe missie en visie voor het ziekenhuis. Op
basis van het concretiseren van de visie zal een nieuw, ziekenhuisbreed beleidsplan ontstaan
voor de jaren 2004-2007. Bij de ontwikkeling en implementatie wordt een bottom-up
benadering nagestreefd via de deelnemers aan het MOP. Via hen worden de werknemers tot
op het laagste niveau betrokken bij de concretisering van beleid.
De achterliggende filosofie, de modellen, waarbij de plaats en voortgang van de interviews
waren opgenomen, werden toegevoegd en de interviews gingen van start voorzien van de
volgende instructie:

Wat we merken tot dusver is dat iedereen een beetje moet wennen aan deze manier van
werken. Al improviserend komen we tot verbeteringen waarbij in een vroeg stadium de
betrokken medewerker die het beleid uiteindelijk zal moeten uitvoeren, kan worden
geraadpleegd. Tevens kunnen we vanuit deze inzichten en in samenspraak met medisch
specialisten komen tot integrale zorgbenadering waarbij maximale kwaliteit voor de patient
kan worden geboden met minimale middelen. Deze weg is misschien wat omslachtiger dan
snelle verandertrajecten die van 'bovenaf" of op basis van een extern adviesrapport moeten
worden gezmplementeerd, maar zal uiteindelijk leiden tot meer kwaliteit, betrokkenheid en
inspraak bij diegenen die een verandering moeten doorvoeren.
De uitdaging om hieraan een bijdrage te kunnen en mogen leveren is zeker aanwezig.
In stappen:
1.

Omdat niet iedereen (of iedere geinterviewde) op de hoogte zal zijn met de
ontwikkelingen op het gebied van de missie en visie zullen de interviewers in eigen

bewoordingen kunnen aangeven wat dit traject inhoudt.
Vervolgens krijgt de geinterviewde de kans om zijn wensen en ideeen kenbaar te maken.
3. In bijeenkomst 5 van het MOP wordt de verkregen informatie ondergebracht in het model
BSC. Vanuit dit model wordt zichtbaar wat en hoe we moeten gaan meten om zoveel
mogelijk kwaliteit te leveren met de middelen die we hebben en vanuit de kracht van de

2.

eigen organisatie.
4. De MOP leden brengen een advies uit aan directie en stafvoor het ziekenhuisbrede beleid
2004-2007.

5. Het nieuwe beleid is 'bottom-up' tot stand gebracht en uitvoerbaar.

De deelnemers van het MOP worden dus betrokken bij de invulling en evaluatie van de visie,
op basis van het afnemen van interviews, werkoverleg en bewerking van de uitkomsten
volgens het balanced scorecard (BSC) principe, als volgt:
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1. Informatie verzamelen op basis van interviews.
2. De uitkomsten van de interviews worden gebruikt om:
• Te bepalen via waarderend onderzoek waar wensen liggen in de organisatie (visionair);
• Te bepalen welke wensen kunnen worden omgezet in acties die ook meetbaar zijn;
• Te bepalen wat de doelstellingen zijn voor ziekenhuisbreed beleid (visie);
• Te bepalen op welke onderdelen unitoverstijgend kan worden samengewerkt;
• Te bepalen wat de gemeenschappelijke waarden en normen zijn.

Een vragenlijst werd aangereikt, waarmee allen dezelfde informatie konden verzamelen. Deze
vragenlijst is samengesteld op basis van de Appreciative Inquiry-principes. Via deze methode
kunnen we noodzakelijke informatie vergaren maar wel met het doel om tot positieve data te
komen.Veel vragenlijsten richten zich op zaken die fout gaan en dat willen we nu juist
voorkomen.
Let op: Omdat de vragen in de regel positief zijn gesteld waardoor ook positieve data worden
verkregen, heeft dit als psychologisch effect dat mensen 'breeduit' gaan vertellen. Dat kan als
gevolg hebben dat er verwachtingen worden gewekt die niet allemaal kunnen worden
gehonoreerd. Maak daarom duidelijk aan de geTnterviewde dat het hier puur gaat om
informatieverzameling, op basis waarvan keuzes in beleid zullen worden gemaakt. Het is
echter wel zo dat die gemaakte keuzes gebaseerd zijn op haalbaarheid in de praktijk. Daarom
is de informatie van de geYnterviewde zo relevant. Hij ofzij immers kan als geen ander inzicht
geven in de wensen vanuit die werkvloer.

Positief gestelde vragen dragen geen verwijt in zich. Stel dus vooral 'open' vragen die gericht
zijn op de 'vrije attitude' van de geinterviewde. We willen weten hoe de mensen in de
praktijk over zaken denken en wat hun wensen zijn. Stel vooral vragen die beginnen met
'wat', 'welke', 'waar' of'hoe'. Niet 'waarom' of'wanneer'. Deze laatste leiden namelijk tot
een verdedigende houding en leveren niet de zuivere informatie op die we wensen.
Bijvoorbeeld: Ik kan je de vraag stellen:
"In de opdracht staat dat de resultaten van deze interviews op tijd moeten worden ingeleverd.
Wanneer kan ik die van jou verwachten? Of. waarom heb je ze nog niet ingeleverd?"
Voel maar eens hoe snel je bent in het verzinnen van uitvluchten als: "zodra ik tijd heb. Of:
de opdracht is niet duidelijk. De directie heeft nog niet geteke,id. Etc."
De vraag kan ook luiden. "Wat heb je nodig om deze opdracht uit te voeren? Welke

mogelijkheden hebje om de informatie te vergaren? Waar kan ikje bij deze opdracht
ondersteunen? Hoe kun je eenvoudig een samenvatting maken?"

Hierna zijn de te stellen vragen weergegeven. Men mocht van de vraagstelling afwijken, maar
we wilden in grote lijnen wel een aantal kerngegevens verzamelen. Achter de vraag is in de
tweede kolom aangegeven wat de 'functie' is van de vraag en ofdeze 'appreciative inquiry
(AI)' gerelateerd is (deze vragen mocht men vervangen door andere positief gestelde vragen)
of'balanced scorecard (BSC)' gerelateerd. Die moesten echt zo gesteld worden. In de derde
kolom is ruimte voor aantekeningen.

253

De vragenlijst: Geef eerst de bedoeling van dit interview weer.

Vraag ter introductie of men bekend is met de ontwikkelingen op het gebied van missie en

visie. Zo niet, geef eerst deze info, zoals jij het beleeft
Vraae:

1.

Vertel cens wat je ccht Icuk vindt in je werk.

Motivatie van de vraae:
(Al) opening voor positicve mind set.

Wanneer voel je je gelukkig?
2.

Vertcl eens over je leukstc tijd bij het ZMC en wat (Al) geeft inzicht in successen en motivatoren.
vond je daar zo waardevol aan?

3.

Wat vindje als mens waardevol, in je werk, als
vriend/vriendin, vader/mooder?

(AI) geeft inzicht in de diepere waarden en identiteit
van mensen.

4.

Welke waarden en normen bij het ZMC vind je
bclangrijk? Zijn die waarden en normen al
aanwezig?

(Al) geeft inzicht ofdc persoonlijke waarden terug te

Wat zou je als hartenwens (max. 3) willen
invoeren bij het ZMC?

(Al) geeft gelegenheid tot visionair denken. Doorje
dingen 'voor te stellcn' is het in dc rcgcl ook

5.

vinden zijn in dc waarden en normen van de

organisatie.

maakbaar.

6. Kijk ecns naar de perspectieven en succes
bepalende factoren (SBF) waarmee de visie wordt
vorm gegeven (zic visgraatmodel). Welke SBF's
zijn ccht uitdagend?

7. Op welke SBF's scoren we nu goed?

(SBF) geeft inzicht in onderscheid tussen belangrijke
en urgente SBF's.

(SBF+Al)

is gericht op waardcring en bchoud van het

goede.

8.

9.

Wclke SBF's staan op gespannen voct met elkaar
en welkc heeft dan het mecste gewicht?

(SBF) maakt onderscheid t.b.v. prioriteitstelling in
bcleid.

Wat zijn jc passies voor de komende 4 jaar? Wat

(SBF) indiccert doelstcllingen. Hoe hoog leggen we

zijn jouw ambities? Voor welk ideaal wil je

de lat.

vechten als individu en als team?
10. Zet de 6 perspectieven in volgorde van

(SBF) geeft prioriteit aan voor beleid.

belangrijkheid.
(SBF) geeft mogelijkheden voor het bereiken van
11. Als we op het voor jou meest belangrijke
pcrspectief 25% willen verbetercn. Wat zou er dan doelen en prestatic indicatoren.
moeten gebeuren en hoe?
12. Waar zijn we als zickenhuis echt goed in?

13. Waar staan wc ais ziekenhuis echt voor?

(SBF + Ai) Waarderen wat we hebben, moeten
behouden of waar we de kracht kunnen halen voor
verandering.
(SBF) gecft inzicht in waarden.

14.

Wat verbindt ons met elkaar?

(SBF) geeft inzicht in gemeenschappelijke waarden.

15.

Wie willen we zijn?

(SBF) gecft inzicht in gemeenschappelijke waarden.

16.

Wat raakt onze positieve emoties?

(SBF + Al) zoekt naar mogclijkheden?

17. Wat vinden we in de houding van medewerkers

(SBF) zoekt naar gemeenschappelijke waarden.

essenticel?

18. Hebje nog opmcrkingen of vragen aan mij?

(Al) positieve afronding van het interview.
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Bedank de geinterviewde voor zon of haar tijd. Vertel dat deze gegevens zullen worden
gebruikt om de visie en het beleid van het ziekenhuis te bepalen.

(In een werkgroepbijeenkomst warden vervolgens meetinstrumenten ontwikkeld. Met de
uitkomsten van de vragenlijst kan vanuit het retel haalbare, de werkvloer de norm worden
vastgesteld. Bijvoorbeeld: we gaan op weg naar een doel waar we op een bepaald tijdstip
moeten zijn. De werkgroep levert je een 'snelheidsmeter en een klok'. Samen kunnen we
bepalen dat de gemiddelde snelheid bijv. 95 km/uur moet zijn om op tijd bij het doel te
geraken. De medewerkers bepalen waar men sneller oflangzamer rijden kan permitteren.
N.b. de rest van die auto hadje natuurlijk al.)
De vrij uitvoerige brainstorm rond de methodologie van de balanced scorecard geeft een
goede indruk van de aandachtsgebieden waarmee rekening dient te worden gehouden bij de
concretisering van de visie. De opsomming is niet zomaar een opsomming. Deze komt voort
uit 'het beeld' dat de deelnemers zelf hebben vanuit hun eigen praktijk en uit de informatie
verkregen uit interviews.

Hieronder volgt de uitwerking van de interviews. Weergegeven wordt per gestelde vraag
welke, meest kwalitatieve gegevens, zijn genoemd. Vervolgens wordt een interpretatie van de
gegevens genoemd volgens de methodologie van Al-evaluatie.
Genoemde interviews zijn afgenomen bij onderstaande units en afdelingen, kruislings door de
organisatie. Van medisch manager tot verpleegkundige, van organisatorisch manager tot
restaurantkok. Het is een lange lijst geworden maar het geeft w61 inzicht in de gigantische
hoeveelheid wensen en informatie die bij een organisatie en bij het ZMC in het bijzonder,
aanwezig is.
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De ondervraagde units en de functies van de ondervraagden:

• Intensive Care Unit;

• Laboratoria;
• Psychiatrie;
• Facilitair bedrijf;
• Pathologie;
• Unit Financien;

• Unit Personeel, Organisatie & Opleidingen;
•

OK-unit;
• Opname en intake;
• Vaatlabaratorium, Radiologie,
Nucleaire geneeskunde;

• Revalidatie;
• Planningsbureau;
• Chirurgie;

Functies van ondervraagden:
• Analisten:

• Hoqfdanalisten;
•
•
•
•

Medewerkers facilitair bedrijf.
Medisch managers;
Organisatorisch managers;
Senior verpleegkundigen;

• Stajfunctionarissen;
•

Teamleiders;

• Unitmanagers;
•
•

Verpleegkundig specialisten;
Verpleegkundigen:

• Zorgmanagers.

• Kort verblijf;
• ICT;
• Ugor;
• Kindergeneeskunde;
• Interne Noord en Zuid;

• Neurologie;
• Dermatologie;
• Kaakchirurgie;
• Gynaecologie;
• Kindergeneeskunde;

• 00gheelkunde;
• Orthopedie;
• Urologie;
• Fysiotherapie;
• Spoed eisende hulp;
• Poli Wormerveer;
• Interne en Pulmonologie;

• Cardiologie;
Vervolgens de vragen met de antwoorden die werden gernventariseerd:

Vraag 1:
•
•

vertel eens wat je echt leuk vindt in je werk. Wanneer voel je je gelukkig?

Aansturen en begelciden van werkprocessen.
Afwisselend werk, mogelijkheid om je te ontwikkelen (persoonlijk, beroepsmatig).

• Afwisseling.(4x)
•
•

•

Als alles goed loopt en men met een tevreden gevocl naar huis gaat.(5x)
Als hetgeen wat je voordraagt ook goed overkomt.
Als je een ziek kind ziet opknappen.

• Anderen hclpen
• Automatisering.
•

•
•

Belangstelling voor je als persoon door patienten en collega's.
Coachen, stimuleren van collega's.(2x)
Combinatie van bedgebonden taken en zelfstandige, coordinerende taken.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Combinatic van leidinggeven en patientenzorg
Complexiteit van de organisatie.
Contact met collega's.(8x)
Contact met medewerkers.
Contact met patienten(3x)
Dat het logistick klopt.(2x)
De groei van de organisatie.
Diversiteit aan specialisaties.
Doelgericht handclen bij cen acuut ziek kind.

Echt gelukkig wanneer mensen blij zijn.
Flink werken zonder overspannenheid.

•

Gelukkig als de patient tevreden is.(2x)
Gelukkig wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan.
Genocg tijd voor de patient.

•

Goede omgeving.
Goede samenwerking en sociale contacten met collega's maakt gelukkig.
Goedc samenwerking in het team.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Goed product kunnen leveren aan dc klant(2x)
Grenzen stellen en aangeven.
Iets af kunnen ronden en beheersen.

Ik ben tcvreden.(3x)
lemand er door heen slepen op IC
Invloed kunnen uitoefenen.(3x)
Je niet op latcn jutten.

•

Kennis en kunde in kunnen zctten.

•

Kort verblijf/dagopname, dc afwisseling en kortdurende kontakten.
Mensen bijstaan in hun wcrk

•
•

Met de gehcle afdeling een prestatie neerzetten.
Nadenken wat je doet en wat je van de ander vraagt.
Nieuwe spullen.
Omgaan met een product.
Omgaan met mensen en het afwisselend werk.(6x)

•

•
•
•

• Ouderbegeleiding
• Patientenzorg
•

•

Plezierig werk.(2x)
Problemen oplossen.(2x)

• Regelen.
•

•
•

Tevreden klanten (medcwerkers/specialisten).
Tijd kunnen nemen voor patienten dat maakt gelukkig.
Verpleegkundig technisch handelen.

• Waardering.
•

Wanneer medcwerkers een beroep op je doen.

•

Werk en privt in balans.

•

Werken met patientcngroepen.

• Werktijden.
•
Zelf initiatief kunnen nemen.
• Zorg voor de patient.(2x)
• Zorgzaam kunnen zijn.

Vraag 2.

•

•
•

•

vertel eens over je leukste tijd bij het ZMC en wat vond je daar zo waardevol
aan?

Afgclopen jaren
Bchandeld worden als volwasscn personen.
Bij binnenkomst nieuwe bedrij f leren kennen.
Binnenhalen digitaliscring.
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•
•
•

•

Combinatic werk en contacten met collega's (5x)
De krenten in de pap.
De mogelijkheden in arbeidstijden.
Dc periode waarin kinderen nog op zalen verplcegd werden en waarbij je veel aandacht aan de kinderen kon
besteden (kinderen bleven langer).
De tijd dat er geld was om mensen te laten bijscholen (8 jaar gcleden).

•
•
•

Dc uitstraling van het zickenhuis is goed
De verhuizing naar nieuw documentatiecentrum. Kroon op het werk en mooier dan verwacht.
Deciname aan het MOP.

•

•
•
•

Gegroeid in het werk.
Gekoppeld gckookt.
Goed contact met artsen en collega's
• Goed contact (zelfs thuis) met internisten.
• Goed gestroomlijnde huidige organisatic.
• Groei naar nieuwc functie.
• Het heden is het spannendst.
•
Het jaar 2000. Rustiger, minder stress en meer collega's op het werk
• Het mcnselijk aspect was daar zo waardevol aan.
• Hct verandcringsproccs binnen de catering (met vcel medewerkers mogen werken).
• Interne afdeling in het Juliana Ziekenhuis.
• Jczelfkunnen ontwikkelen.
• Klasse-afdeling en het afwisselend werk daar.
• Kleine restaurant (intensicvc contacten met klanten en collega's).

•
•
•
•
•
•

•

Leerlingentijd (goed contact met artsen en specialisten).
Leerlingentijd (speclse periode in combinatie met serieuzc zaken).(7x)
Leertraject bij opzetten nieuwe trajecten.

Loopt nog steeds.
Momenten van erkenning
Nicuwe situatie (nieuwbouw).
Nu. Veel te ontwikkelen(4x)

•
•

iedereen.
Oplciding voor verpleegkundige in het Johannes Ziekcnhuis, intern woncn en iedercen kende
Opzetten stroke-unit.
Periode als waarncmend hoofd en mogelijkheid om me als icidinggevende te ontwikkelen.
Periode als zorgmanager zonder financiele bedreigingen. Aandacht voor relatie opbouw en inhoudelijkc

•
•
•

Samenwerkingsverbanden (multidisciplinair).(2,0
Start op de M.R.I., stralingsdeskundige worden.
Start op SEH met primitieve middelen

•

Toen je pas binnenkwam en ze blij met je waren.

•

•

projecten.

• Uitdagingen.
• Verandcringen doorvocren
• Vrijere omgang met artsen

Vraag 3:

wat vind je als mens waardevol; in je werk, als vriend/vriendin, vader/moeder?

•

Aandacht voor de medemens

•
•

Bcreidheid tot verdieping (ook in wezensvreemde zaken)
Dat ik werk heb.

•

Dat menscn nict zo zeurcn over wat niet belangrijk is in het leven.

• Empatisch vermogen (ook voor minder goede cigenschappen).
• Geduld.
• Geld.
•
•
•
•

Gelukkige en tevreden collega's en klanten.
Genieten van het leven.
Het gevoel dat ik waardevol ben voor patient en organisatic.
Het kunnen helpen van mensen en dit ook weer terug zien.

•

Het kunnen verzorgen.
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•
•

Het verblijfvcraangenamen.
Iedercen in zijn waarde laten.(2x)

• Integriteit.
•

Invioed

• Kicine details.
• Liefdc in werk, familie, vricnden.
• Motivatie.
• Niet afgestraft worden.
• Nicuwe dingen kunnen doen.
•
•

•
•
•

Omgaan met mensen.
Omgaan met patienten.
Onderlinge vriendschap.
Persoonlijke relatics.
Plezier

• Positivitcit
•

•
•
•

Prettig vocien.
Respect krijgen en geven (15x)
Respect, betrouwbaarheid, eerlijkheid.(8x)
Respect, uitdaging en in de positie zitten om problemen te kunnen oplosscn.

• Samenwerken.(5x)
• Scrieus genomen worden.(3x)
•

Snel icmand beter maken door korte interventies

• Tevredenheid
• Uitdaging, afwisseling, stabiliteit, zekerheid.(2x)
• Veilig voelen.
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Vermogen om conflicten aan te gaan.
•

Vermogen tot relativercn, onderzocken

• Vertrouwen.(6x)
•
•

•
•

Waarden en normen.
Waardering krijgen.(6x)
Waardevolle inbreng kunnen leveren

Zinvolle prettige werkplek waar ik en mijn medewerkers zich kunnen ontplooien.

Fraag 4.·

welke waarden en normen bij het ZMC vind je belangrijk? Zijn die waarden en

normen al aanwezig?
•
•
•
•

Bewuste patientenzorg.
Bejegening.
ContinuReit in zorg.
Contact tussen mensen

• Creativiteit.
•

Dat er wat gedaan wordt met hetgeen je gehoord hebt.
De mens als mens te zien en nict als medisch object.(2x)

•

Doen wat je zegt en zeggen wat jc doet.

•

• Eerlijkheid.(6x)
• Gebruik maken van elkaars kwaliteiten
• Gedrevenheid.
• Gelijk zijn als mens.
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
•

•
•
•

Goed gekwalificecrd personect.
Heldere taken en bevoegdheden.
lets voor elkaar overhebben.(3x)
Kloofslechten tussen medisch en organisatorisch

• Luisteren.
• Nict dwingende cultuur (van hogerhand opgelegd)
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•

Ongewenste intimiteitcn kunnen uiten.

•

Open communicatie
Patient centraal.(3x)
Patient en wcrknemer op dc eerste plants.

•
•

• Patientgcrichtheid.
• Patientvriendelijkheid.
Respect naar anderc disciplines moct grocien.
Respect voor de multi-culturele samenleving.
Respect voor clkaar.(14x)

•
•
•

• Samenwcrken.(2x)
•

Serieus zijn in je wcrk.

• VRIC.(7x)
Waardering voor elkaar.

•

• Waardering.(2x)

Zijn ze aanwezig?
•
•
•
•

Aan dc kassa wordt men vaak gebruikt als voetveeg.
Dcze waarden en normen kunnen beter(3x)

•
•
•

Minder aanwezig tussen managers en specialisten.
Mist respectvollc bejegening vooral bij chirurgen
Nec, helaas niet.

•

Niet altijd.(4x)

•
•
•
•

Nict bij iedereen.(2x)
Normen zon aan het vervagen.
Onvoldoende bij (consulterende) artsen
Soms onvoldoende ontwikkeld.

•
•

Taken cn bevoegdheden zijn niet helder.
Te weinig.

•
•

Veel wordt toch van hoger hand opgclegd.
Waarden zijn aanwezig maar individuccl gebonden.(2x)

•

In ontwikkeling
Is vaak individuccl bepaaid door mcdewerkers en patienten.

Zijn aanwezig.(11 x)

Vraag 5:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

wat zou je als hartenwens willen invoeren bij het ZMC?

Afbakening MBO/HBO verpleegkundigen.
Als gelijke elkaar behandelen.(2x)
Angel uit de zorg halen (geld)
Artsen en verpleegkundigen werken uitstekend samen.
Basisschool naast het ziekcnhuis.

Belonen naar prestatie
Beter samengaan met de zorg.
Betere carri replanning
Bij besprekingen van artsen aanwezig zijn en kijken (literatuur) welke behandeling nodig is.
Dat er ddn taal gcsproken wordt.
Dat het huishoudelijk werk wordt gedaan wanneer ik op mijn werk ben.
De afhankelijkheid productief maken.
Dcugdelijk materiaal.
Diagnostisch centrum met service (zorghotel)
Directie zichtbaarder op de vioer aanwezig
Duidelijk kunnen maken dat beperkingen bij het ZMC ook zijn uitdagingen heeft.
Elk jaar teambuilding of iets leuks met dc afdeling.(of voor hele ziekenhuis) (2x)
EPD. (aan bed) (2x)
Fietsenplan.
Geen e-mail, is te afstandelijk.
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•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Gerntegreerd medisch specialistisch bedrijf.
Gepaste beloning bij extra inzet.
Gezamenlijk belcid ontwikkelen.
Gezond blijven.(2x)

Goed lopende afdeling Radiologie. Zowel daarbinncn als daarbuiten door goede afstemming en
samenwerking.(2x)
Goede afstemming werk en gezin.
Goode communicatie naar en onder artsen.
Goede, transparante kostenbeheersing.
Honorering als je cen jaar niet ziek bent geweest(3x)
Huisarts op SEH (gescheiden patienten stromen).

Huisvesting ruimer.
Indeling eigcn werkuren.
invocren transmurale projecten
Kamer verbeteren.
Kinderopvang tot 12 jaar.(4x)
Labsystecm aanvragen geautomatiseerd

Lijnen nog korter.(2x)
Mediumcare en IC apart

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medisch manager op SEH (vaste arts die cr met de verpleging voor gaat)
Meekijken op een andere afdeling (met name zorg)
Mecr de dicpte in.
Mecr diepvries.
Meer geld beschikbaar voor scholing en opleiding.
Meer investeren in de mens.
Meer multidisciplinair overleg (gezamenlijke klinische lessen over bcpaalde onderwerpen)
Meer personeel (goed opgeleid)(2x)
Mcer salaris
Meer tijd voor de patient (= meer mensen).

•

Mens centraal stellen

•
•
•

Minder cijfermatig sturen (te vcel op geld gericht)
Minder discussic over budgetten (budget ziekenhuis/lumpsum specialisten).
Minder werken en hetzelfde verdicnen.
Mogelijkheid voor ambulante grocpen.
Multi platform voor IT (werken met systemen waar je thuis ook mee werkt)
Nakomen van afspraken.
Nooit meer misgrijpcn naar materiaal.
Ontwikkelen unit moeder & kind.
Ontwikkelen competenties die bij verpleegkundigen horen.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Organiseren van gezamenlijke De Hcal-dag met bijvoorbeeld ecn thema.
Plaatsing steamer.
Samen vcchten.

•

Samenwerken met breed vizier.(2x)
Samcnwerking artsen verbeteren.
SDD (selectieve darm decontaminatie) op IC
Secundaire arbeidsvoorwaarden beter ontwikkelen.
Snoezelkamer op kinderafdcling.

•
•

Sportruimte aan de Heel vast.
Stoppen met strijd tegen clkaar (met name dc specialisten).

•
•
•

Vaste arts op IC
Vegctarisch eten in het restaurant.
Veranderen doelgrocpen (somatisch, scnioren, allochtonen)
Verbetering communicatiestructuur
Voldoende monitoren

•
•

•

•
•
• Waardering
•

Wasstraat voor vuile bedden

• Werkdrukreductie.
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Vraag 6:

welke SBF-en zijn visionair en welke zijn hygianisch?

Visionair:
• Adherenti«2x)
• Beschikbaarhcid.(6x)
• Besturingsfilosofie (12x)
• Continulteit.(5x)
• EPD.(5x)
• Gezonde financiele basis.(2x)
•
•

Huisartsen (5x)
Huisvesting & Nicuwbouw (8x)

•
•

1&A ( 1Ox)
Innovatie.(21 x)

•

Maatschappelijk rendement.
Managementstijl.(19x)
Mens in dc organisatic.(4x)
Mens tol menscontact is altijd nr. 1

•

•
•
•
•

•

Netwerk opleidingen (12,0
Netwerk zorg (1 l x)
Opgeleide professionals (8x)

• Opiciding en ontplooiing.(23x)
• Partners.
• Patient.(5x)
• Planning & Control (6x)
• Proccsmanagement.(14x)

• Professioncle standaard (8x)
• Quality oflife.(1 Ox)
• Samenwerking artsen en vcrpleegkundigen.
• Vraaggericht werken.(15x)
• VRIC.(29x)
• Wachttijden, wachtlijsten (7x)
• Waterlandziekenhuis.(3x)

Hygienisch:
•
•

Adherentie (1 Ox)
Beschikbaarheid (15x)

•
•

Besturingsfilosofie (6x)
Continuiteit (13x)

• Financiers.(2x)
• Gezonde financiele basis.(2x)
•
•
•
•
•

•
•

•

Huisartsen (8x)
Huisvesting & Nieuwbouw.(15x)
1&A (9x)
Innovatie (6x)
Managementstijl (7x)
Netwerk opleidingen(4x)
Netwerk zorg (5x)
Opgeleide professionals (1 I x)

•
•

Oplciding en Ontplooiing .(10x)
Planning & Control (13x)

•

Procesmanagement (9x)
Professionele standaard (1 1 x)

•
•
•
•
•

Quality oflife(3x)
Vraaggericht werken (8x)

VRIC (25x)
Wachttijden, wachtlijsten (1 Ix)
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Vraag 7:

op welke SBF-en scoren we nu goed?

• Adherentic(5x)
• Advies 1&A(4x)
• Bereikbaarheid
•

Beschikbaarheid

(.

.arbeidsvoorwaarden).

• Beschikbaarheid.(6x)
• Besturingsfilosofie
• Continuncit(3x)
•

Geen enkele 1 00%.

• Huisartsen.(2x)
Huisvesting en nieuwbouw.(4x)
• Huisvcsting.
• ICT.(3x)
• 1nnovatie.(5x)
• Managementstijl.(8x)
• Medische mogelijkheden (bv MRI scan)
• Netwerk oplcidingen
• Netwerk zorg

•

•
•

•
•
•

Opgeleide professionals.(7x)
Oplciding en ontplooiing.(21 x)
Overleg met huisartsen.
Patienten.(3x)
Planning & Control
Professionele standaarden.(7x)

•
• Quality of life.(2x)
• Verminderen wachttijd wachtlijst.(4x)
• Vraaggerichte zorg.(3x)
• VRIC.(6x)
• Wachttijden, wachtlijsten

Vraag 8:

welke SBF-en staan op gespannen voet met elkaar en welke heeft dan het

meeste gewicht?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbod vs omgaan met de vraag.
Beschikbaarheid vs budget.(2x)
Beschikbaarheid vs continuiteit
Beschikbaarhcid vs managementstijl
Beschikbaarheid vs opgeleide professionals
Beschikbaarhcid vs opleiding en ontplooiing(2x)
Beschikbaarheid vs professionele standaard
Beschikbaarheid vs wachtlijsten wachttijden(2x)
Communicatie vs bejegening (patienten en medewerkers).
Efficientie vs kwaliteit
Financien vs alle SBFdn bchalve mens in dc organisatic.

•
•

Financien vs bejegcning
Financien vs maatschappelijk rendement
Gezonde financiele basis vs financiers.
Huisartsen vs wachttijden (3x)
Huisvesting en nicuwbouw vs gezonde financiele basis.(2x)
Huisvesting en nieuwbouw vs inteme processen.
Huisvesting en nicuwbouw vs nog geen visie hebben.
Huisvesting vs vraaggerichtheid
Innovatie vs beschikbaarheid.
innovatic vs. lerend vermogen.(2x)

•
•
•

•
•
•
•

•
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Medisch aanbod vs bejegening (macht).
Missie, visie vs middelen
Mens in de organisatic vs middelen.
Opgclcide professionals vs aandacht na dc opcratic.
Opgcleide professionals vs opleiding voor de werkvlocr.
Oplciding vs budget.(5x)
Partners vs wachtlijsten.(4x)
Patient vs wachtlijst.(2x)
Patient opnemen op verkccrde afdeling vs continuYteit van medische zorg door de specialist.
Planning en control vs beschikbaarheid, wachtlijsten en financiele basis.
Planning cn control. vs managementstijl
Professionclc standaard vs opleiding + ontplooiing
Profcssionele standaard vs respect
Professioncle standaard vs wachttijdcn en wachtlijsten

Spoed vs clectief
Vraaggericht vs planning & control
Vraaggericht vs proccsgericht.(3x)
Vraaggcricht vs wachttijden
Vraaggerichthcid vs bczock van de chirurg aan de patient.
VRIC vs schaden van vertrouwen.
VRIC vs besturingsfilosofic
Zorggcricht vs bcdrijfsmatige aansturing.

Vraag 9:
•
•
•
•

wat zijn je passies voor de komende 4 jaar? Wat zijn joint, ambities? Voor welk
ideaal wil je vechten als individu en als team?

Aantrekken gepromoveerdc kinderarts

Accreditatic lab
Afdelingshoofd worden.(2x)
Als individu: cen goedlopend team waarbij de sfecr bepalend is.
• Als tcam meer professionaliseren zodat klachten uitblijven
• Als team: helpen ontwikkelen vanuit de unit mocder & kind.(2x)
• Ambitie.
•
•

•

Behouden wat je hebt

Bclcid maken voor dc club. Minder ad-hoc cn trots zijn op je bcdrijf.
Commissie SEH goed op poten zetten.
Confrontcrende kortdurcnde psychotherapie in groepsverband.

•
• Continurteit.(2x)
•

•
•
•
•
•
•

Diagnostisch centrum op SEH (SEH met huisartsenstroom en specialistcnstroom)
Eigen prioritciten kunnen stellen.
Geen cnkele idealist is tevreden met de situatie van nu.

•
•

Goed werkklimaat.
Gocdc zorg verlenen.
Grocien als IC en aparte medium care
Het allround vak eigen maken (MRI, CT)
High care naar het ziekcnhuis halen.
Houden wat we hebben.
Huidige functic op een natuurlijke wijze vervullen.
Interne scrvicegerichthcid handhaven.
Kaderoplciding goed doorlopen.

•

Kwalitcit van zorg verbeteren.(2x)

•

Maximaal rendement uit je dienst halen.
Medisch directeur worden
Medisch volwaardige IC (stage voor artsen)
Mccr kennis vergaren.
Meer met intranet docn.

•
•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•

Meer roulcren op verschillendc kamcrs.
Mcer samenworken met anderen(3x)
Meer tijd voor de patient
Mccr uitdaging door projectmatig te werken aan dc SBFdn.

•
•

Met meer plezier naar het werk.(3x)
Meewerken aan patient- cn medcwerkerstevredcnheidsonderzock
Naast gezin kunnen worken met cnigc regelmaat.

•
•
•

Onderzocken, publiceren
Ontwikkelen (transmurale projecten)
• Oplciding verwerven
• Patient cen goed gcvocl geven over de opnamc.
• Patientgcricht werken en wachtlijsten wegwerken
• Persoonlijke ontwikkcling.(5x)
• Prioritciten stcllcn in ambiticniveau zickcnhuis.
• Rust creercn.(3x)
• Samen Edn doel nastreven.(2x)
• Samenwerking met partners (bv Waterland)
• Stabiel mat voldocnde uitdaging.
• Team worden.
• Vechten voor functicwaardering
• Verplecgkundig spreekuur.
• Voortzetting huidigc workmamheden.
• Waardering schenkcn aan modewerkcrs
• Waardering cn samenwcrking.
•
Welslagen regionaal lab
• Werken aan mens in de organisatic, ontwikkcling en innovatic.
• Werkplezier (2x)
• Werkstructuur vernicuwcn
• Zorgen dat opleidingen gocd worden opgczct (HAIO, AGIO, AGNIO)

Vraag 10:

zet de 6 perspectieven in volgorde van belangrijkheid.

Mens in dc organisatic.
Innovatic en icrend vermogen.
Interne processcn.

Partners.

Patienten

Maatschappclijk rendcment.

Vraag 11:

1+1+2+1+1+1+1+1+1+3+5+3+2+2+4+3+2+3+1+1+2+1+1+1+2+1+2+2+4+2+
1+1+2+1+3+1+1+1+2+2+2+1+1

3+2+4+4+3+6+2+6+5+6+5+5+3+5+6+6+3+6+5+4+6+3+4+4+4+2+3+4+5+3+
2+5+6+3+4+6+4+5+3+3+3+2+2
4+3+3+5+4+4+4+4+4+2+3+4+6+4+5+4+6+5+3+6+4+4+3+5+5+5+4+6+3+6+
4+4+5+5+1+5+3+6+4+5+5+3+4
5+6+5+6+5+3+3+3+4+2+6+4+4+6+3+5+1+4+6+5+5+5+5+6+3+3+5+3+6+5+
5+2+3+6+5+3+5+3+6+4+6+5+6
2+5+1+3+2+5+5+5+1+1+2+1+1+1+1+1+4+1+2+3+1+2+2+3+1+4+1+1+2+1+
3+3+1+2+2+4+2+2+1+1+1+4+3
6+4+6+2+5+2+6+2+6+4+1+3+6+3+2+2+5+2+4+2+3+6+6+2+6+6+6+5+1+4+
6+6+4+4+6+2+6+4+5+6+4+6+5

Als we op het meest belangrijke perspectief 25% willen verbeteren wai zou er
dan moeten gebeuren?
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Mens in de organisatie.

•

Aandacht voor...

•
•
•

•
•
•
•
•

•

1

personeel training geven met betrekking tot bejegening (elkaar
durven aanspreken).
Betrokkenhcid vergroten.
Communicatieverbetering en multidisciplinaire samenwerking
Coordinatie POP's(2x)
Financielc extra's bij eindejaarsgesprekken
Functiewaardering (niveau 4 + 5).
Invocring flexibcle waardering bij extra prestatics.
Luistercn door alle medewcrkers.

Al. Het

•

•

Mccr personeel.
Mecrkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Meer vakbekwame mensen aannemen.

•

Mecr verpleegkundigen.

•

Meer VRIC(2x)
Open manier van met je personccl omgaan

•

•

Samen iets willen.

• Waardcring.(2x)
•
Innovatie en lerend vermogen.

0

•

•

•
•
•
Interne processen.

•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

Partners.

•

Patienten.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

Maatschappelijk rendement.

Zorgen voor meer contact via social meetings.
Aandacht voor nicuwe ontwikkelingen.
Doeltreffender handelen en beslissingen nemen.
Meer mogelijkheden voor opiciding, ontplooiing en volgen symposia door
budgetuitbreiding.
Oplciding en ontplooiing.
Stellig en duidelijk zijn
Verplecgkundig personcel uitwisselen
Voorwaardescheppend voor persoonlijke ontwikkcling.
Aandacht voor planning en control.

Aantal functionarissen mocten hun werk verbetcren.
Bctere PR voor de zorg
Bctere samenwcrking met artsen.
Competentiestrijd afstraffen
ledereen zou eens drie dagen in cen ziekenhuisbed moeten doorbrengen.
Lijnen in de organisaticstructuur korter.
Meer bedden.
Mccr tijd en gcld beschikbaar stellen.
Oude teamleiderschap weer zelf invullen.
Terugdringen werkdruk.(2x)
Van onderaf regelen (gcef de vloer de macht)
Netwerk zorg verbeteren door meer huisartsen, zorgcentra, thuiszorg voor
24 uurs zorgverstrekking
Alle afspraken voor 6dn patient op 6dn dag
Betere bereikbaarheid artscn.
Betere bercikbaarhcid poliklinieken.
Goed kijken en luisteren naar de patient.(2x)
Maatschappelijk werk.
Meer capaciteit en meer denken vanuit de logistiek van de patient.
Meer geld (voor kwalitcit)
Meer tijd vrijmaken voor zorgverlening.
M inder lange wachttijden.(2x)
Ontslag tijdig kenbaar maken en zorg afstemmen met thuiszorg.

•

Op de huidige afdeling 66n dag langer de afdeling open.

•

Vlot en goed helpcn

•

Waarborgen van tocwijzing verpleegkundigen aan patient

•
•

Wachtlijsten verkorten (4x)
Meer financiele middelen.(3x)
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Vraag 12:
•

waar zijn we als ziekenhuis echt goed in?

•

Aanbieden goede maaltijden.
Aard van het werk is bepalend.
Acuut benodigde zorg verlenen

•

Bejegening op de werkvloer is goed.

•

• Bercikbaarheid
• Breed gedragen besluitvorming.
• Dagklinick.
•
•

•
•
•

De mogelijkheid om goede voeding

te verzorgen.

Deskundige specialisten
Directic staat niet op voctstuk (jc kunt gewoon ecn afspraak maken, ook als verpleegkundige)
Dorps karakter
Er zijn veel mensen werkmam.

• Flexibiliteit.
•

•
•
•

•
•

Goede uitstraling en gocde sfeer.(3x)
Hcrkenbaarheid en gezelligheid (klein maar fijn).(2x)
Holistische visic.
1Czorg

1mproviseren cn moppercn.(2x)
In de brecdte (goed perifeer ziekenhuis en dat houden)

• In PR
• Klantvriendelijkheid.(4x)
• Kicinschaligheid, knus, thuisgevocl, sociaal klimaat.(3x)
• Kwaliteit van zorg.
• Laagdrempelig.(3x)
• Loyaliteit
•

Managementstijl

• Menselijkheid.
• Met weinig middelen toch een redelijke patientenzorg garanderen.
• Ongerief neerleggen daar waar het nict moet.
• Ontwikkelen grote plannen
• Ontwikkelingsmogelijkheden.(4x)
• Openhcid.
•

Regelen (ad hoc)

• Samenwerking
• Sfeer bepalen en wclkom zijn
• Streckgebondenheid.
• Teamwork.
•

•

Tijd nemen voor ingewikkelde processen als persoonlijkhcidsverbetering.
Uitdagende werkomstandigheden.

• Vergaderen.(2x)
• Vraaggericht werken
• VRIC
• Zorg voor de patient(5x)
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Vraag 13:

waar staan we als ziekenhuis echt voor?

• Dagkliniek
•
•
•
•
•

Gaan tot het uiterstc
Goed product.(2x)
Goed voor medcwerkcrs zijn.
Goedc zorg geven (8x)
Goede zorg op alle aanwezige specialismen.
Harde werkers (we stralen allcen niet uit dat we voor cen 10 gaan).

•
•

Integrale zorg

• Kortere wachttijden
• Kwaliteit
• Luistercn naar de mening van dc patient.

•
•

Menscn beter maken.(2x)

•

Ontwikkeling in de zorg.
Op een zo hoog mogclijk niveau patientenzorg leveren.(7x)

•

Opgeleide medewerkers.(2x)
Oplciding en ontplooiing.

•

• Patientenzorg.(5x)
• Patienttevredenheid.
• Personeel.(2x)
• Professionaliteit.
•

Regioziekenhuis voor de gehele Zaanstreck

• Strijd om geld
• Uitstekende medisch specialistische zorg
• Vernieuwend.

• Vraaggerichtheid
•

Weet geen mens.

• Zoriverlening.(2x)

Vraag 14:

wat verbindt ons met elkaar?

•
•

Dc paradox (hcftigc verschillen bedreigen ons niet).
De patient (17x).
De regio Zaanstreek.

•

Edn werkgever (2x)

•

Gemeenschappelijk doel (4x).
Gczamenlijke visie.
Goede samenwerking.
Goede zorg willen leveren.(2x)
lets leuks met elkaar kunnen doen.

•

• Elkaar kcnnen (3x).
• Enthousiasme.
• Gebruik maken van de sterke punten van
•
•
•
•
•

het individu.

lets voor elkaar overhebben.(2x)

• innovaties.
• Informeel circuit.
• Mens zijn.
• Ontwikkeling, nicuwc uitdagingen.
• Open cultuur.
• Openheid en eerlijkheid.
• Oplossen voor clkaar.
•

Passies in het werk.

• Plichtsbesef
• Respect.
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• Samenwerken.

•

Samen willen doen in goede sfeer.(2x)

•

Schakels aan een ketting.

•

Sociale instelling.

• Verschillende disciplines.
• Vertrouwen.(2x)
• Waarden.
• We zijn niet zo verbonden.(2x)
• Werk.(2x)
• Zelfontplooiing.
• Zorg.

Vraag 15:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

wie willen we zijn?

Beste ziekenhuis van wcstelijk halfrond (in diepte niet in de breedte).
Betrouwbare partner die in ontwikkeling blijft.
en klantgericht.
Een ecnheid.
Een goed zickenhuis voor deze regio.(7x)
Een klantvriendelijk ziekcnhuis met vrolijke medewerkers.
Een onmisbaar ziekcnhuis.
Een samenwerkendc ecnheid die wat van elkaar mogen verwachten.
Een succesvol team.
Een ziekenhuis met stimulerend loopbaanbeleid.
Een ziekenhuis dat aandacht besteecit aan de patient met cert professioneel oog
Een ziekenhuis waar patienten kunnen vertrouwen op deskundige zorg.

Deskundig

• Gemotivcerd.
• Goede professionals.
• Goede zorgverleners.
• Jezelf blijven en er zijn voor
•

•
•

•
•
•

•
•
•

een ander.(2x)
Laagdrempelig, transparant ziekenhuis.(3x)
Meer dan alleen cen streekziekenhuis.

Niet meer dan goed zijn in wat we doen.
Organisatic waarop je kan bouwen.
Professioncle organisatie d.w. z. ziekenhuis voor de Zaanstreek. Het ZMC is cen goed ziekenhuis.(4x)
Professionele organisatic met gevoel voor individuen.(2x)
Tevcel professional.

Trots zijn op het ZMC.(2x)
Vertrouwd tocvluchtsoord, het idee dat patienten met een gerust gevocl naar het ziekenhuis gaan.

•

Vertegenwoordigers van een goed ziekenhuis
Wat er van ons wordt verwacht
Werkers achter uitstekende zorg.

•

Zie missic.(2x)

•
•

Vraag 16:

wat raakt onze positieve emoties?

• Aandacht.
•

•

•
•

Als men icts aardigs tegen je zegt cn het menen.

Als werkzaamheden lopen zoals je wilt.(3x)
Begeleiden van ouder en kind (goedc relatic)
Beschikbaarheid voor overleg tussendoor.

• Complimenten.(3x)
•

•
•

Dat je kunt zeggen wat jc wilt en respectvol met clkaar omgaan.

De mogelijkheid tot persoonlijkc ontwikkeling
Doel bereikt
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•

Gezamenlijk problemen oplossen.
Gezonde financiele basis

•

• Goed product necrzetten.
• Goede bejegening in dc breedste zin.
• Humor.(2x)
•

Intcresse.

• Niet 'cao' gedrag
• Openheid

•

Positieve aandacht van collega's en artsen.(3x)
Prettige omgang met collega's.(3x)
Prettige wcrksfeer
Professionele inbreng
Taken ovcrnemen van elkaar

•
•

Tcvreden klanten.(3x)
Tevreden medewerkers

•

•
•
•

•
•
•

Tevreden patienten.(9x)
Waardering en geld als je cen positicf resultaat hebt bcreikt(2x)
Waardering van hoger hand (geen kerstpakketten overslaan).(2x)

• Waardering.(13x)
• Zorgverbetering

Vraag 17:

wat vinden we in de houding van de medewerkers essentieel?

• Actic.(2x)
• Begrip hebben voor elkaar.
•

Belangstelling voor elkaar.

• Betrokkenheid.(2x)
• Betrouwbaarheid.
• Collegiaal.(5x)
•
•
•

Een positieve instelling.(5x)
Eerlijkheid is het belangrijkst.(3x)
Elkaar steunen zowel in werk als privt.

• Flexibel.(2x)
• Geduld.
• Goede zorgplanning.
•

•
•
•

Het op peil houden van vaardigheid en kennis.
Inlevend vermogen.
Innovatief gedrag
Je inleven in een patient.

• Klantvriendelijkheid(3x)
• Lerend vermogen.
•

•

Loyaliteit aan dc organisatie.
Medcmensclij kheid.

• Meeleven en meedenken.
• Met elkaar hetzelfde doel nastreven.
• Met veel werk kunnen omgaan.
• Motivatie.(3x)
• Normen en waarden van patienten.
• Opbouwcnd kritisch zijn.

• Openheid.(3x)
•
•

Openstaan voor vcranderingen
Opkomen voor de onmondige patient.

• Opleiding
• Positiviteit.(5x)
• Professionaliteit.(2x)
- Rekening houden met elkaar.
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•

•
•
•

•
•

Respectvol met elkaar omgaan.(7x)
Ruimte geven aan elkaar
Rustige uitstraling naar clkaar.
Samen naar meer.
Samenwerking in zorg.(3x)
Steun voor patient.

• Taalgebruik
• Toewijding.
• Vakkundig.
• Verantwoordelijkheid.(2x)
• Verzorgd uiterlijk.
• VRIC.(Ilx)
• Vriendelijk
• Werklust.
•

Waardering voor elkaars kwaliteiten

Vraag 18:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Opmerkingen/vragen?

Anders kijken/denken over de organisatic.

Meer bewustzijn van toekomstige positieve veranderingen.
Moeilijk deze vragen.
Super! !

Tcvreden over dit interview.
Hoop hiermee cen positieve bijdrage te hebben geleverd.
Hct gevoel dat de medewerkers op de kindcrafdeling dc patient 'echt' centraal stellen en dat er ecn
saamhorighcidsgevoel is.
De werkvlocr meer informeren over de zaken dic lopen.
De manicr waarop het visieforum gestalte krijgt is een goede insteek. Je mening wordt
gehoord in dc hoop
dat er ook icts mee gedaan wordt.

Mocilijke vragen.
Leuk interview.
Er moct nog een hoop gebeuren. We zijn er nog lang niet als ziekenhuis. Initiatief van BSC is goed.
Een zwarc enquete maar zeer zinvol. Wanneer kan ik terugkoppeling van dc resultaten verwachten? We
praten al meer dan een jaar over de visie. Wanneer wordt deze bepaald, voor hoe lang en wordt deze
tussentijds bijgesteld?
Managers staan vcr van de afdeling. Niet duidelijk welke rol zij vervullen.
Leuk initiaticf om vrijwillig decl te nemen aan de MOP-opdracht.(2x)
Interview erg nuttig maar inhoud vrij abstract.
Onbruikbare vragenlijst voor de doelgroep.
Dit interview is slechts een momentopname. Er zal heel wat gedaan moeten worden om een optimale
situatie te crceren. Doordat er in een ziekenhuis toch wel cen aardig verloop zit in het personclc bestand ben
je verplicht om deze materic continu te herhalen of bij te stellen.
Goed dat het niet over kritick ging. Leuk is: waar geloofje in en hoe kan het worden verbeterd? (interview =
interventie). Geen gelegenheid gehad tot ageren.
Onzin dat er zoveel tijd en energie wordt gestoken om de missie en visie op papier te krijgen. Beter direct
beginnen met beleidsstuk. Kan vanaf de werkvloer gevocd worden.
Ontwikkelingen gaan vaak sneller dan de oplossingen. Politiek reageert vaak te laat op ontwikkelingen die
iedereen al lang heeft zien aankomen. Dit gccft frustraties.
Interview is ecn positief middel waardoor je gaat nadenken over wensen en persoonlijke ervaringen.

Informatie genoeg??
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2.2.4.5.

Traininesblok: Kwaliteit.

2.2.4.5.1.

Het gepresenteerde.

"De enige zekerheid van organisaties is permanente verandering", zo schreef Bomers in 1990
toen hij een artikel wijdde aan 'de lerende organisatie'. Zo ook wordt onze organisatie
gedefinieerd. Als een lerende organisatie die permanent in beweging is en steeds zal worden
geconfronteerd met veranderingen. Wij ontkomen er niet aan om ons te richten op nieuwe
ontwikkelingen, innovaties en technische verbeteringen, maar wij willen dat wel doen met
behoud van het goede.

Zoals wij weten uit de filosofie van appreciative inquiry (AI) zou het jammer zijn om datgene
wat reeds aan onze normen voor kwaliteit voldoet, af te stoten en iets nieuws te introduceren.
Maar ook wij worden steeds weer geconfronteerd met veranderingen die we zullen moeten
managen. Overigens staan we daarin niet alleen. Wereldwijd wordt gedacht en gesproken
over kwaliteit en binnen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is een instituut
opgericht om kwaliteit bespreekbaar en toetsbaar te maken.

NIAZ, het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen richt zich op
verbeterprocessen in de ziekenhuizen. In opdracht van de NVZ heeft dit instituut een systeem
bedacht om kwaliteit te toetsen. Nou, dat is dan aardig maar hoe doe je dat, is onmiddellijk de
vraag die zal worden opgeroepen.
Op grote schaal, voor alle ziekenhuizen of op kleinere schaal voor ons ziekenhuis is dat nog
een hele klus.Wat we daarvoor nodig hebben is in feite een systeem, een model dat kwaliteit
inzichtelijk en bespreekbaar maakt. Het NIAZ verlangt immers ook, dat de kwaliteit wordt
geborgd in alle uithoeken van de organisatie. Daarmee is dit verbetertraject een proces van
jaren dat permanent aandacht en onderhoud verlangt.
Maar laat ik eerst het begrip kwaliteit te definieren.

Ik wil hier de volgende definitie introduceren:
Kwaliteit is de norm voor het afleveren van producten en/of diensten aan de afnemers van die producten en/of
diensten. Een norm is een collectief overeengekomen maatstaf op basis van gemeenschappelijke waarden.

Wanneer we kwaliteit binnen deze definitie willen verbeteren betekent dat dus dat we inzicht
moeten hebben in de huidige kwaliteit, inzicht moeten hebben in de verwachting van de
kwaliteit bij onze afnemers (klanten, zowel intern als extern), over meetinstrumenten moeten
beschikken om de afgeleverde kwaliteit te meten en moeten communiceren over
(veranderende) zingeving binnen de organisatie op drie gebieden:

-

de IK-kant ofwel de persoonlijke kwaliteit en gedragsalternatieven om tot verbetering te

-

komen;
de WIJ-kant ofwel de teamsamenwerking en de cultuur binnen de organisatie(eenheid);
de HET-kant ofwel de systemen en structuren waarbinnen de werkzaamheden moeten

-

plaats vinden.
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Binnen het kwaliteitsdenken wordt gezocht naar een ultieme ontwikkelingsfase waarbinnen
het maximale haalbaar is in de combinatie van de drie hierboven genoemde gebieden. Dit
ultieme, uitgedrukt met het begrip TQM (total quality management) is bestudeerd door de
European Foundation for Quality Management (EFQM) waarvan het Instituut Nederlandse
Kwaliteit (INK) de equivalent is met het INK-model als managementmodel.
Naast pure feitelijke gegevens kunnen in het model INK ook belevingsscores en meningen
worden ondergebracht. Daarmee wordt het mogelijk om via dit model het afleveren van
producten en/of diensten inzichtelijk te maken. De Balanced Score Card (BSC) koppelt
elementen van het INK-model meer aan de visie en missie van de organisatie en pleit sterker
voor een juiste balans tussen diverse gegevens.

Het INK model en de BSC lijken eigenlijk heel erg veel op elkaar hoewel ze een totaal
verschillende herkomst hebben. De BSC is voortgekomen uit management accounting terwijl
het INK model zijn roots heeft in de algemene managementdiscipline. Gezien de afkomst van
de BSC, het accountmanagement, schuilt het gevaar bij gebruik van de BSC op het meten via
financiele kengetallen sec. C. Ahaus en F. Diepman van TNO, die een diepgaande studie
hebben verricht naar het gebruik van zowel het INK- als BSC-model, pleiten vooral voor een
integrate benadering waarbij zij de verschillende perspectieven in hun onderlinge samenhang
willen bezien (balans) en interventies terugkoppelen naar de visie en missie van de
organisatie.
Om die reden is bij het ZMC gekozen om, met ondersteuning van Ahaus, de BSC te
gebruiken. Maar ook de BSC blijft een middel om processen in de organisatie te
diagnosticeren en te verbeteren.

Er is bij het ZMC al heel wat in beweging gezet rond missie en visie en de BSC. Zoals bekend
hebben we geruime tijd de zogenoemde inloopsessies gehouden waarbij opheldering werd
gegeven over de gekozen perspectieven bij het ZMC. Ook hebben voorgaande MOP-groepen
interviews afgenomen, dwars door alle lagen van de organisatie, waarbij de geYnterviewden
konden aangeven waar zij het accent op zouden willen leggen wanneer we tot verbetering van
de perspectieven zouden overgaan.
Zoals ik al zei, de BSC komt tegemoet aan het risico, dat de aandacht uitgaat naar het
financiele perspectief en zeker wanneer de organisatie vanwege onvoldoende financiele
middelen gedoemd is om juist daar de aandacht op te vestigen.
We gingen aan het werk met ondersteuning van Kees Ahaus, om alle wensen en ideeen voor
verbetering maar eens in 'balans' te krijgen.

In het eerste deel van het programma gaf Ahaus een inleiding over de Balanced Score Card
(BSC). Definities van de begrippen missie, visie, succesbepalende factoren, prestatieindicatoren en managersdoelstellingen werden gegeven.
Vervolgens gingen we aan het werk met het EurEGA'61 -computersysteem en de BSC. Ter
voorbereiding had Ahaus de informatie uit de interviews gekregen en was hij bekend met de

161
EurEGA (Electronic Groupsystem Approach) is een computcrprogramma waarbij dc deelnemers sncl met
elkaar kunnen communiceren en brainstormen over hun mening betreffendc relevantie cn haalbaarheid van
succesbepalende factoren (SBF) en prestatic-indicatoren (PI) in de praktijk. Vervolgens kunnen concrete
doelstellingen worden geformuleerd die weer gckoppeld worden aan de PI's.
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resultaten uit de zes werkgroepen die zich hadden gebogen over de interpretatie van de zes
perspectieven zoals die zijn genoemd in de missie en visie.

De vraag die werd gesteld aan de groep was: Welke beleidsaccenten zijn belangrijk voor het
ZMC in de komende 3 tot 5 jaar? Via het EurEGA-systeem kon commentaar worden gegeven
op de succesbepalende factoren.

De inventarisatie liet de volgende commentaren zien:
Mensperspectief:

•

VRIC door cen Al houding (Vertrouwen, Respect, Informatie, Communicatie).
Eerlijkheid, laat zien dat je eerlijk bent.

•

Respectvol omgaan met elkaar.
Behandel een ander zoals je zeif behandeld will worden.

•

•

• Gelijkheid.
• Gelijkwaardigheid
• Afspraak is afspraak, kunnen wij daadwcrkclijk onze afspraken nakomcn?
• Professionaliteit gceft meerwaarde aan samenwerking.
• Elkaar durven aanspreken op zaken.
• VRIC moet vervangen worden door A.I. A. I. is dc benadering die we binnen het huis willen.
•

•

Volledig mee eens
Positieve instelling
Competitie gedrag voorkomen.
Met elkaar praten en niet over elkaar praten.
Goed gedrag beloncn.

•

Opleiding & Ontplooiing.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Basisvoorwaarde voor het zickenhuis van de toekomst tot stand te brengen.
POP implementeren + randvoorwaarden voor uitvocring.
Ook managementoplciding voor medisch managers nodig.
Wellicht, maar dan toegespitst op hun TVB's.
Beschikbaarheid medewerkers.
Basisvoorwaarde om de andere items te doen laten slagen.

Perspectief Innovatie en Lerend Vermogen
•
•

•
•
•

•
•

Huisvesting & Nieuwbouw.
Vernieuwing in bouw kan ervoor zorgen dat processen bcter afgestemd worden.
Dit hecft niets met innovatie te maken, kan eruit wat mij betreft.
Het denken en dromen over nieuwbouw kan ervoor zorgen dat je uit de huidige wcrkelijkheid treedt.
Innovatie? De manicr waarop kan innovatief zijn. Verder voornamelijk voorwaarde.
Nieuw- en verbouw.
Een goede behecrsing van het komende 10-jarig bouwproces is ecn SBF zowel voor patienten als naar
medewerkers.

•
•
•

Bij het bouwen en nieuwbouwen worden patientenorganisaties betrokken.
Betrokkenheid bij innovatie.
Werkelijke innovatie (In-Nova) is zoeken naar de kwaliteiten in jezelf en in anderen. Daarmee dialogisch
werken aan verbeteren van de samenwerking met behoud van de eigen Identiteit. Team presteert meer dan

individu!
•
•

•
•

•

•

De dingen goed doen+ de goede dingen doen.
De enige manier om innovaties te implementcren is bottom-up. LUISTER NAAR HET HART VAN JE
EIGEN ORGANISATlE.
Innoveren is vooruitzien, weten wat de wensen en behoeften zijn van de klant.
Don't believe what you see....See what you believe! !
Managementstijl gcricht op gezamenlijk doel.
Managementstijl van medisch managers?
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•
•
•

Wij, organisatorisch managers, kunnen dc medisch managers coachcn in hun managcmentstijl
Moet er wei voldoende committent zijn.
Sturen op kwalitciten.

•

Vertrouwen, respect stimulcren.

•

Werken met vertrouwen en ondcrling respect levert het gczonde fundament om het Icf te hcbben te
experimenteren zonder te worden afgcrckend op fouten.
De loyalitcit van dc medicus zou vcrder mocten reiken dan het eigen vakgebied.
Dokter en organisatic streven con gcmeenschappelijk doel na! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Mensen leren kenncn door echt in contact te treden.

•
•
•

•
•

•
•
•

Komt allen tot mij!!
Aan managementstijl ook aandacht besteden in opleiding en ontplooling.
Lerende organisatie.

De werkclijk 'lerende' organisatic gaat uit van principclercn. Het eigen paradigma durven opgeven ten
faveure van het collccticfdoel.
Een lerende organisatic gaat uit van ecn gezamenlijke missic!

interne processenperspectief:
•
•
•

Beschikbaarhcid patientcninformatie.
Er mogen geen projecten decentraal worden opgestart voordat cr duidclijk is dat systemen additioncel zijn.
Snelle beschikbaarheid van beelden en verslagen.

•

Patienteninformatic is op alle werkpickken digitaal beschikbaar.

•
•

Relevante gegevens direct beschikbaar.
Planning & Control.
De processen moeten op cen makkelijkc manier gemckn kunnen wordcn. Dc ICT voorzicningen moct zo
goed zijn datjc dc juiste gcgevens snel kan ophalen; dan pas kun je echt sturen.

•

•
•

•
•
•
•
•

Informatie op kosten/opbrengsten/ziektcverzuim etc. dicncn dagelijks opvraagbaar tc zijn.
Niet te veel op het zclfde moment; denk aan prioritcitstelling.
Mcer control minder planning.
Meer planning, minder control.
Begroting / budget op basis van uit tc vocren activitcitcn (DBC's).
Relevante gegevens snel beschikbaar.
Belangrijk maar dan wel sneller dan huidige systccm. Online informatie. Ook zicht op rekeningen die
betaald worden.

Planning en control is volgend en nict bclcidsbepalend.
Planning cn control is integraal ondcrdcel van dc BSC.
Focus aandacht bij control op acties, nict op informatic.
• Procesmanagement.
•
•
•
•

•

Processen verbetcren behoeft committent.
En bewaking, afspraak is afspraak.
Denk aan dc rol van NIAZ-accreditatic.
Denk bij alle processcn ook aan dc consequenties van andera unit. De onderstcuncnde units wor(len mcestal
geconfronteerd met vcranderingen van een andere unit op ieder tijdstip (invioed tijd en geld).
Verbetering hiervan bchoeft mecr kennis over dc onderlinge samenhang. Nu stopt c.c.a. nog vaak bij dc
klapdcuren van de afdoling.
Edn verantwoordelijke voor 6dn patientcnproces??

•
•
•
•
•

Meer integraliteit in beslissingen die zowel zorg als bcdrijfsvocring aangaan.
is productic daling een effect van onbehecrste wachttijden?
Zock de nicuwe bottleneck.
Meer proccsmatig denken.
Mede afhankelijk van proccsmanagement en beschikbaarheid personccl.

•
•

Patient mag niet merken dat er crgens con bottleneck in het proces zit
De patient mag niet merken dat het meestc personcel aan de pauzc zit terwijl cr een probleem is volgens dc
patient -> continuneit.

•
•
•

•

• Besturingsfilosofic.
•

•

Er dient cen keuze gemaakt tc worden voor aanbod- of vraaggestuurde dienstverlening
Verandering in topstructuur = verandering in bcsturingsfilosofic?
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Duidelijkheid in TVB noodzakelijk voor invoering BSC.
De structuur van de organisatie volgt de cultuur. Cultuur is daarbij cen uiting van gemcenschappelijke
waarden en normen. Wat willen we nu precies met het veranderen van de (top)structuur??

•
•

• Gccn idec?
Clustering van units of cen tussenlaag (spanbreakers)?

•

Clustering van units is geen docl op zich maar dient dc besturingsfilosofie, in het kader van vric zou sturen
op deccntrale verantwoordclijkheid wensclijk zijn.

•

Perspectief Partners:
•

•
•
•
•
•
•
•

Toegankelijkheid Medisch Specialistische Zorg voor huisartsen.
Wat is toegankelijk? En voor wic?
Strevcn naar de Treeknormen" waar het wacht- en toegangstijden betreft.
Drempel laag houdcn. Openingstijden b.v.
Bereikbaarheid voor huisartsen.

Samenwerking huisartscrl(post).
Integratic HAP en SEH lijkt mij wenselijk, echter in Nederland nog een brug te vcr.
Wic zegt dit?
•
ik durf me nict bekend te maken.
• Huisartsen cen groterc voorbereidende rol geven.
• Bruikbaarheid informatie voor huisartsen.
• informatic aanvullen met wachttijden per individuele arts en nict slechts per specialisme.
• Stimuleren van digitale communicatie met huisartsen.
• Transparantie naar financiers over geldstromen en geleverde kwalitcit.
• Zorgverzekeraars mocten veel mccr bij de visionaire perspectieven betrokken worden en hot
maatschappelijk rendement niet tot het financiele beperken. Ze zouden hier mee moeten docn.
• Ontwikkeling horizontale en verticale samenwerking.
• Ontwikkeling samenwerking met Waterland ziekenhuis.

• Benchmarken.
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

Gcen woorden maar dadcn.
Laten we beginnen met de laboratoria.
Pilots starten in dc bcdrijfsvoering om samenwerking te bewerkstelligen en realieren.
Samenwerking met EVEAN.
Gezamenlijk staan voor de beste zorg voor de patient.
Profileren zich ondernemend. intcnsiefmee samenwerken is noodzakclijk om van zorgketens
spreken. Moct probleemhouder zon van specialistisch uitbehandclde patienten.

te kunnen

Helemaal mee eens (doen we al met ortho, dat gaat lukken! !)

Bij ketenvorming moct patientenproces richtinggevend zijn.
Op bedrij fsvocringgebied liggen er kansen om met elkaar intensiever te gaan samenwerken en innovatics na
te streven. Gedacht kan worden aan maaltijden, inkoopactiviteiten technisch beheer van onderhoud en
gcbouwen, door de hele kcten worden diensten verleend, samen sterker.
Samenwcrking met private instcllingen (ZBC).
Wei binnen het ziekenhuis houden.
Ontwikkeling van netwerk opleidingen.

Perspectief Patienten:

•
•

•
•
•
•

•
•

Wachttijden / wachtlijsten.
Er zal ecn planbare voorraad moeten blijven.
Wachttijden bestaan na twee jaar niet mccr, kan cruit.
Zegt weinig over kwaliteit.
Geef invulling aan de witte vlekken, cerste harthulp, kno en oogheclkunde.
Vraaggericht werken.

of bloedgroepen etc.
Specl in het ziekenhuis in op een 'hype' die de mens wil b.v. item als cholesterol

Dit staat haaks op dc professionele standaard!
Patienten mocten nog meer als klanten gezien worden.
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•

•

Beschikbaarheid van personeel.
Het mag geen -u vraagt wij draaien worden- als het om de medische behandeling gaat. service mag naar
niveau bepaald worden door de patient uiteraard tegen betaling.
Indien de vraag opdroogt, geen pianbare voorraad meer, dan capaciteit inzetten voor dc grocp waar wei

•

Blij f op de hoogte van de situatic van verschillende verenigingen en met bchulp van deze gegevens kan het

•

vraag naar is.

ziekcnhuis eventueel icts doen.

•

Sturing van de vraag, door de vraag of op de vraag?
Structurele dialoog mat patienten starten.
Elke klacht is een gratis advies.
Communicatie verbeteren d.m.v. con rechtstreckse lijn naar specialist/ secretariaat. Gebruik maken van
modernere media, zoals sms, internet, mms.
Professionele standaard.

•
•

Wie bepaalt deze.
Weten wat 'best practice' is, en kijken of dit haalbaar is in eigen situatie.

•

•
•

•

• Bejegening.
•
•
•
•
•

Meer service leveren
Respect voor de situatic van dc patient.
Verplaatsen in beleving van patient en of familic.
Wordt al veel voor ingevuld door de opleiding van de professional.
Hoc gaan wc dit meten en wat zijn de maatregelen?

Maatschappelijk Rendement

•
•
•
•
•
•

•
•

en

Financieel perspectief:

Gezonde financielc basis.
Dit is zeer belangrijk om ontwikkelingen te kunnen doen.
Uiteraard wei cell kader s.v.p. gccn dwangbuis.
Verdient veel meer accent om vervolgens mcer keuzcvrijheid te hebben.
Het systeem moet up to date worden gehouden; CTG tarieven naar realiteit.
Op basis van afgewogen keuzes bepalen waar het geld aan besteed wordt, niet persoonsafhankelijk.
Onbeperkte mogelijkheden zijn leidend, niet beperkte middelen.
Voor cen goed idee zijn (bijna) altijd middelen te verkrijgen.
Wij willen ecn perifeer zickenhuis blijven.

•
• Quality of life.
• Adhercntie.
•

•

•
•

•
•

•
•

Zaanstreek houden (verbctcren in noord), patienten moeten naar het ZMC willen.
Vergeet het westen niet nu veel Assendelvers (voor zover ik weet) naar Beverwijk gaan.
Verbeterde communicatie met onze adherentie en daar wat mee doen.
Vooral een ziekenhuis voor de Zaanse bevolking blijven, zij moct zich er in herkennen.

Opgeleide professionals.
Wei passend bij dc missie,visic. en feit dat het ZMC gccn academisch ziekenhuis is.
Patienten komen naar het ziekenhuis voor dc professional.
Beperk je niet tot de medicus.
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Bij de geinventariseerde succesbepalendefactoren. voorzien van commentaar. werden
vervolgens de prioriteiten gesteld. Wat is het meest belangrijk in het beleid (score tussen 1 en

10, waarbij JO als hoogsteprioriteitwordtgesteld)?
8.7

VRIC door ecn Al houding (Vertrouwen, Respect, Informatie, Communicatie).
Beschikbaarheid medewerkers.

8.6

Bejcgcning

8.8

8.5

Managcmentstijl gericht op gczamenlijk doel.

8.4

Gczondc

8.4

Ontwikkcling horizontalc en verticalc samenwerking.

8.3
8.3
8.2

financiele basis.

Professionclc standaard.

Opleiding & Ontplooiing.
Bruikbaarheid informatic voor huisartsen.

8.1

Bereikbaarheid voor huisartsen.
Toegankelijkhcid Medisch Specialistische Zorg voor huisartsen.
Beschikbaarheid patienteninformatie.

8.1

Procesmanagement.

8.1
8.1

8.1
8.0
7.8
7.8

Vmaggencht werken.
Opgelcide professionals.
Adherentie.

7.6

Wachttijdcn / wachtlijsten.
Betrokkcnheid bij innovatie.

7.4

Lerende organisatie.

7.4

Planning & Control.

7.4

Besturingsfilosofie.

7.4

Transparantie naar financiers over geldstromen en geleverde kwaliteit.

& Nieuwbouw.

7.3

Huisvesting

7.0

Ontwikkcling van netwerk oplcidingen

7.0

Quality of life.

Vervolgens gingen we aan de slag met brainstorming over de prestatie-indicatoren. Het grote
aantal scores dat was geYnventariseerd, moest hanteerbaar worden gemaakt en werkbaar in de

praktijk.
Een prestatie-indicator is een waardevrij meetinstrument voor de 4 K's:

• Kwaliteit;
• Kwantiteit:

• Kloktijd;
• Kosten.
Hierbij kan zowel objectiefals subjectiefworden gemeten.
Het gaat erom: Wat is meetbaar en wat wil je meten w

Opnieuw dus in groepjes aan de slag en met enige hulp, kwamen we uit op zes perspectieven,
met 3-4 succesbepalende factoren per perspectief en daaraan verbonden prestatie-indicatoren,
die in het beleidsplan konden worden verwerkt:
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DE MENS:
VRIC door een Al houding (Vertrouwen, Respect, informatie, Communicatie)
Het aantal werkoverleggen per afdeling.
Duur arbcidsovercenkomst medewerkers; zowel tijdclijke als arbeidsovereenkomsten voor onbcpaalde
tijd bicden.
Periodick medewerkerstevredenheidonderzock meten: belevingsscore Vertrouwen Respect, Informatie
en Communicatie.

Opleiding & Ontplooiing
Percentage medcwcrkers met een POP.
Aantal scholingspunten behaald pj (afhankclijk van bcrocpsgrocp).
Percentage medcwcrkers dat tenminste 6dn functioncringsgesprek per jaar heeft gehad.
Beschikbaarheid medewerkers.

Werklastmeting.

Doorlooptijd vacatures.
In-, door- en uitstroom
Ziekteverzuim.
Onderscheid maken in kort, middel en lang verzuim.

INNOVATIE:
Huisvesting & Nieuwbouw.
Tijdsverschil planning nieuwbouwprojecten.
Kosten huisvesting.
Betrokkenheid bij innovatie.
Percentage ontwikkelingen eigen unit in rclatie tot unitoverstijgende opgelegde ontwikkelingen.
Belevingsscore betrokkenheid bij innovatic op basis van AI-evaluatie.
Managementstijl gericht op gezamenlijk doel.
Aantal gerealisecrde doelstellingen o.b.v. het belcidsplan.
Belevingsscore managementstijl op basis van prismant medcwerkerstevredenheid.
Lerende organisatie.
Percentage van de loonsom t.b.v. oplcidingsbudget.
Percentage medewerkers dat deelneemt aan leerprocessen intraorganisationccl.

INTERNE PROCESSEN:
Beschikbaarheid patienteninformatie.
Doorlooptijd tussen onderzoek en de beschikbaarheid van het onderzoeksresultaat
Automatiseringsgraad/aantal afdclingen die de informatie digitaal beschikbaar stelt.
Planning & Control.
Tevredenheid unitgesprckken.
Aantal werkdagen na afronding periode beschikbare relevante bedrijfsinformatie.
Procesmanagement.
1nterne wachttijden.
Aantal processen op NIAZ-niveau.
Besturingsfilosolie.
Aantal Processen waarvoor de TVB toebedeeld zijn.
Belevingsscore rolduidelijkheid.

PARTNERS:
Toegankelijkheid Medisch Specialistische Zorg voor huisartsen.
Doorlooptijd tusscn verwijzing en eerste consult: acuut, urgent, electief
Bereikbaarheid voor huisartsen.
Percentage Telefoongesprekken waarin in specialist daadwerkelijk wordt gesproken.
Bruikbaarheid informatie voor huisartsen.
Belevingsscore bruikbaarheid informatie.
Ontwikkeling van netwerk opleidingen.
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Aantal samenwerkingsovereenkomsten met onderwijsinstellingen,
Transparantie naar jinanciers over geldstromen en geleverde kwaliteit.
Percentage DBC gercaliscerd.
Aantal units dat accrcditatie gchaald hecft.
Percentage doorgevocrde verbetcringen o.b.v.visitaties.

Ontwikkeling horizontale en verticate samenwerking.
Aantal transmurale projecten.
Aantal zorgdomcinafspraken.

PATIENTEN:
Toegankelijkheid.
Wachttijden.
Doorlooptijden patienten pcr specialisme.
Gemiddelde duur op de wachtlijst.
Telefonischc bereikbaarhcid.
Reactietijd.
Aantal keer doorverbinden.
Belevingsscore fysieke bereikbaarheid ziekcnhuis.

Vraaggericht werken.
Patient tevredcnheid: belevingsscore vraaggericht werken.
Bejegening.
Belevingsscore bejegening.
Professionele standaard.
Centrameterscore patientenveiligheid.
ontwikkelde en tocgepaste geaccepteerde richtlijnen.
aantal geimplementeerde MIP adviezen.
Aantal klachten.
Aantal claims cn kosten claims.

MAATSCHAPPELlJK RENDEMENT EN FINANCIEN:
Gezondefinanciele basis.
Bcgroting: onderschrijdingen / overschrijdingen (Percentage toegewezen budget).
Reserve aanvaardbare kosten-> Percentage van extern budget.
Verhouding lang / kort vrecmd vermogen.
Omvang 3e geldstroom.
Adherentie.
Percentage adherentie bevolking Zaanstreek: klinisch/poliklinisch, per vakgebied.

Quality of life.

Percentage morbiditeitspatroncn (categoricen) in adherentiegebied.
Percentage secundaire preventie bij dc Heel behandelde chronische patienten groepen tov landelijk.
Levensverwachting in jaren in adherentiegebied tov landelijk.

Opgeleide professionals.
Aantal afgcleverde opgeleide professionals.
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2.2.4.5.2.

De bevindingen van de deelnemers.

Met twee afzonderlijke hoofdgroepen uit het MOP (groep 2 en groep 3), is op deze wijze
gewerkt aan de perspectieven die de visie vormen voor het beleid bij het ZMC.
Aanleiding was de presentatie van Ahaus over het Nederlands Instituut voor Accreditatie van
Ziekenhuizen (NIAZ) en bedoeld om zicht te krijgen op wat er zoal op de organisatie afkomt
wanneer we medio 2005 initieel geaccrediteerd willen zijn. Voor deze gelegenheid was de
eerste hoofdgroep, (groep 2: de unitmanagers), uitgebreid met medisch managers, directie en
stafbestuur. We hadden in feite de top 50 van het ziekenhuis bij elkaar. Een uniek moment in
de historie van het MOP. Ahaus verdeelde de groep in zes subgroepen en hij ging, al
oefenend, de bevindingen van de deelnemers inventariseren.
Als voorbeeld werd aan deze zes subgroepen gevraagd om de ziekenhuisbrede norm
kwaliteitssysteem en de afdelingsgebonden norm radiodiagnostiek te beschrijven.
Ten aanzien van de ziekenhuisbrede norm kwaliteitssysteem werd door deze eerste groep die
zich daarmee bezighield aangegeven dat het missie- en visietraject dat nu loopt past in de
norm. Ook de introductie van de Balanced Scorecard kan een belangrijk instrument zijn om
de NIAZ-accreditatie te halen.
Ten aanzien van de planning en controlcyclus werd opgemerkt dat die voor goede afstemming
zorg moet dragen en de beschikbaarheid van mensen en middelen veilig moet stellen. De
procedure met betrekking tot deze cyclus moet helder zon. De deelnemers brachten naar
voren, veel aandacht aan het draagvlak voor het missie- en visietraject te geven en om de
P&C-cyclus bottom-up op te zetten.
De tweede hoofdgroep uit het MOP, (groep 3: afdelingshoofden en teamleiders), ging wat
concreter de prestatie indicatoren vertalen naar taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden (TVB's) in de lijn. Deze groep was op een gedetailleerder niveau gaan werken
en hun bevindingen waren vooral gelegen op de haalbaarheid in de praktijk.

Ze stelden vast dat er ten aanzien van inzet van mensen, middelen en materialen goed gepland
dient te worden. Wanneer we daar in slagen is dat voor de norm kwaliteitssysteem voldoende.
Dat betekent voor de personele inzet een procedure die voorziet in een bezettingsplanning,
een ziekmeldings- en herstelmeldingssystematiek, een studie- en scholingsplan en de
uitvoering van POP's. Dat betekent voor de inzet van middelen een begroting, een
budgetoverzicht en bedrijfsinformatie die zicht bieden op uitgaven en restanten.
Voor de inzet van materialen is nodig een productieplanning, een voorraadoverzicht en
voorraadbeheer en een kostenoverzicht.
Ten aanzien van het ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem wordt het nodig gevonden dat we
kunnen beschikken over een kwaliteitshandboek, een introductieprogramma voor nieuwe
medewerkers, opleidingseisen, een document waarin is opgenomen hoe afspraken worden
vastgelegd, een scholingsplan met betrekking tot kwaliteit en een vastgelegde overlegstructuur. Ook zullen de verschillende overleggen goed genotuleerd moeten worden.

De patientenzorg zal via patienttevredenheidsonderzoek moeten worden getoetst. Het
ziekenhuis zal een gedragscode ten aanzien van de bejegening moeten hebben. Uiteraard is er
een klachtenprocedure met een klachtenformulier. De fona-meldingen en de
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meldingscommissie moeten goed functioneren en bevindingen terugkoppelen. Er moet een
zorgsignaalinstructie zijn. Het organogram moet op orde zijn.
Er zal een evaluatieprocedure moeten zijn op basis van een evaluatiedocument. Er zal een
interne auditprocedure moeten zijn op basis van kwaliteitseisen. De kwaliteitsdoelstellingen
van het NIAZ zijn daarbij de maat. Er zal een plan van aanpak moeten zijn voor realisering en
vasthouden van de accreditatie. Controlemomenten en de instanties die controleren dienen
vastgelegd te worden en de frequentie van controles moeten vastliggen alsmede de bij de
controles betrokken medewerkers. Verbeteringen zullen moeten worden vastgelegd en van
een tijdpad moeten worden voorzien.
De kwaliteitsmedewerkers zullen geschoold moeten worden op basis van een scholingsplan.
De expertise zal vastgelegd moeten worden en er zullen taak-functiebeschrijvingen moeten
zijn. Verbeterplannen voor medewerkers moeten er ook komen.

De afdelingsgebonden norm radiodiagnostiek werd door de overige groepen geanalyseerd en
inclusief
zij kwamen tot de volgende opmerkingen: Voor een afdelingsbreed kwaliteitsbeleid
een procesrealisatie zijn nodig een afdelingsorganigram, functieomschrijvingen, een unit
TVB, een communicatieschema/structuur, planningsregels, een afdelingshandboek met
betrekking tot onder andere de CAO, richtlijnen voor de beroepsgroep en een
personeelshandboek.

De procesbeheersing zal als volgt beschreven moeten worden:
Beschrijf de route van de patient.
Inventariseer welke documenten er zijn.
Stel de voorwaarden vast waaronderje een patient van een andere afdeling accepteert.
Maak een checklist voor het voorlichtingsmateriaal.
Maak een procedure voor het onderzoek van de patient door de medewerker.
Maak een procedure voor het informeren over de uitslag.
Maak een gebruiksaanwijzing voor de apparatuur.

Ten aanzien van de inzet van materialen wordt voorgesteld een procedure voor leveranciers te
maken alsmede een lijst van leveranciers die gekwalificeerd zijn. Er moet een procedure
ontwikkeld worden ten aanzien van de werkwijze en de bevoegdheden bij het opstellen van
specificaties. Leveranciers zullen periodiek geregistreerd moeten worden om hun kwaliteit te
toetsen. Er zal een overzicht moeten komen van technische en functionele specificaties.
Betreffende de kennis en vaardigheden zal er een checklist van vakkennis en literatuur
moeten komen. Tevens een checklist voor symposia en congressen. In de begroting zal
jaarlijks voldoende ruimte gemaakt moeten worden om de kennis en vaardigheden van de
medewerkers op peil te houden. In het functieprofiel van de medewerkers zal vastgelegd
moeten worden hoe de medewerker zijn of haar vakkennis op peil dient te houden.
Het POP dient ingezet te worden om periodiek te vakkennis en de vaardigheden te toetsen en
zonodig op te vijzelen. In de discussie werd nog gesuggereerd dat ook anderen dan medisch
moeten halen om hun
specialisten jaarlijks een aantal persoonlijke accreditatiepunten zouden
kennis en vaardigheden up to date te houden. Hierbij kan aangesloten worden bij de Wet BIG.
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2.2.4.5.3.

Praktijkbox.

Met de bevindingen van deze deelnemers leek het haast een onmogelijke zaak om dit, toch
wel nieuwe instrument voor onze organisatie, in te voeren. Men was angstig dat het een
'papieren tijger' zou gaan worden. We gingen dus maar eens te rade bij de ervaringsdeskundige die met succes de BSC toepast in zijn organisatie. Drs. Jos Bruijns (Revalidatie
Centrum Amsterdam) werd van harte welkom geheten en hij presenteerde zijn ervaringen met
de praktijk van het werken met de Balanced Score Card vanuit de functie van Raad van
Bestuur. Tijdens de presentatie leek het er even op dat het invoeren van de BSC een fluitje
van een cent zou zijn, maar Bruijns merkte t6ch wel op dat zij niet over een nacht ijs waren
gegaan, vele valkuilen tegen zijn gekomen maar vanuit een duidelijke visie en weloverwogen
de tijd hebben genomen om met dit instrument aan het werk te gaan. Hij gaf ons een aantal
waardevolle tips:

1 Begin bij het begin. Maak goede analyses (PEST, Porter, SWOT etc);
> Neem de tijd om te oefenen;
> Het hoeft niet allemaal perfect. Schaaf bij gedurende het leerproces;
> Maak afspraken maar accepteer ook dat er fouten gemaakt kunnen worden;
> Schrijf het medisch beleidsplan 66n jaar eerder dan het beleidsplan bedrij fsvoering, zodat
je een betere aansluiting vindt;
> Als je functioneert op strategisch niveau, bemoei je dan niet met de jaarplannen op
operationeel niveau en andersom;
1 De BSC heeft mddr actie dan het INK model. Het verplicht je tot iets;
> Wijs per succes bepalende factor 6dn eigenaar aan;
> Onze rol als unitmanager is die van onderhandelaar dn het maken van afspraken voor
implementatie en het zorgdragen voor de vertaalslag van strategisch naar operationeel;
1 Creeer ruimte in je tijd: 66n decl going concern, 66n deel balanced scorecard en 66n deel
vrije ruimte waarmee je allerlei zaken kum opvangen om te experimenteren.
Met deze wijze woorden en zijn waarschuwingen namen we inderdaad de tijd om te oefenen
hetgeen leidde tot het verstandige besluit van de directie om de pogingen om de planning- en
controlcyclus te koppelen aan de Balanced Score Card voor het begrotingsjaar 2004, te staken
en dat jaar te gebruiken als leertraject zodat de begroting 2005, zou kunnen worden opgesteld
met de Balanced Score Card als instrument.
Deze beslissing was mede ingegeven door de ervaringen die we hadden met de andere
groepen en het introduceren van de BSC. Met medewerkers uit de eigen organisatie, die reeds
ervaring hadden opgedaan met de BSC, presenteerden we het fenomeen kwaliteit, de NIAZnormering en de BSC, maar dit bleek toch zodanig ingewikkeld dat concretisering lastig werd.
Op abstract niveau is de invoering nog niet zo problematisch. Het met elkaar delen van de
missie en visie is nog wel te doen. Ook het benoemen van de perspectieven, of dat er nu vier
of zes zijn, levert niet veel problemen op, maar de slagen die daarna moeten volgen, van
perspectief naar succesbepalende factor, vervolgens van succesbepalende factor naar
prestatie-indicator en met name van prestatie-indicator naar concrete doelen met een
beschrijving van taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden, ontlokt erg veel discussie.
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2.2.4.6.

Trainingsblok: Human Resource Management.

2.2.4.6.1.

Het

gepresenteerde:

Na een inventarisatie van de leerdoelen, werd een historisch overzicht gepresenteerd, waarbij
de ontwikkelingen van het personeelswerk werden geschetst en het ontstaan van diverse
instrumenten die nu nog worden gehanteerd.

Vanuit dit historisch overzicht werd een wens, een verwachting naar de toekomst
uitgesproken. Koppelen we datgene wat we nu aan instrumenten hebben aan de gedachte van
'appreciative inquiry', dan zien we beleid ontstaan waarbij de waarderende aandacht voor de
mens in de organisatie boven het instrumentele uitstijgt:

HRM & AI
The well-being, fair treatment, and empowerment of our
staff team, partners. board members, alliance and
volunteers; the placement of our people in the right position
to make our work flow smoothly; how we value our
diversity and celebrate our differences as organizational
assets; how we relate to another: how our rhetoric about
valuing people aligns with our organizational behavior.
In het perspectief van de ontwikkelingen bij het ZMC zouden we deze volzin uit de AI
benadering als volgt, vrij kunnen vertalen:

AI-Hrm: Het welbevinden, de eerlijke bejegening en de kracht van onze medewerkers.

partners, directieleden, samenwerkingsverbanden en vrijwilligers: het is onze medewerkers in
staat stellen om vanuit de juiste positie de werkprocessen goed te laten lopen; het is de
manier waarop we onze diversiteit waarderen en onze verschillen koesteren als

organisatienorm; het is de manier waarop wij met elkaar omgaan; het is de manier waarop
we er van overtuigd zijn dat de waardering van onze mensen gelijk opgaat met ons
organisatiegedrag.
Het is het imago van onze organisatie.
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In een carrousel - oefening werd aandacht geschonken aan vier dimensies van het HRM
werkveld: 1. Arbo, Verzuim en Rerntegratie; 2. Werving & Selectie; 3. Functioneringsgesprekken en 4. POP-gesprekken. Ondersteunend materiaal werd per oefening aan de
deelnemers uitgereikt. Hierbij filosofeerden we over cultuur, HRM en ontwikkeling van
personeel. Over Vertrouwen en Respect, over begeleiding en coaching van medewerkers.

Vervolgens gingen we over tot het beleggen van een LeKgotla. Een vergadering, volgens de
principes van de Zuid-Afrikaanse stammencultuur, waarbij erg veel overeenkomsten te vinden
zijn met de Al-gedachte. Doel van deze vergadering was om in alle vrijheid, met respect voor
eenieder en zonder onderscheid naar rang, stand, professioneel of niet professioneel werkend
met HRM-instrumenten bij het ZMC, in dialoog te treden over de ervaringen tot dusver.
Het thema: HRM bij het ZMC: vraagteken ofuitroepteken. introduceerden we als volgt:
Vandaag staat in het teken van 'verhalen'. Het gaat om elkaar beter te leren begrijpen zodat
we de komende periode de vraag die aan ons gesteld gaat worden, aan kunnen. We gaan op
zoek naar de drijfveren van ons team. We doen dit op een speciale manier. Door gebruik te
maken van appreciative inquiry en het sociaal constructionisme in een Afrikaans getinte
vergadering. LeKgotla. Enkele begrippen die worden gebruikt in de presentatie:
Kgotia

Centrale vergaderplaats.

LeKgotia

De vergadcring, maar synoniem aan het begrip dialoog.

Rene Descartes

ik denk dus ik besta'.

African tribal management

'lk ben omdat wij bestaan'.

op basis van hct Ubuntu
concept

Pijlers van tribaal
leiderschap:

Mensclijkheid, waardigheid, vertrouwen, respect, durfen ondernemerschap

Ubuntu:

'Afrika heeft iets dat "Ubuntu" wordt gcnoemd. Het gaat ovcr de essentie van het
mens zijn. Het maakt onderdecl uit van de gift die Afrika aan de wercld gaat
geven. Het omarmt gastvrijheid, het geven om elkaar, het bereid zijn die extra mijl
voor een ander te lopcn. Wij geloven dat cen mens pas mens kan zijn door andere
menscn; dat mijn menselijkheid onlosmakelijk verbonden is met die van u. Als ik
u slecht behandel, dan bchandel ik ook onverbiddclijk mijzelfslecht. Een
alleenstaand mens is daarom een contradictio in terminis en daarom zoek je werk
dat de gemcenschap ten goede komt. Daardoor wordt je als mens lid van een
gcmeenschap.'
Bisschop Desmond Tutu (1994)

Afrikaans begrip 'wij'

Gebascerd op principes van Co-existentie (samenieven) en Co-evolutie (samen
veranderen).

Kgosi

Lcider van de stam.

Kgosi ke kgosi ka Morafe

Botswaans gezcgdc: 'Een chief is een chief door het volk'

Kgosi thutubudu
matlakala.

Tribes

e

oleloa

Botswaans gezegde: 'Een Kgosi is als ecn asbak waar zich alic problemen
ophopen'.

Deze zijn zo oud als de wereld. Het zijn krachtige leef- en werkgemeenschappen,
doordat zc een gedeelde visie weten om te zctten in een combinatic van
saamhorighcid en collectief onderncmerschap. Ze omarmen het paradigma dat het
individu zijn bestaansrecht en bctekenis ontlcent aan het deel uitmaken van de
gemeenschap.
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De pijlers van tribaal leiderschap:
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Principes van een LeKgotia vergadering:
• Iedereen heef het recht om de LeKgotla bij te wonen;
• Iedere stem tell;

•
•
•

•

Er is vertrouwen in de dialoog:
Er is respect voor de ander.
Verhalen zijn een middel om een boodschap te communiceren;
De waarheid wordt gedeeld;
Er wordt waarnemend geluisterd;
Er volgt altijd een beslissing

Vervolgens werden de verschillen aangegeven tussen de Afrikaanse en de westerse culturen.
Westerse cultuur:
Afrikaanse stammencultuur:
•
Individu staat op zichzelf;
• Identiteit in relatie tot de omgeving;
· Interafhankelijkheid;
• Onafhankelijkheid;
•
· Co-existentie;
Individueel bestaan;
•
· Co-evolutie;
Individuele ontwikkeling;
·
•
vanuit eigen belang;
Concurrentie
vanuit
Complementaire samenwerking
gemeenschappelijk belang;
•
•
Incidentele verandering door
Permanente verandering door
bewerking;
wisselwerking;
· Lineair verloop van veranderingen;
•
Cyclisch verloop van veranderingen;
•
Culturele instabiliteit;
• Stabiliteit van cultuur;
· Sturen op waarden en betekenissen;
· Sturing op doelen en resultaten;
•
Communicatieve sturing;
• Sturing door machtsgebruik;
· Gelijkwaardigheid;
· Ongelijkwaardigheid;
· Hierarchisch leiderschap;
•
Dienend leiderschap;
•
Sociale verantwoordelijkheid;
• Verantwoordelijkheid voor zichzelf;
· Menselijk kapitaal.
• Mens zijn.
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Ook de verschillen in 'vergadercultuur' tussen Afrikaanse stammen en de westerse wereld
werden verduidelijkt:

LeKgotla cultuur:
•

·

•
•
•

•

•

Gemeenschappelijke oplossingen;
Maximaal gemeenschappelijk
resultaat;
Bewustzijn van de innerlijke waarheid;
Uitstijgen boven het eigen belang;
Sociale vaardigheid hoog ontwikkeld;

Westerse cultuur:
• Individuele
oplossingen;
· Maximaal
eigenbelang;

• Arrogantie;
•
•

Gericht op het mens-zijn: wij - het
algemeen belang;
ledereen heeft het recht om de
LeKgotla bijeenkomsten bij te wonen;
Proces is gericht op vertrouwen,
dialoog, consultatie en beslissen.

Macht, ik ben de sterkste;
Technische vaardigheden hoog

ontwikkeld;
•

Op zichzel f gericht; ik ben de sterkste;
Alleen personen die zijn uitgenodigd
mogen de vergadering bijwonen;

·

Proces is gericht op onderhandelen,
overtuigen, debat, macht en
vermeende consensus.

·

En toen startte een enerverende vergadering.

Vanuit deze vergadering werd de vraag steeds indringender: Hoe gaan wij met onze mensen
om qua eerlijkheid, rechtvaardigheid, jaloezie, gelijke monniken gelijke kappen, zij wel en ik
niet?

Bij de andere groepen hielden we het op een concrete oefening waar het ging om
samenwerken in teams en de begeleiding van dat team om tot optimale prestaties te komen.
2.2.4.6.2.

De bevindingen van de deelnemers.

Met deze dagen hebben we een aardig inzicht kunnen verschaffen in het HRM-beleid bij het
ZMC, zo bleek uit de evaluaties. Toch vonden enkele deelnemers dat niet geheel antwoord
was gegeven op de vragen die bij de leerdoelen waren geYnventariseerd.
Met name, wat doet PO&0 bij het ZMC. In het algemeen waren dat vragen die betrekking
hebben op de interpretatie van de CAO, de arbeidsvoorwaarden en de instrumenten die
worden gehanteerd. In het algemeen operationele vragen die uiteraard een antwoord
verdienen, maar ik wil toch ook het belang van HRM als strategisch instrument benadrukken.
2.2.4.6.3.

Praktijkbox.

In het trainingsblok over HRM, heb ik een overzicht gegeven van HRM als vak. Van de
ontwikkeling uit het verleden, van de praktijk in het ZMC in het heden en mijn visie op de
toekomst met de mooie volzin over HRM en 'appreciative inquiry'. Sommigen worden daar

niet warm van en dat kan ik ook begrijpen. Ik word er wel warm van en ik zal dan ook
proberen om de aandacht te vestigen op HRM voor zover dat binnen mijn bereik ligt.

Wat doen wij bij PO&0?
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Zoals bekend, worstelt iedere (gezondheidszorg)organisatie met invloeden van buitenaf.
Bij het ZMC wordt het bestuur van onze organisatie geconfronteerd met politieke beslissingen
zowel op landelijk als op lokaal niveau. Daarnaast is er een groot aantal patienten die recht
hebben op optimale zorgverlening zowel cure- als caregericht, waar de nodige kosten mee
gemoeid zijn. Het is tevens een taak van ons bestuur om te overleggen en te onderhandelen
met ziektekostenverzekeraars zodat er een redelijk budget aanwezig is waarmee alle kosten,
inclusief overhead kunnen worden gedekt. Telkens weer is het monnikenwerk om een
sluitende begroting te realiseren omdat er een duidelijke discrepantie aanwezig is tussen de
beschikbare gelden en het ambitieniveau van onze organisatie. Adequate zorgverlening door
het ZMC moet dan ook worden beschouwd in relatie tot onze partners en andere zorgaanbieders waarbij een samenwerkingsverband ten goede kan komen aan de optimale zorg
voor de patienten.

Vervolgens is het bestuur verantwoordelijk voor een effectieve en efficiente inrichting van de
organisatie als geheel. Met een groot aantal interne invloeden op de organisatie moet worden
rekening gehouden, zoals het veranderende patientenaanbod (ook onze patienten worden
ouder en mondiger), nieuwe technologieen, de wensen en ontwikkelingen die te koppelen zijn
aan het medewerkersbestand en de middelen die we ter beschikking hebben.
Tegen de achtergrond van deze externe en interne invloeden op de organisatie, hebben wij
onze missie, onze visie en ons beleid geformuleerd voor de komende jaren, terug te vinden in
het ziekenhuisbrede beleidsplan 2004-2008.

De taak van PO&0 laat zich moeilijk atbakenen, is vaak ingewikkeld en controversieel, maar
komt er kort gezegd op neer dat onze missie bestaat uit het vitaal houden van de organisatie
en de mensen die binnen deze organisatie werken. Naar beste kunnen opereren wij op het
snijvlak van loopbaanbegeleiding, opleiding, competentiebevordering, kenniscultivering,
verandermanagement, prestatieverbetering en bedrijfsvernieuwing.
Binnen de kaders van de wet, collectief afgesproken arbeidsvoorwaarden en rekening
houdend met de invloeden op de organisatie, zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van
het personeelsbeleid bij het ZMC en ondersteunen wij het bestuur van onze organisatie met
adviezen. Vanaf eind jaren zeventig is het begrip 'human resources' in de belangstelling
gekomen. Sinds die tijd wordt personeel veelal beschouwd als het menselijke kapitaal in de
is echter dat
organisatie. De ontwikkeling van dat kapitaal verdient alle aandacht. De valkuil
een
nieuwe
onder
alleen
dat
karakter
instrumentele
behoudt,
het personeelsbeleid het oude,
naam wordt uitgevoerd. Kenmerken daarvan zijn vaak terug te vinden in verschillende
organisaties in de vorm van de volgende effecten:
1 Een koestering van hoger gekwalificeerden met als gevolg dat men altijd zal streven naar
tenminste 66n hierarchisch niveau hoger dan men nu heeft;
> Een sterke analytische inslag in denken en handelen, vaak probleemgeorienteerd;
1 Een groot accent op de ontwikkeling van vaardigheden en niet op inzichten,
samenwerking en persoonlijke groei;
> Een merkwaardige over-accentuering van het sociale;
> Te weinig maturiteit in het management;
> Het ontstaan van vluchtigheid en quasi snelheid;
> Veel energie wordt gestoken in het behalen van korte termijn successen;
> Een gerichtheid op zelfhandhaving bij de individuele manager met een sterke orientatie op
de volgende functie.

288

HRM (of liever HRD als Human Resource Development), blijft daarmee te individueel
gericht. Steeds ontstaat er discussie over decentralisatie of centralisatie waarbij dtcentralisatie
leidt tot onderlinge verschillen in de uitvoering van het beleid, waardoor de roep om centrale
aansturing blijft. HRD is daarmee nauwelijks een cultuurbeinvloeder van betekenis.
Human resource is weliswaar een nieuwe term, maar de activiteiten onder dit label zijn alle
een logisch vervolg op de historische ontwikkeling en nadere uitwerking van het thema
personeel & organisatie.

Bij PO&0 koesteren we deze ontwikkelingen en zullen we de erfenissen uit het verleden
zeker niet van de hand doen maar willen we wel m66r rekening kunnen houden met de
organisatorische context waarbinnen aan het HRD-beleid vorm en inhoud moet worden
gegeven. Sinds 2001 doen wij bij PO&O ons uiterste best om cultuurverandering te realiseren
bij het ZMC door gebruik te maken van de personeelsinstrumenten die ons ter beschikking
staan. Zoals bekend is de methodologie die wij hanteren gericht op samenwerking en
netwerken via de leidinggevenden in het MOP en gebaseerd op de principes van 'appreciative

inquiry'.
We staan nu echter aan de vooravond van een herbezinning van de positie van PO&0 in de
organisatie. Wanneer we namelijk gehoor geven aan alle operationele vragen en een aantal
regelingen wederom gaan centraliseren zonder de nodige aandacht te schenken aan het
strategisch niveau, is het gevaar groot dat het individu opnieuw centraal komt te staan terwijl
de organisatorische context uit het oog verloren wordt.

Immers, om adequaat te kunnen adviseren op strategisch niveau, adequaat te kunnen
intervenieren op tactisch niveau en adequaat te kunnen uitvoeren op operationeel niveau, dient
PO&0 vertegenwoordigd te zijn op al deze gebieden. Ik pleit dan ook voor een herwaardering
van de onlosmakelijke combinatie van personeel en organisatie. HRD is dus wat mij betreft
niet meer of minder dan een onderdeel van het reguliere PO&0 beleid bij het ZMC met als
uitgangspunt, de verbetering van het functioneren van de organisatie waaraan de ontwikkeling
van de medewerkers gekoppeld dient te zijn.

Tijdens onze beleidsdag van 30 maart 2004, hebben wij ons over een herstructurering van de
unit gebogen. Een uitgewerkt plan zal conform de kaderbriefdie alle unitmanagers hebben
ontvangen, aan de directie worden aangeboden v66r 1 juni 2004. Hierin worden voorstellen
gedaan voor samenvoeging op operationeel niveau van de personeels- en salarisadministratie,
het verdelen van portefeuilles met kerntaken onder de adviseurs en de strategische positie van
de unit. Inmiddels is dit gerealiseerd en wordt in maart 2005 een nieuwe kaderbrief relevant
voor ons beleid.
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Een nadere uitwerking wordt ontwikkeld op drie niveaus:

Operationeel: Optimaal stroomlijnen van de administratieve organisatie.

Tactisch:

Verdeling van portefeuilles met specialisatie voor het PO&0-werkveld zoals:
arbeidsvoorwaarden en CAO, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden,
dienstroosterplanning, werving & selectie, kinderopvang, leeftijdsgebonden
personeelsbeleid, handboek PO&0 en handboek administratieve organisatie,
Beaufort en SP-expert, subsidies, studiefaciliteiten, individueel
opleidingsadvies, POP, MOP, in company trainingen, coaching, NIAZ en de
BSC voor PO&0, Arbo, verzuim en rerntegratie, administratieve organisatie,
FWG-systematiek.

Strategisch:

Advisering sociaal beleid en (re)vitalisering van mens en organisatie via de
methodologie van 'appreciate inquiry'.

2.2.4.7.

Trainingsblok: Facultati«

2.2.4.7.1.

Het gepresenteerde:

Voor alle groepen was er gelegenheid om een volledig 'eigen' programmadeel in te vullen:
het facultatieve deel. Daarmee werd ook elke bijeenkomst anders ingevuld. Edn van de
groepen wilde het hebben over 'vrouwen in topposities en met name hoe om te gaan met
macht'. We waren op dat moment bij ZMC in het gelukkige bezit van een vrouw in de Raad
van Toezicht. Dus zij werd uitgenodigd.

We kregen bezoek van Christien Kalteren, lid van de Raad van Toezicht van ZMC en als
'vrouw in toppositie' regelmatig geconfronteerd met fenomenen als macht en invloed. Haar
visie:

VROUW IN TOPPOSITIE
-Als lid van de RvT uitgenodigd om hier een verhaal le houden in het kader van Invioed
zonder macht.

Dat is wei aardig maar ook wei heel erg lastig om daar iets over te vertellen, want waar gaat
het over. een vrouw in een hoge positie (wat is hoog? !) en hoe houdt zij zich staande ("nou
gewoon, niet omrollen...of eigenlijk: natuurlijk houd je je staande, waarom stellen jullie die
vraag eigenlijk") Dat is een vraag waarbij je er al bij voorbaat vanuit gaat dat die vrouw
zich blijkbaar wel eens NIET staande zou kunnen houden, een vraag vanuit een verdedigende
houding, maar daar later meer over.
Eerst iets over mezeg:

Christien Kalteren.
Rechten gestudeerd.
Werkzaam geweest bij Samas (moeder maatschappij ASPA) als bedrijfsjuriste. vennootschap

secretaris (dus betrokken bij RvB, RvC, Aandeelhouders en COR)
Vervolgens korte zijstap naar ABN AMRO
Daarna naar Intrum Justitia BV, groot internationaa! concern. Ook weer Secretaris van de
Vennootschap, RvB, RvC, aandeelhouders maar ook E#ectenbeurs, accountants etc)
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Iii de tussentijd betrokken geraakt bij de politiek. in het CDA en van 1998- 2002 lid van de

Gemeenteraad met portefeuilles SO, RO en Milieu Volksgezondheid.
Geen makkelijke portefeuilles, maar wei erg interessant, ook al gelet op hetfeit dat politiek en
openbaar bestuur zo heel anders junctioneert dan het Bedrijfsleven.
Ik werd vervolgens benaderd door de voorzitter van de RvT van de Heel voor een gesprek ivm

een vacature in de Raad. De Raad was op zoek naar een vrouw, met Juridische achtergrond,
banden met de politiek en ook nog ervaring in het bedrijfsleven.

Je moet dat natuurlijk wei willen en er voor open staan. Dat wil zeggen, ik vind dat leuk om te
doen, ik heb zoveel gekregen in mijn leven, daar kan ik wei iets van terug geven in de vorm
van nevenactiviteiten in besturen, politiek, maar ook kerk en school. Dat is mijn insteek in
deze activiteiten. Daarnaast ben ik ook en vooral moeder van twee kleine meiden en dat vind
ik absoluut mijn eerste zorg en prioriteit. Ik heb hen wei van jongs af aan bijgebracht dat hun
marna er soms niet is, en ook soms moet werken als ze thuis is. Dat besef is heel belangrijk als
je de keuzes maakt die ik gemaakt heb.

Want het is wei een keuze waar je het over hebt als je

werkt en ook nog nevenfuncties will bekleden. Dat kost tijd en energie. Met veel plezier
trotiwens maar ik kan dus wat minder vaak s'avonds voor de buis hangen en zappen bij wijze
van spreken.

Later ben ik ook nog toegetreden tot de RvT van de Stichting Zaanse Zwembaden, de

Clientenraad van de Sociale Verzekeringsbank en binnenkort ook nog bestuurslid van de
Stichting Agora het overkoepelende Bestuur van de Christelijke scholen in Zaanstreek
Waterland. Bij de Zwembaden en het schoolbestuur werd ik eveneens benaderd omdat ik

vrouw ben met bepaalde kwaliteiten zoals ze dat zo aardig omschreven. Juridische
achtergrond en van de juiste "soon". De Cliantenraad is een ander verhaal, dat is een nieuw
orgaan van de overheid waarbij instellingen als het GAK en de SVB een overlegorgaan
moeten instellen waarbinnen clienten kunnen meepraten en denken over de kwaliteit van
dienstverlening!. Dat was een instelling waar ik wel eens wat meer van wilde weten en ik kon
daar dan ook op solliciteren.-Jawel aangenomen. Dat laat ook nog maar eens zien dat eigen
initiatief beloond wordt. Ga nou niet denken dat is niks voor mij. of dat kan ik niet, of dat is te

hoog gegrepen, daar hoor ik niet bij, of nog erger, ik ben maar een vrouw dus zal dat wel
niet lukken, nee ga erop of en pak die kans.
In het bedrijfsleven heb ik peel ervaring opgedaan met toezicht houden. Als je bij alle
vergaderingen en bijeenkomsten van de RvT zit als bedrijfsjurist, dan hoor en zie je heel veel.
Dan zie je hoe toezichthouders zich gedragen, hoe ze met hun taken omgaan en hoe ze deze

verantwoordelijkheden nemen. Ik heb in de loop der jaren veel verschillende commissarissen
meegemaakt en allemaal hebben ze een eigen manier van doen. Van iedereen is wat te leren.
Soms een beetje kopieren staat vrij niet waar, natuurlijk daar je eigen kleur aangeven! Open

staan voor dingen die je kunt leren van een ander, maar ookje eigen boerenverstand
gebruiken zeg ik altijd

Het is mijn opvatting dat je, ofje nou man bent ofvrouw, vertrottwen moet hebben in elkaar
en in het management, maar wei met een gezonde dosis achterdocht of eigenlijk beter gezegd
je moet niet alles klakkeloos en kritiekloos overnemen!. Immers, je bent grotendeels
afhankelijk van de informatie die je krijgt. is die wei juist en zo ja, klopt de besluitvorming
daarop. Je bent aangesteld om de directie te toetsen in haar besluiten en daden. En dat
toezicht oefen je uit namens alle belanghebbenden, dus in het ziekenhuis, zowel patient, als
medewerkers en ook de specialisten. En ook de buitenwereld, de nog niet zieke, de
zorgverzekeraar, de overheid. Allen die betrokken zijn, waren en eventueel worden bij het weI
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en wee van een ziekenhuis. Wees eerlijk in je vragen en in je kritiek naar elkaar en naar het
management. Voelsprieten moet je hebben en uitsteken om signalen op te vangen. Vooral

geen verborgen agenda's hebben in het overleg. Heel simpel, doe niet stiekem, ga niet
roddelen. Gun een ander het recht op een eigen mening, maar steekje eigen mening niet
onder stoelen of banken, zo kun je bruggen bouwen met elkaar naar een gezamenlijke mening

en kun je elkaar corrigeren waar nodig en gewenst. Wees niet bang om vragen te stellen of te
laten zien dat je iets niet weet, dat is beslist geen teken van zwakte, in tegendeel dat geeft aan
dat je eerlijk bent en ook maar een mens net als ieder ander. Ue kunt niet alles welen en van

vragen word je wijs.)
Toen Jan mij vroeg een verhaal le houden over mezelf en hoe ik mij staande houd in de

mannenwereld was mijn eerste reactie, nou gewoon. jezelf zijn. gebruik maken van je kennis
en ervaring en je vooral niet opzij laten zetten door die haantjes...sorry heren.... en je niet de
kaas van je brood laten eten.

Zoals al eerder opgemerkt het is een rare vraag, hoezo zou ik me niet staande kunnen houden,
natuurlijk kan ik dat gewoon omdat ik dat wil. Dat zou geen vraag moeten zijn. de vraag
wordt gesteld vanuit een idee dat jij minder zou zijn als vrouw, nou dat ben je dus niet!

Kijk over die mannenbolwerken heen, dat zijn ook maarfaQades! Wil niet zijn zoals de man,
ben jezelf en weet waarje voor staat! Weet wat je waard bent, wees overtuigd van je kunnen
en heb daar vertrouwen in, als je dat hebt straal je dat ook uit en dan houdt men ook rekening
met jou en je opvattingen en mening.

Kennis is macht zegt men wei eens, dat geldt ook, en helaas soms wei eens een beetje extra
voor vrouwen. Met kennis van zaken opereren geeft een voorsprong, en trolmens iedereen
moet zich bewijzen in zijn of haar vak.Nadenkende kom je dan tot dingen als, waarom zijn er
eigenlijk zo weinig vromven op deze posities te vinden...waarom ik wei en een ander
niet?...wat is dan het verschil tussen die mannen en vrouwen.-

Er is een leuk boekle, getiteld:
" Why men don't listen and women can't read maps". In dat boekje wordt op een heel
humoristische manier beschreven wat, naar het oordeel van de schrijvers, het verschil is en
waar het vandaan komt. Het verschil in benadering. want daar gaat het in jullie programma
natuurlijk over, is geboren in de oertijd. De enige taak en taakomschrijving van de man was:
zorg voor de lunch: m.a.w. jagen en eten halen. Vrouwen daarentegen deden de rest,
bewaken van het kamp, kinderen krijgen en opvoeden, wassen, schoonmaken, communiceren
en van alles en nog wat. Van alles tegelijk dus, terwijl mannen maar een ding tegelijkertijd
deden, nl de jacht of thuis komen en eten en slapen. Mannen hebben een tunnelblit kunnen
slechts focussen op 661 ding tegelijk, soms kort door de bocht en vaak prestatiegericht.
Vrouwen hebben meer een helikopterblik, kunnen mHr dingen tegelijkertijd, kunnen alles in
de galen houden en ook gevaar zien aankomen, moet ook wei trouwens als je het kamp
bewaakt nietwaar. Zijn vaak meer gericht op samenwerking, harmonie en communicatie.
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Mannen en vrouwen zijn verschillend, dat klopt, niet beter ofslechter, maar anders!
Mannen en vrouwen hoeven niet in elkaars huid te kruipen, maar het zou enorm helpen in de
wereld als mannen en vrouwen elkaar beter begrepen in de aanpak van zaken.
En.. Waarom ik? Omdat ik dat wil, omdat ik er open voor sta. omdat ik kennis heb en

ervaring op de gebieden die gevraagd werden, en ik ben vrotiw, dat hielp enorm,
De besturen zijn en waren toch wei erg mannelijk van samenstelling, gelet op de
samenstelling van de wereldbevolking zou dat toch wei eens anders mogen zijn
Hoe ik dat doe? Nogmaals: gewoon. wees je zelf heb respect en wees niet bang om te vragen
en je ongelijk te bekennen, wees ook niet bang om je kwetsbaar op te stellen, probeer er
samen voor te gaan, samen verantwoording te nemen en te zoeken naar de gezamenlijke
noemer.

Jij als vrouw op joint, manier en de man op zijn manier. Respect voor elkaar zowel omhoog
als, en dat is heel belangrijk. omlaag in de organisatie. Haal het beste uitle medemens, je
collega, je baas maar ook en vooral je medewerkers naar boven, door elkaar te stimuleren en
inspireren. Wees benaderbaar. Creeer zo een boeiende en respectvolle werkomgeving waar

ieder zijn of haar inbreng heeft en mag hebben. Jullie zijn belangrijk in de organisatie, julie

zijn immers de core business!. Jullie hebben heel wei talenten en inzichten die uiterst

belangrijk zijn in het reilen en zeilen van de afdelingen. Gamaar na: organisatietalent,
voelsprieten, ervaring, emphatisch vermogen, besefvan time-management noem maar op.
Menigeen kanwat dat betreft heelveelvan jullieleren! Weetwieje bent, sta voorwat jewitt,
maak gel}ruik van je talenten, kennis en ervaring en van de verschillen tussen man en vrouw.
Probeer er samen voor te gaan, jij als vrouw op jouw manier en de man op zijn manier
Zo vorm je met elkaar, van hoog tot laag, een prima team met wederzijds respect, begrip en
vertrouwen in de kennis, ervaring, opvattingen van elkaar.
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In een andere bijeenkomst werden de kwaliteiten van de deelnemers geinventariseerd onder
leiding van 66n van de deelnemers, waarbij inzicht werd verstrekt in de mddrwaarde van de
groep, ten opzichte van het individu. 06k interessant om eens bij stil te staan.
Aandragen van de ideeen
ziekcnhuisbreed
Aanvoclen als er icts aan de hand is

Actic
Afrika cultuur
Antiautoritair
Antibureaucratisch
Automatiseringsminded
Betrokken
Betrokkenheid
Bezighouden met interieurs
Bezorgdheid
Collegiaal
Creatief

Creatief
Creativiteit
Democratisering
Deskundigheid
Dienstverlenend
Doorzetten
Doorzettingsvermogen

Kalmte rust bij calamiteit
Kan dingen tactisch brengen
Kennis
Kennis overdragen

Rustig
Samenwerken

Klussen

Sociaal

Kwaliteitsdenken
Kwetsbaarheid

Sociale vaardigheden
Spontaan

Lachen

Sportief

Lecrgierig
Lekker gek doen
Loyaliteit
Luisteren
Luisteren naar dc medewerker
Luisterend oor

Sportief(fietsen)
Strijken

Meestal goed gemutst

Multi culturcel
Muziek
Nadenken

Energie
Ervaring
Feestjes organiseren en aankleden
Fietscn
Flapuit

Nauwkeurig
Netheid
Netwerken
Obscrveren
Openheid
Opfleurend
Opkomen voor dc mindercn
Oplossend denken
Optimistisch

Flexibel

Organiseren

Gastvrij
Gedichten
Geduldig
Gek doen

Organiserend vermogen efficiency

Eerlijkheid

Geschiedenis

Gevoelig voor taal
Gitaarspel
Gocd luisteren
Grenzen aangeven
Grote inzet
Handhaven goede sfcer
Hardwerkend

Overzicht
Passie

Perfectionist
Pesten of prikkelen op een leuke
manicr

Secuur
Serious

Structuur
Tempo
Toncel spclen
Toneelspelen cabarct
Trouw aan de org.
Uitdragen van beleid
Vakkennis
Van goede wil
Veel werk verzetten

Verantwoordelijk
Verantwoordclijkheid
Verantwoordelijkheid ncmen
Verbcteren eigen compctenties
Vernicuwend

Vrolijk
Werklust
Zeilen
Zelfstandig ondernemen
Zingen
Zorgvuldig
Zorgzaam
Zorgzaamhcid

Pianospel
Plannen organiseren
Planten water gcven
Positief ingesteld
Praktisch
Precies

Humor
Humor

Realistisch

Inlevingsvermogen
Inschattingsvermogen

Redelijk
Rekening houden met anderen

Interesse

Rust

Rechtvaardigheid

En wie dacht dat we geen kwaliteit in huis hebben?
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2.2.5.

Evaluatie en effecten van het trainingsprogramma:

Aangezien ik niet geheel tevreden was over de resultaten van het Prismant-onderzoek en het
verband met het MOP, ben ik dit managementprogramma uitvoeriger gaan evalueren.
Ten eerste werden alle trainingsblokken bij alle deelnemers schriftelijk geevalueerd.
In totaal hebben, verdeeld over 6 volledige groepen, 141 deelnemers het MOP gevolgd.
Hun waardering in de schriftelijke evaluaties wordt hieronder weergegeven. Een aantal
standaardvragen werd geformuleerd en kon worden gescoord op een 5-puntschaal.
De scores zijn in percentages weergegeven. Daarnaast bestond de mogelijkheden om in de
lijst 'opmerkingen' de scores toe te lichten. Diverse positieve opmerkingen zijn daarbij
geplaatst.
Het laatste blok 'facultatief is niet in deze scores opgenomen, terwijl dit blok eveneens
schriftelijk werd geevalueerd. De verschillende groepen hebben echter op hun eigen manier
en conform hun eigen leervragen, invulling laten geven aan dit blok waardoor een
vergelijking onder alle deelnemers niet kan worden gemaakt.

Weergave evaluaties:

Vraag 1: Hoe beoordeelt u de waarde van dit trainingsblok voor uzelf?
zeer gering

Blok Communicatic
Blok Leidinggeven:
Blok Cultuur:

1%

Blok Veranderen van organisaties:

Kwaliteit:

HRM:

Gering

3%
5%
2%
8%
2%

neutraal

goed

Uitstekend

8%

67%
56%
58%
60%
46%
63%

25%
26%

14%
19%
11%

30%
13%

18%

29%
16%

22%

Vraag 2: Hoe beoordeelt u de waarde van dit trainingsblok voor uw werk?
zeer gering

Blok Communicatie:
Blok Lcidinggeven:
Blok Cultuur:

1%

Blok Veranderen van organisaties:

Kwaliteit:
HRM:

Gering

neutraal

goed

Uitstekcnd

9%

69%
52%
55%
59%
53%
58%

22%
25%
8%
24%

3%
5%
3%
4%

25%

1%

18%

20%
31%
16%

18%

23%

Vraag 3: Is er voor/bij de start van de cursus een helder beeld gegeven van de trainingsdoelen?
Zeer gcring

Blok Communicatic:
Blok Leidinggeven:
Blok Cultuur:

neutraal

goed

Uitstekend

3%
5%

25%
23%
33%
38%
38%

44%
55%
46%
45%
45%
59%

28%

2%

10%

1%

7%
8%
7%

Blok Verandercn van organisaties:

Kwaliteit:
HRM:

Gering

18%

17%

9%
12%

8%
16%
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Vraag 4: Sluit de inhoud van de cursus aan bij uw voorkennis/ervaringsniveau?
zeer gering

Blok Communicatie:
Blok Leidinggeven:
Blok Cultuur:

3%

Blok Veranderen van organisaties:

Kwaliteit:

1%

HRM:

Gering

neutraal

Goed

Uitstekend

3%

18%

10%

17%

25%
23%

4%
2%
7%
2%

26%

54%
47%
54%
67%
43%
57%

17%

33%
22%

16%
16%
16%
19%

Vraag 5: Zijn de oefeningen en casussen toegesneden op de situatie van uw unit/afdeling?
zeer gering

Blok Communicatic:
Blok Leidinggeven:
Blok Cultuur:
Blok Verandercn van organisatics:
Kwaliteit:

Gering

neutraal

goed

Uitstekend

2%

23%
28%
44%
27%
33%
30%

43%
39%
33%
50%
43%
47%

32%

neutraal

goed

Uitstckend

32%

68%

7%

52%
52%
55%
51%
58%

44%
40%
37%
30%
35%

Gering

neutraal

goed

Uitstckend

10%

21%

5%
4%

11%
16%

41%
40%
41%

26%
46%
39%

2%

13%

1%
1%
1%

6%
7%
13%

1%

HRM:

18%
16%

17%
10%

22%

Vraag 6: Bent u tevreden over de werkwijze van de trainers?
zeer gering

Gering

Blok Communicatie:

Blok Leidinggeven:
Blok Cultuur:
Blok Veranderen van organisaties:

1%

1%

2%

Kwaliteit:
HRM:

4%
7%
8%
17%

Vraag 7: Bent u tevreden over de gastspreker?
zeer gering

Blok Communicatie:

Il.V.t.

Blok Leidinggeven:
Blok Cultuur:

2%

n.v.t.

Blok Veranderen van organisaties:

Kwaliteit:

HRM:

n.v.t.

Vraag 8: Denkt u dat het geleerde toepasbaar is in uw werk?
zeer gering

Gering

Blok Communicatie:

Blok Lcidinggeven:
Blok Cultuur:

HRM:

1%

goed

Uitstekend

7%

47%
48%
57%
55%
46%
49%

46%
34%

1%

17%

3%

26%
16%

Blok Veranderen van organisaties:

Kwaliteit:

neutraal

6%

17%
16%

14%

31%
30%
35%
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Ten tweede is een uitzonderlijke hoeveelheid positief gerichte informatie verkregen uit de
interviews die door de deelnemers van het MOP werden afgenomen, kruislings door de
organisatie waarbij zowel deelnemers als niet deelnemers werden gernterviewd. Een 'design'
van de interviewgegevens heb ik gemaakt van de antwoorden op de AI-gerichte vragen.
Door 'waarderend' de informatie te onderzoeken en te interpreteren kon ik als het ware een
tekstcollage maken van de gegevens. De informatiedragende woorden worden
aaneengekoppeld en zo ontstaat er tekst waarvan de oorsprong is terug te vinden in de
interviews. Anderzijds is feitelijke informatie verstrekt. Dit is het resultaat van de data,
verkregen uit de interviewvragen die gericht waren op informatieverzameling t.b.v. de BSC.
Deze informatie werd onder meer het fundament voor het beleidsplan.
Vraag 1 (AI gericht): Wanneer voelen de medewerkers zich gelukkig?

Onze medewerkers houden ervan om werkprocessen te begeleiden en aan te sturen. Zij
houden van afwisselend werk met de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen, zowel
beroepsmatig als persoonlijk. Zij genieten ervan wanneer alles goed loopt en men met een
tevreden gevoel naar huis kan gaan. De prioriteit ligt bij het helpen van anderen. De
combinatie van bedgebonden taken en zelfstandige, coordinerende of leidinggevende taken in
een complexe organisatie, vindt men ideaal. Contacten met collega's, patienten,
leidinggevenden en specialisten stelt men bijzonder op prijs.

De groei van de organisatie en de diversiteit aan specialisaties maakt het ZMC een
aantrekkelijke organisatie om in te werken. Flink werken zonder overspannenheid is
uitgangspunt. Goed werk leveren in een team, waarbij de patient tevreden is en een goed
'
product wordt afgeleverd, is de drive' van de medewerker. Men is gelukkig, wanneer de
neuzen dezelfde kant op staan en er, in levensbedreigende situaties, weer een patient
'doorheen' wordt gesleept.

Men wil graag de kennis en kunde ten dienste stellen van de patient om in het verlengde
daarvan voor de organisatie, in samenwerking, in vrijere omgang met artsen, in zel f te bepalen
werktijden en vanuit het principe, zorgzaam te kunnen zijn.
Vraag 2 (Al-gericht): Vertel eens over je leukste tijd bij het ZMC en wat vond je daar zo

waardevol aan?
Onze medewerkers genieten vooral van de beginperiode bij De Heel. Het bedrij f leren
kennen, in combinatie van werk en collega's, waarbij men wordt behandeld als volwassen
personen, vindt men waardevol. Vooral 'groei', in de 'nieuwe' functie, in contacten met
artsen, collega's in een gestroomlijnde organisatie waarbij er tijd en geld is om mensen bij te
scholen stelt men op prijs.

Vanafde periode van leerlingentijd, waarbij speelsheid met serieusheid kon worden
afgewisseld, naar de periode nu, met veel veranderingen, spannende nieuwe dingen, jezelf
kunnen ontwikkelen en vooral het menselijke aspect, is het leuk bij het ZMC.
Vooral toen je pas binnenkwam en men 'blij' met je was, wordt als een prettige periode
ervaren. Zelf veranderingen kunnen en mogen doorvoeren, in goed overleg en in vrijere
omgang met artsen, waarbij sprake is van samenwerkingsverbanden, worden als spannende en
waardevolle periodes aangemerkt.
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Vraag 3 (Al-gericht): Wat vindje als mens waardevol; in je werk, als vriend/vriendin,
vader/moeder?

Vooral het aandacht kunnen geven aan de medemens, de bereidheid om je te verdiepen, ook
in wezensvreemde zaken, met geduld, empatisch vermogen, met gelukkige en tevreden
collega's en voldoende middelen om de patient optimaal te kunnen helpen.
Invloed kunnen uitoefenen met integriteit, daarbij iedereen in zijn waarde latend maar met
oog voor kleine details in liefde voor het werk, patienten, familie en vrienden.
Waardevol is het gemotiveerd zijn en blijven, niet afgestraft worden bij zaken die niet zo
belangrijk zijn, maar door uitdagingen kunnen werken aan nieuwe dingen.
Respect krijgen en geven, eerlijkheid, serieus genomen worden en waardering krijgen zijn
daarbij belangrijk. Het veilig kunnen voelen in de organisatie, met verantwoordelijkheid een
waardevolle inbreng kunnen leveren in een zinvolle werksituatie waarbij ik en mijn
medewerkers zich kunnen ontplooien.

Vraag 4 (Al gericht): Welke waarden en normen bij het ZMC vind je belangrijk?

Binnen het ZMC achten wij een bewuste patientenzorg van belang. Een juiste bejegening,
contimiiteit in de zorg, contact tussen mensen en de mens zien als mens en niet als medisch
object, vinden wij belangrijke waarden. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet in alle
eerlijkheid en rekening houdend met elkaars kwaliteiten behoort bij onze gedrevenheid bij het
centraal stellen van de patient in vriendelijkheid en gerichtheid. Wij zijn als mens gelijk en
dragen, als goed personeel, een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij we iets voor
elkaar over hebben. In een niet dwingende cultuur, luisteren we naar elkaar, streven we naar
een open communicatie en moeten we de kloof slechten tussen medisch en organisatorisch
personeel.

We hebben respect naar elkaar waarbij het respect naar andere disciplines zal moeten groeien
zowel vakgericht als multicultureel. We richten ons op samenwerking, zijn serieus in ons
werk en hebben waardering voor ieders bijdrage.

Vraag 5 (Al-gericht): Wat zou je als hartenwens willen invoeren bij het Z.MCi
Een groot aantal wensen ligt in het verschiet, varierend van ziekenhuisbreed tot vakgericht.
Wanneer we in totaal onze wensen bezien zouden wij graag als gelijke worden behandeld.
Daarbij dient de 'angel', te weten geld, uit de zorg te worden gehaald. Verder kunnen we
invulling geven aan afbakening van MBO- en HBO-verpleegkundigen, het belonen naar
prestatie, beter samengaan in de zorg en carrieremogelijkhe(len bieden. Wensen zijn er op het
ontwikkelvlak door eens bij besprekingen van artsen aanwezig te zijn, of mee te kijken op

andere afdelingen. In ieder geval dient er meer geld beschikbaar te zijn voor scholing en
ontwikkeling. Andere wensen worden vooral geuit op het gebied van verbetering van de

communicatie.

Bij het afnemen van de interviews door de deelnemers, kruislings door de organisatie, werd
gevraagd naar de succesbepalende factoren die 'visionair' dan weI hygienisch zouden zijn.
Opvallend is dat er een afwijking te zien is tussen de succesbepalende factoren die door het
bestuur van de organisatie als meest belangrijk worden aangemerkt voor het voortbestaan van
de organisatie, namelijk vooral die factoren die op 'in- en externe beheersing' zijn gericht
(electronisch patienten dossier, de patient, een gezonde financiele basis, de mens in de
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organisatie, samenwerking met het Waterlandziekenhuis, maatschappelijk rendement, mens
tot menscontact, partners en samenwerking artsen en verpleegkundigen) in de betekenis van
mder rationele benaderingen en de m66r emotionele succesbepalende factoren die door de
medewerkers als meest belangrijk worden aangemerkt en die gefocussed zijn op de 'in- en
externe.flexibiliteit' (VRIC, opleiding en ontplooiing, innovatie en managementstijl).
Vraag 6: Welke SBF-en zijn visionair en welke zijn hygienisch?
I visionair 0 Hygienisch |
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Een derde, belangrijke manier van evalueren is dat we aan een van de groepen hebben
opgedragen om AI-gerichte interviewvragen te formuleren en vervolgens om de voorgangers
te interviewen.

Gegeven:

Gevraagd:

Doel:

Jullie voorgangers (MOP 2-3-4) werken nu gediplomeerd in de praktijk van het
ZMC.
Ontwikkel een (semi-gestructureerde) vragenlijst ter ondersteuning van AIinterviews.
Rapportage van de effecten van het MOP in de praktijk.

Vervolgens werd in de subgroepen gewerkt aan het formuleren van AI-gerichte vragen.
Deze vragen werden beoordeeld op de AI-vraagstelling en vervolgens werd door stemming de
10 meest relevante vragen geinventariseerd.
Tevens werden de namenlijsten uitgedeeld van de groepen 2-3-4 en werd bepaald wie wie zou
gaan interviewen.
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De top-10 vragenlijst:
1.

Op welke manier heeft de AI-gedachte van het MOP iets toegevoegd aan jouw

functioneren?
2.

Welke veranderingen in jouw gedrag heb je bij jezelf opgemerkt?

3.

Wat hoor je van je medewerkers terug t.a.v. veranderingen van jouw gedrag na het MOP?

4.

Waar heb je in de praktijk het meeste aan gehad als je denkt aan de leerstof van het MOP?

5.

Herken je veranderingen bij collega's waarje mee samenwerkt die ook het MOP hebben
gedaan : denk daarbij aan communicatie, leidinggeven, gedrag, omgang met collega's etc.?

6.

Welke verwachtingen heb je van iemand die de MOP heeft gevolgd?

7.

Welke instrumenten heb je ontwikkeld om hetgeen je in de MOP geleerd hebt te
onderhouden?

8. Op welke wijze probeer je invulling te geven aan de AI-gedachte op de afdeling?
Welk effect heeft dit op het personeel en de leidinggevenden? Kunje daarbij voorbeelden
noernen?

9.

In hoeverre is AI voor jou een 'technische' vaardigheid of is het iets van jezelf geworden
en draag je het daarmee ook uit buiten het ziekenhuis?

bewerkstellig je dat je ook met 'tegenwind' van de AI-gedachte uit blijft gaan?
Welke tips heb je daarvoor?

10. Hoe
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Citaten uit 39 afgenomen interviews.

Vraag

1

Op welke manier heeft de AI-gedachte van de MOP iets toegevoegd aan jouw

functioneren?
"Het identiteitsverhaal van J. Rijsman heeft inzicht gegeven waarom de tot nu toe gehanteerde
stijl van leidinggeven niet het gewenste effect opleverde.
Door meer te kijken naar wie de medewerker is, wat zijn geschiedenis is en echt naar hem te
luisteren wordt bereikt dat je dichter bij de medewerker komt te staan en deze zich beter
begrepen voelt. Op die manier kan de medewerker eerst zekerheid opbouwen waardoor hij
meer zelfinitiatief durft te nemen".
"

Ik heb geleerd om niet meteen allddn een oplossing te gaan zoeken. Minder alleen op pad
gaan. Meer zelfvertrouwen gekregen door gedragingen van mensen te respecteren".
"Het MOP heeft me aan het denken gezet, hoe de cultuur is en hoe ermee om te gaan bij
veranderen. Het was een bewustwording en ik heb een goed houvast gekregen. Met een
positieve instelling valt meer te bereiken. Dan kun je groeien".

"De mens blijft de mens, maar ik ben door het MOP wel bewust naar mezelf gaan kijken.
Waarom doe ik iets wel of niet. Ik kijk nu niet specifiek naar de AI-gedachte, maar naar het
MOP in het algemeen, er was wei retrospectie. Ik wil het beste uit mezelfen anderen naar
boven halen en het positief denken is gestimuleerd".
66

Meer vasthouden aan de positieve dingen. Wat heb ik bereikt en ervan genieten. Ik heb meer
inzicht gekregen in mijn eigen functioneren en wat ik ermee kan bereiken".

"Het heeft meer structuur gebracht in mijn manier van werken. Op dit moment loopt het niet
zo soepel met het uitvoeren van mijn functie en daarbij krijg ik begeleiding van mijn coach".

"Ik zie andere wegen om mensen sneller aan te sturen in positief denken. Ik besef dat het er is,
draag dit ook uit en ik kan negatief gedrag beter omzetten in positief gedrag".

"Het heeft niets toegevoegd. AI betekent voor mij: eerst de AI-gedachte binnen in jezelf
ontwikkelen. Dit is een diepgaand proces, waarbij je waarden en normen sterk aan bod
komen. Dat moet je eerst regelen. Daarna ben je pas in staat dit uit te dragen. Het is een
managementtheorie die in het MOP te weinig uitgewerkt is, m.n. op het gebied van je rol op
je afdeling en de dagelijkse omgang met elkaar. Een wezenlijke verandering heeft meer nodig,
daar zou meer mee gedaan kunnen worden in het MOP. Juist ook op het gebied van coaching

/ counseling wordt het te summier aangetipt en niet goed ingekaderd, b.v. in het personeelsbeleid. Het beoogt hier te weinig een professionele aanpak. Meer bij jezelf naar binnen gaan is
noodzakelijk voor echte gedragsverandering".
"Ik heb een jaar voor het MOP een coachingscursus gevolgd met collega's daar heb ik al veel
geleerd op dit gebied. De AI-gedachte was dus al bekend bij mij, maarje vergeet er snel naar
te handelen, vooral door de grote werkdruk".
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"Ik ben geneigd primair te reageren en dan vergeet ik het, soms lukt het beter.
Men wordt vaak mee gesleept in de negatieve sfeer, die soms op de afdeling heerst. En men
laat zich dan beinvloeden door anderen. Bij veranderingen komen collega's met veel 'mitsen
en maren', doen erg moeilijk en de cultuur is erg negatief gericht, met name naar boven toe.
Men geeft elkaar nauwelijks complimenten. Ik probeer dit wel te veranderen. Het blijft echter
een sterk theoretisch verhaal, dat niet altijd goed toe te passen is. Men wil ook iets te
cultuur
mopperen hebben. We hebben onvoldoende handvatten gekregen om deze negatieve
te doorbreken. De werkdruk heeft hierop ook een negatieve invloed. Gelijk niveau en hoger
niveau botsen nu meer! Gedragsverandering is onvoldoende geimplementeerd in de praktijk".

"lk tracht op een andere wijze met zaken om te gaan. Ten aanzien van de ombuigingen
bijvoorbeeld en het gegeven dat er boventallige medewerkers zijn op hetzelfde moment dat er
vacatures gemeld worden. De matching dient te geschieden, ik klaar de klus ook al druist het
in tegen mijn gevoel".
"De AI-gedachte is het kader van mijn functie! De leidinggevenden hebben hetzelfde
kader-ldat praat 'AI'. Veel herkenbaarheid in dagelijkse praktijk".

"De Al-gedachte heeft iets toegevoegd aan het functioneren. Dingen worden nu meer
benaderd vanuit een positieve insteek. Er is minder de neiging om in de verdediging te gaan,
de focus wordt meer gericht op wat w61 goed gaat. Dit maakt dat gesprekken soepeler,
prettiger verlopen en er minder snel een conflict optreedt".

"Ik kan anderen meer aanspreken op problemen. Ik kan beter benadrukken wat wdl goed gaat.
Steeds meer mensen herkennen het gedachtegoed van AI".

"Ik heb meer begrip gekregen voor weerstand tegen veranderingen en dat men dit voelt als
aantasting van de eigen identiteit. Ik was zelf nogal een doordouwer en probeer nu de
weerstand tegen het verzet te doorbreken en mensen te enthousiasmeren".
gedachte, dit hoort bij mij. Ik ben me er wel meer bewust
weinig terug".
collega's
krijg
van
echter
m'n
van. Ik

"Ik was altijd al bezig vanuit de AI

"Ik ga bewuster om met het nemen van beslissingen. Ik maak de punten meer bespreekbaar.
Ook denk ik na over het 'willen en kunnen"'.

"Ik bemerk dat je snel geneigd bent en ook meer gewend bent om te kijken naar de dingen die
niet goed gaan. Het blijft dus moeilijk om je de Al gedachte eigen te maken. Ook door
tijdsgebrek is het soms lastig om de AI gedachte toe te passen".
Zeker in een periode van negatieve berichten maakt de AI-gedachte wdl, dat je nu in staat
bent om zaken op een positieve manier te kunnen blijven zien. In mijn leidinggevende positie
werd ik geconfronteerd met veel negativiteit bij de werkende collega's. Door meer bewust te
zijn van de Al gedachte ben ik in staat geweest deze negativiteit om te buigen".
66

"Ik ben met name uitgegaan van mijn kwaliteiten (positief) en heb deze leren waarderen. 06k
heb ik geleerd om de kwaliteiten van anderen te stimuleren en op 'het positieve'te focussen.
Ik heb in het begin van het MOP me wel eens afgevraagd of ik niet in een te hoge groep was
ingedeeld. Dit is al een verkeerd uitgangspunt. Ik ben me dus meer gaan concentreren wat ik
goed kan en ben gaan kijken naar wat ik van anderen kon leren ofaan hen kon geven.
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Ik kwam erachter dat ik me niet minder hoefde te voelen. Dit gaf me een enorm gevoel van
zelfvertrouwen".

"AI heeft voor gemeenschappelijkheid gezorgd. Gemeenschappelijk gedachtegoed biedt een
goed referentiepunt. Doet sterk denken aan VRIC. Tijdens het MOP werd ik me er meer
bewust van. Maar het verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Onderhoud is nodig om het
vast te houden".

"Ik kom uit een andere branche. Daar speelt geld

een grote rol. Ik was gewend om te denken
wat
aan: wat geef ik uit en
levert het op. Door het MOP heb ik meer creativiteit ontwikkeld
om niet alleen te kijken naar wat niet kan, maar of er ook andere wegen zijn om de wensen
van mijn personeel te kunnen vervullen. Een voorbeeld: als een medewerker komt met een
vraag voor bijscholing keek ik eerst of het budget het toeliet. Nu kijk ik bij onvoldoende
budget hoe ik bijscholing op een andere manier kan aanbieden zonder dat het geld kost. Zo
kan de vraag evengoed beantwoord worden, alleen met een andere invulling in plaats van
alleen een financiele vergoeding".

"De AI-gedachte heeft niets toegevoegd. Ik onderschrijf de Al-gedachte niet en vind dit
typisch een methode die bij de zorg hoort. Deze methode zal niets bijdragen in de
verzakelijking binnen de zorg. Ik ben van mening, dat grote veranderingen nog altijd
bewerkstelligd worden door mensen die onvoldoende vaardigheden bezitten voor een functie,
te vervangen. Dit is het snelst en het meest effectief Ik ben w61 van mening, dat die mensen
begeleiding moeten hebben om die vaardigheden te ontwikkelen binnen een afgesproken
tijdspad".

"Ik ben bewuster geworden van m'n eigen functioneren en heb kennis opgedaan tijdens het
MOP die ik eigenlijk weI wist maar waar ik te weinig mee deed. Hierdoor ben ik meer
protocollair gaan werken en ga ik bewuster om met kwaliteitsbeleid in de meest brede zin van
het woord".
Vraag l:

Welke veranderingen in jouw gedrag heb je bij jezelf opgemerkt?

"Vooral bewust geworden van het eigen gedrag en dat je er constant aan moet werken.
Ik zie van een positieve instelling de toegevoegde waarde in".
"Met name het blok communicatie heeft me aangesproken. Dialogisch communiceren is
bruikbaar gebleken. Ik kan nu dingen sneller plaatsen en dus sneller reageren".

"Dat ik eerst goed nadenk over het overbrengen van veranderingen naar collega's, Dat ik
veranderingen kan beargumenteren zodat ik een verandering positiefnaar voren kan
brengen".
"Anderen erbij betrekken, daardoor ontstaat een groter draagvlak".

"Ik

ben milder en rustiger geworden. Ik maak meer bewuste keuzes, waarbij ik me met meer
aandacht op een onderwerp ofpersoon probeer te richten".
"Het theoretisch aanstippen van onderwerpen, zoals in het MOP geeft geen
gedragsverandering, die diepgang had het niet. Gedragsverandering was tijdens het MOP niet
actueel aan de orde".
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Respect voor anderen. De zakelijke benadering is weg. Er is meer een persoonlijke
benadering voor in de plaats gekomen".
66

"Ik ben meer bewust van de goede en slechte dingen die ik doe, b.v. dat ik in ad-hoc situaties
geneigd ben primair te reageren. Ik probeer me nu meer en beter voor te bereiden voor ik iets
onderneem. Ik probeer positief te blijven en na te gaan waarom iemand op een bepaalde
manier reageert. Ik probeer dan terughoudender te reageren en meer begrip te tonen".
"

Sinds de cursus die ik volg is mijn gedrag meer veranderd. Het MOP was soms een opfrisser.
Er zouden meer rollenspelen gedaan moeten worden, dit is confronterend, maar een goede
gedragsoefening. Binnen het MOP waren soms weinig raakvlakken binnen de groep. Het
nadeel hiervan is, dat mede hierdoor, het MOP minder met de dagelijkse praktijk te maken
had".

"Minder snel verdedigend gedrag. Meer positief denkend (lukt niet altijd). Herkenning in de
praktijk van de aantasting van de identiteit bij veranderingsprocessen. N.a.v. het verhaal van

Rijsman. Echter nog onvoldoende directe handvatten om veranderingsprocessen tot stand te
brengen met behoud van ofzonder gevoel van bedreiging van de identiteit".
J.

"Ik kan beter met mensen zoeken naar mogelijkheden, waar liggen nieuwe kansen. Ik kan ze
beter stimuleren om zelf oplossingen te zoeken. Ik kan beter coachend optreden, niet teveel
sturen maar w61 stimuleren".

"Ik merk nu bij mijzelf dat ik bewust beter en meer luister naar de ander tijdens gesprekken
(bijv. functioneringsgesprekken). Ik was altijd nogal snel geneigd om zelf meer op de
voorgrond te treden en daardoor de ander misschien te weinig ruimte te geven".

"Bij mijzelf heb ik geen duidelijke veranderingen opgemerkt. Ik denk dat ik altijd al onbewust
op een positieve manier de dingen tegemoet treed".

"Meer vanuit het positieve naar de medewerker gaan kijken, bewuster gaan kijken wie de
medewerker nu eigenlijk is, zijn/haar competenties en vaardigheden zien en ontwikkelen in de
richting die je met de groep op wilt gaan. Echt gaan luisteren (hun boodschappen vertellen ze
heel anders dan ik zou doen daarom is actief doorvragen noodzakelijk) en vaker
complimentjes gaan geven".

"De manier waarop ik communiceer is weI veranderd. Ik ben directer geworden en spreek
mijn verwachtingen uit. Ook door het verhogen van mijn zelfvertrouwen kan ik bee de
verwachtingen duidelijk maken. Wat me 66k opviel is dat ik wel het een en ander aan theorie
gehad heb, maar dat dit nu pas echt goed op zijn plaats valt met name doordat het MOP in de
eigen organisatie plaats vindt en je er dus steeds mee geconfronteerd wordt".
"Bewuster van de momenten dat ik niet Al functioneer. Ik doe het vaak niet omdat ik dan nog
te moeilijk los kom van mijn eigen beelden".

"lk wil nog wel eens te snel. Ik heb geleerd de tijd te nemen en te toetsen of iedereen op de
trein kan blijven. Het is belangrijk om de verwachtingen goed duidelijk te hebben".
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"

Het leren kijken naar kansen en uitdagingen in plaats van naar moeilijkheden en problemen.
En het accepteren dat de score niet altijd 100 % kan zijn. Voorheen reageerde ik impulsiever.
Het MOP heeft er toe geleid dat ik bewuster en breder nadenk".
"

Ik heb geen veranderingen opgemerkt bij mezelf Wel ben ik blij dat ik mensen heb leren
kennen, die werkzaam zijn onder het CMO-niveau. Met name de mensen die betrokken zijn
bij het primaire proces".
"Ik ben bewuster naar m'n eigen gedrag en naar dat van m'n medewerkers gaan kijken, en
vind dat zeer vernieuwend".

Vraag 3:

Wat hoor je van je medewerkers terug t.a.v. veranderingen van jouw gedrag na
het MOP?

"Niets, want daar heb je het niet over. Wel merk ik veel meer samenwerking in de organisatie,
in de lijn. Door de contacten vanuit het MOP zijn er meer relaties in huis. Door het MOP
word je losgeweekt uit het huis en is er ruimte voor creatief denken".

Ik heb andere en betere contacten in huis. Dat merkt de afdeling ook omdat we van andere
afdelingen dingen zien en leren die we zel f kunnen toepassen en bovendien kunnen we beter
informatie en ervaring uitwisselen".
6.

In de tijd die ik op de afdeling bezig ben is er al veel veranderd. Zo vindt iedereen het nu
belangrijk om bij de sociale uitjes aanwezig te zijn. Als er te veel mensen niet kunnen dan
wachten we op een volgende gelegenheid waarbij iedereen er w61 bij kan zijn. Dat vindt
iedereen ook belangrijk. De positieve insteek heeft wel tot gevolg gehad dat mensen die er
niet mee uit de voeten konden zijn vertrokken. Het is dus niet vrijblijvend".
66

"Ik hoor nog niet echt veel terug. Ik wil er wel een vast item van maken tijdens de POPgesprekken. Ook hier heeft het project veel aandacht opgeeist van de medewerkers".

"Dat ik rustiger ben geworden".

"Ook van bovenaf is voor mij niet merkbaar, dat men het MOP gevolgd heeft en de 'MOPgedachte' uitdraagt. Het is ook niet aan te raden bepaalde zaken die in het MOP aan de orde
komen te laten aanpakken door niet professionals, zoals het coachingsverhaal. Men zegt, dat
het wel merkbaar is. Bijvoorbeeld als ik iets verander buiten de 'oude' richtlijnen om. Mijn
aanpak is soms anders en er is meer aandacht voor feedback naar en van collega's. Soms ook
juist niet en dan word ik aangesproken op mijn deelname aan het MOP".
"Het krijgen van complimenten van collega's naar aanleiding van mijn inspanningen daar doe
ik het voor, daar haal ik de positieve energie uit".
"Soms hoor ik: "Maarjij hebt toch het MOP gedaan?" Zo'n geluid geeft me dan wel weer een
positieve stimulans om op het goede spoor te komen. Ideeen worden op een AI-manier
benaderd, alles in relatie met leidinggeven. VRIC is hierbij vanzelfsprekend geworden".
"

Stijl van leidinggeven is niet opvallend veranderd; ik had al aardig wat van deze aspecten in
mijn werkstijl zitten. Mijn medewerkers vinden er niets in veranderd".
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"Mijn coach vindt wel dat ik verder ga en meer over gedrag en reacties nadenk".
"Dat ik open en directer communiceer. Ik ben verbaal sterker geworden. We proberen ook als
leidinggevenden binnen de unit de AI- en VRIC-gedachte hoog te houden en elkaar hierin te
stimuleren".

"Dat de medewerkers ervaren mder samen op weg te zijn. Zij ervaren erkenning, dat ik
duidelijker ben en meer aansluit bij hun beleving en taakvaardigheid".

"Terugkoppeling gebeurt eigenlijk niet. Belangrijk is het gemeenschappelijk vertrekpunt door
Rijsman geformuleerd over identiteit. Ik heb geleerd om afstand te creeren en er iets van dat
begrip 'identiteit' te snappen".

"Dit is een moeilijk punt omdat de medewerkers geen vergelijk hebben van de situatie

daarvoor. Ze merken wel dat ik over het MOP praat en dat ik het veel heb over de
verwachtingen. Het uitdragen van de AI/MOP-gedachte hoor ik terug vanuit de groep en
vanuit de individuele personen. Het 'hebben we het over hetzelfde' en 'zijn de verwachtingen
hetzelfde' hoor ik ook terug".

"Men heeft er kennis van genomen via werkbesprekingen maar het leeft niet bij de groep, ik
neem geen veranderingen waar en vind zelf niet dat ik in zaken veranderd ben".

"Eigenlijk weinig tot niets maar de medewerkers ervaren de veranderingen wel als positief
hoewel de koppeling met het MOP bij hun ontbreekt".

Vraag 4:

Waar heb je in de praktijk het meeste aan gehad als je denkt aan de leerstof
van het MOP?

"Inzicht gekregen in het gegeven dat vernieuwingen niet te sturen zijn. Het gaat om
samenhangende systemen. De Al en de BSC zijn mooie instrumenten die perspectiefbieden".
"Het MOP was voor mij in theoretische zin het minst interessant. Wel de Ontwikkelingsgedachte erachter, de praktische handvatten en het presenteren aan elkaar".

"Inzicht in de acht verschillende rollen als leidinggevende. Het was voor mij een uitdaging
om van mijn valkuil een speerpunt te maken, om te kijken of ik confronterend kan werken".
"De theorie was niet nieuw, maar de herhaling geeft weer een bewustwording. Ik heb overM
wel wat aan gehad. Denkend aan functioneringsgesprekken bijvoorbeeld, heb ik op dit gebied
nu, een betere structuur aangebracht in de praktijk. Ik vond de contacten met collega's het
meest waardevol",

"De onderdelen communicatie, leidinggeven en HRM. Maar ook de praktische tips van
andere cursisten en intervisiegroepsleden. Het netwerk dat je gevormd hebt is heel belangrijk
voor mij. Herkennen van elkaars problematiek en het wij-gevoel. Ik heb ook veel aan m'n
coach gehad".
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"Het sneller signaleren van dingen die gebeuren en er sneller een betekenis aan kunnen geven,
met name in de communicatie"

"Ik heb geleerd om meer afstand
mijn doelstelling geworden".

te nemen, minder

alles zdlf te willen doen. Dat is tenminste

"Werken met een plan van aanpak en het bekijken van dingen op een positieve manier".

"VRIC, je eigen identiteit hebben en de voordracht van dhr. Rijsman. Nu herkenning van en
weten waardoor weerstand tegen veranderingen veroorzaakt wordt. BSC en Niaz biedt
perspectieven, leidt tot creativiteit".

i

66

De Balanced Score Card. Hoe geefje vorm aan m.n. beleid en kwaliteitstoetsing. Dit zou
verder uitgewerkt kunnen worden aan de hand van praktijksituaties. Het zelf invullen en
toepassen op de eigen situaties is onvoldoende aan de orde geweest en dat zou nou juist zinvol

zijn".
"Waar ik veel aan gehad heb is dat ik het MOP samen met de leidinggevenden heb doorlopen.
De theorie was niet nieuw ("thuis kijk ik nog wel eens in Quinn"). Het werken in groepen en
de intervisiebijeenkomsten geven een meerwaarde".

"Het meest interessante onderwerp vond ik de gesprekstechnieken. Opfrissing van reeds

verworden kennis en vaardigheden om o.a. beter 'slechtnieuwsgesprekken' te kunnen voeren.
De 360° feedback vaardigheidsmeters 'leidinggeven' en 'verandering'. Deze gaven inzicht in
eigen capaciteiten en ook hoe anderen je capaciteiten waarderen. Je weet daardoor waar je de
focus moet leggen. Dit was ook al duidelijk geworden bij eerder gevolgde trainingen. Wat wel
tot denken gezet heeft in hoeverre je je eigen gedrag kunt veranderen en wat het effect is van
trainingen".
"Veranderen. Ik vind het ZMC een heel log systeem. Als je verandert via acceptatie dan gaat
het vanzel f. Wanneer je de mensen eerst overtuigt van het nut van een verandering dan komt
de acceptatie vanzelf'.
"De theorie van de onderbouwing en de oefeningen spraken mij vooral aan. Bij de oefeningen
zie je bijvoorbeeld negatief gedrag, maar dan ontdek je dat je bij je eigen oefening jezelf ook
zo gedraagt. Een eye-opener dus".

"Situationeel leiderschap. Daardoor kan ik beter aansluiten bij het niveau van de
medewerker".

"Uit de leerstof zijn mij niet echt dingen bijgebleven, waarvan ik kan zeggen dat ik daar veel
aan gehad heb. Bovendien waren diverse onderwerpen bij mij al bekend uit eerdere
managementopleidingen. Wel heb ik gemerkt, dat het heel handig is, dat je door het MOP een
bepaald netwerk hebt opgebouwd met collega's in het hele ziekenhuis, hetgeen de contacten
onderling makkelijker maakt".

'Het blok cultuur was erg leerzaam. Dit met name omdat dit speelde op de afdeling. Je gaat
dan toch meer kijken naar de achtergronden van de medewerkers. Je gaat ook kijken wat de
sterke punten zijn om die mee te nemen in de verandering van de cultuur.
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Het blok 'kwaliteit' was leerzaam. Dit in verband met de NIAZ-acties, die hoog op de lijst
staan van de afdeling. Het meedenken over wat er in de organisatie gebeurt en welke invloed
dit heeft of kan hebben. Tevens ook hoe je hiermee om kunt gaan vanuit de AI-gedachte, richt
je je op die dingen die je energie geven".

De kernkwadranten in de breedste zin pas ik veel toe en dat geeft toch wel verrassende
inzichten. Ik merk dat er veel mag, kan en soms verwacht wordt. Ik zou daar graag meer vat
op willen krijgen. Welke keuze, welke doelen stellen we ons".
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"Er zijn geen echte eye-openers geweest voor mij. WeI een verbreding van mijn denkwijze.
Ik heb wel nieuwe dingen geleerd, waaronder de theorie van J. Rijsman, maar geen nieuwe
dingen die ik bruikbaar acht voor in de praktijk".
Ik hecht wel veel waarde aan het nog steeds hebben van intervisiebijeenkomsten en ervaar
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dat als erg leerzaam en nuttig".

Vraag 5:

Herken je veranderingen bij collega's waar je mee samenwerkt die ook het
MOP hebben gedaan: Denk daarbij aan communicatie, leidinggeven, gedrag,
omgang met collega's etc.?

"Ja, doordat je dezelfde theorie hebt gehad, kun je in gesprekken hierop wijzen, en dingen
herkennen. Collega's komen nu ook regelmatig voorbespreken als ze een moeilijk gesprek
moeten doen. Gaan bewuster om met medewerkers".

Ik zie bij anderen veranderingen. Ze zijn toegankelijker geworden. Onze afdeling is een
redelijk gersoleerde club maar ik merk dat het makkelijker is om een ingang te vinden bij
anderen. Afdelingen en units hebben meer begrip voor elkaar gekregen en men handelt daar
ook naar. Bij onderlinge contacten helpen we elkaar beter".
"

Nauwelijks verschil. Het MOP is wel regelmatig gespreksonderwerp. Het heeft de
saamhorigheid vergroot en het onderling begrip verhoogd. Het MOP vergroot het gevoel
hebben voor anderen".

6.

Ik had verwacht dat het sneller in de organisatie te merken was. Je merkt wel dat men er mee
bezig is om er wat mee te doen en je herkent het ook als mensen het er over hebben of iets op
de MOP-manier proberen te doen".
"

"Ja, gebruik van dezel fde teksten. Je spreekt dezelfde taal. Maar er is ook teleurstelling. Je
verwacht van mensen die kennis hebben gemaakt met AI ook, dat zij dit in hun omgang met
anderen toepassen maar dat gebeurt niet altijd. Ook blijkt dat mensen de essentie van AI niet
opgepakt hebben".

"Ziekenhuisbreed gezien is er meer bespreekbaar, wordt er madr open gecommuniceerd. Niet
altijd in verticale lijnen communiceren en beslissingen nemen maar ook in horizontale

lijnen".

"Mijn eigen intervisiegroep is het meest waardevolle op dit moment. Mensen in de organisatie
weten elkaar te waarderen. Theoretische achtergrond komt beter over".

308

"De AI-gedachte moet je uitdragen, het is geen kwestie van kennis. Zelfinzicht en empathie
naar de ander zijn hierin sleutelwoorden. Het milder omgaan met situaties vloeit hier
automatisch uit voort. Ook hierbij is kwaliteit een belangrijk item. Diepgaande persoonlijke
verandering is merkbaar in je gedrag in alle situaties, zowel in het werk als privt. Facilitering
in de organisatie ervaar ik als teleurstellend. Dit is in mijn werk op alle niveaus merkbaar,
maar wordt met name van bovenaf te weinig vorm gegeven. Zelf merk ik naar anderen, dat ik
in plaats van te 'schoppen' meer de problemen of ergernissen probeer te benoemen".

"De verwachtingen ten aanzien van de leidinggevenden waren erg hoog. Er wordt weinig
gedelegeerd. Men ziet onvoldoende de kwaliteiten van mensen onder zich en bij de meest
simpele dingen worden de medewerkers gecontroleerd. Sommige collega's zijn assertiever
geworden door het MOP. Het is moeilijk voor mensen om gedragsveranderingen vast te
houden. Hoe blijfje hier actief mee bezig? ".le merkt dat de AI-gedachte leeft. Het wordt benoemd in overleg met collega's. Ook wordt
er in overleg zorgvuldiger geformuleerd, meer vragend dan aanvallend.
In het overleg kijk je met elkaar naar 'Hoe pakken we dit aan?' Het is goed om te zien dat
mensen weer enthousiast dingen hervatten, weer aan de slag gaan".
"Een effect van het MOP is ook, dat je collega's op een andere manier beter leert kennen. Je
krijgt meer inzicht in elkaars vak. Het leidde ook tot teambuilding en bood de mogelijkheid
tot netwerken. Dit alles heeft een positiefeffect op de samenwerking. Opgemerkt wordt dat
voor de veranderingen een bodem is gelegd, het is vooral wat betreft AI nog aangeleerd
gedrag en zeker geen tweede natuur. Het risico daarbij is, te vervallen in oud gedrag.
Herhalingsdagen zijn daarom noodzakelijk voor zowel de inhoud alsook de teambuilding".

"Ik zie bij sommige collega's een positievere insteek, dat ze hun negatieve gevoelens niet
ventileren naar medewerkers. De communicatie is beter dan v66r het MOP zowel onderling,
als naar mij toe".
"Doordat je ook buiten de lessen om, veel contact hebt gehad met medewerkers die je
voordien nauwelijks kende, merk je dat de communicatie soepeler en makkelijker verloopt.
De drempel ligt nu lager".
"Ik merk met name dat we binnen de unit ermee bezig zijn. We stimuleren elkaar om de
VRIC- en de AI-gedachte uit te dragen. lets wat goed naar voren komt is dat we elkaar sneller
aanspreken op ons gedrag en verwachtingen worden meer uitgesproken waardoor de basis
(het gemeenschappelijk referentiekader) goed is".

"Ik merk dat men meer kiest voor de communicatie. Het lijkt erop dat men meer durft te
zeggen en de mensen worden meer zichzelf, dat is erg positief Duidelijk merkbaar is dat de
AI/MOP-gedachte behoorlijk onder druk komt in moeilijke tijden (ombuigingen). Het lijkt
mij toch een uitdaging dit juist niet op de 'oude' manier te doen zonder die AI en MOP, maar
juist die AI- en MOP-gedachte in dit soort trajecten duidelijk naar voren te laten komen".
"De communicatie rond de bezuinigingen had weinig AI in zich. Algemener zie je in stresssituaties dat het moeilijker is AI te handhaven; snel terugval op oude systemen in tijd van
nood. Het is echter moeilijk om niet in oude gedragingen te vervallen zowel voor mijzelf als
voor de anderen".
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"Ik herken veranderingen bij collega's. Bij mijn leidinggevende merk ik nog onvoldoende
verandering. Er zou meer verticale uitwisseling moeten zijn met betrekking tot het MOP. De
neiging bestaat om ad hoc aansturing te geven waarbij de Al-gedachte regelmatig niet aan bod

komt".
"Ik herken dit wel. Mensen hebben wel degelijk de intentie om anders naar zaken te kijken,
maar ik merk ook dat de intentie weliswaar goed is, maar dat de uitwerking is hetzelfde blijft.
Voorbeeld: er komt nog steeds twee-derde van de voor een vergadering uitgenodigde mensen
te laat. Deze mensen hebben allen het MOP gevolgd".

Vraag 6:

Welke verwachtingen heb je van iemand die het MOP heeft gevolgd?

"Wie het MOP heeft gevolgd wordt geacht kritisch naar zichzelfte kijken en door
zelfreflectie ook op het idee te komen dat je mogelijkerwijs iets anders moet gaan doen. Dat
komt er niet van, ook uit gebrek aan loopbaanbegeleidingsmogelijkheden".

"Dat die personen volgens de AI gedachte goed omgaan met elkaar en zo mogelijk de
problemen aan kunnen pakken".

"Wisselend, afhankelijk van competenties die collega's al bezitten. Wel verwacht ik
verbetering door theorie en kunde, en meer zelfvertrouwen".

"Dat die persoon open staat voor andere mensen, het goede uit mensen haalt op een prettige
manier terwijl hij zichzelf blijft".
"Ik verwacht dat iemand die het MOP heeft gedaan naar de positieve kant van mensen kijkt
en niet de negatieve kant benadrukt".

"Ik vind dat de ombuiging een betere AI-impuls had moeten hebben. Nu is het te ruw gebeurd
waarbij schade is aangericht die niet nodig was geweest. Slecht nieuws wordt nooit goed
nieuws maar je moet het wel zorgvuldig brengen. Je kunt nu wel bij anderen te rade gaan en
anderen aanspreken op dingen die in het MOP aan de orde zijn geweest".
"Dat hij gelooft in wat hij doet, en gemotiveerd werkt. Ook dat hij loyaal is naar de
organisatie, neuzen dezelfde kant uit".

"Men moet uitdragen wat men geleerd heeft. Actief meewerken aan de scholing en
ontwikkeling. Het zou verplicht moeten zijn het is tenslotte ook het beleid van het Zaans
Medisch Centrum dat je onderling bespreekt met elkaar".

"Dat hij /zij zich aan de aangeleerde vaardigheden houdt. Goed met de opgenome stofleert
omgaan en aan persoonlijke ontwikkeling denkt".

Niet groot, misschien meer vanuit HRM-kader werken en daarop aanspreekbaar zijn in
verband met het grotendeels theoretische karakter. Er is wel een belangrijke rol voor mij
weggelegd als coach!"
de leidinggevenden had ik hoge verwachtingen. Ik had meer verbetering verwacht.
Meer belangstelling, meer bereidheid tot overleg, meer delegeren, minder autoritair.

"Van
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De cultuur is te sterk; men wil alles in eigen hand houden er is niet doorheen te komen.
Jammer, er is veel teleurstelling, omdat een en ander nog steeds niet bespreekbaar is".

"Ik verwacht van iemand die het MOP gevolgd heeft, een positieve instelling, heldere
communicatie, eigen initiatief, terugkoppeling en het anders tegen problemen aankijken".
Vooral gericht zijn op de AI-gedachte, dat je mensen weet te sturen en motiveren dat ze het
fijn vinden om in het ZMC te werken, en dit uitstralen. Als een team gemotiveerd is, heeft dit
direct zijn uitstraling op de patienten. Een positieve benadering".
6.

"Je zou na het MOP verwachten dat de communicatie beter verloopt. Helaas moet ik
constateren dat met name vanuit het management dit nogal tegenvalt. Er valt nogal wat aan te
merken op de communicatie van boven af, zeker gezien alles wat er nu gebeurt met de
ombuigingen".

"Iemand die het MOP gevolgd heeft moet de AI- en de VRIC-gedachte uitdragen. Als de
organisatie hier zoveel in investeert mag je verwachten dat men zich hier ook voor inzet, zelf,
de medewerkers en de organisatie. Iedereen die het betreft hoort het MOP te volgen met name
omdat het is toegespitst op het ZMC. Ik verwacht ook dat de mensen zorgen dat de AI- en de
VRIC-gedachte blijven 'leven' en dat er borging plaatst vindt".

"lk verwacht inzicht en hetzelfde referentiekader. Je kunt er in reflecterende zin iets mee
doen. In ons huis wordt veel afgeknokt en vervolgens verder gegaan. Er mag hier erg veel
naast elkaar bestaan. Dat verandert niet/nauwelijks".

"Inzicht hoe je mensen motiveert. Openstaan voor vernieuwingen. De deelnemers aan het
MOP moeten beleid kunnen uitdragen. Uitdragen van de visie van de organisatie".
"Zelfreflectie met name op het gebied van A.I. en daardoor verandering van gedrag".

"Zeker communicatief beter, openheid, bewust bezig zijn met wat er in het MOP geleerd is.
Inzicht in jezelf en anderen krijgen. Ik vind ook dat als een organisatie zoiets moois opzet je
er ook vol voor moet gaan zowel de top als degene die het MOP volgen".
"Omdat ook het hoger kader van het ZMC het MOP heeft gevolgd, verwacht ik dat de MOPgedachte levend gehouden wordt. Hier zie ik nog te weinig van terug. De MOP-gedachte zou
een vast agendapunt moeten zijn van het werkoverleg. Neem een pro-actieve houding hierbij
aan. (voorbeeldfunctie)".
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Vraag 7:

Welke instrumenten heb je ontwikkeld om hetgeen je in het MOP geleerd hebt
te onderhouden?

"Intervisie loopt door, is effectief Via dialoog intervenieren komt te weinig uit de verf
Zowel het instrument van intervisie als coaching (kritisch spiegelen) wordt tijdens het MOP
onderbelicht, maar wordt door mij nu nog steeds voortgezet".
Regelmatig dingen lezen over wat is behandeld tijdens het MOP. Ik ben scherper geworden
op informatieverzameling en -verwerking".

"

"Beter omgaan met veranderingstrajecten, maar vindt dit nog wel moeilijk.
Functioneringsgesprekken hebben meer structuur gekregen, output gerichter".

"De coaching wordt afgerond. De intervisie gaat door. Misschien is daarbij wat ondersteuning
boel scherp te
gewenst. Zelf kijk ik regelmatig in mijn dagboek en naar de literatuur om de
houden".
"

Nog niet echt van toepassing. Ik gebruik weI sommige items van het MOP en probeer die toe

te passen".

"Het leermateriaal opnieuw doorlezen, op de werkvloer met mede MOP-ers meer bespreken,
onze intervisiegroep is geflopt dus daar onderhouden we het geleerde niet mee".

"AI gedachten loopt als een rode draad overal doorheen, netwerken en intervisiegroep.
Terugbladeren in het naslagwerk. Daar heb ik een eigen map voor ontwikkeld".
"Ik heb met name tijdens mijn opleiding veel instrumenten aangeleerd op dit gebied, het MOP
heeft niets toegevoegd. Ik heb tijdens de intervisiebijeenkomsten meer gecoacht dan zelf
deelgenomen. Intervisie is een belangrijk middel tot gedragsverandering, maar dan moet je
wel de groepsleden vrije keus van deelname en groepssamenstelling geven. De keuze op basis
van de leerstijl in het MOP, is hieraan tegenstrijdig. Ik heb wel door de informele contacten
tijdens het MOP nog meer de mens achter de functie leren zien. Mixen van de diverse
waarde en effect aan het
groepen, ook op verschillende niveaus, zou in de toekomst meer
MOP kunnen geven. Ik heb nu ook meer polikliniekcollega's leren kennen, dit genereert
contacten c.q. werk voor mij. In die zin was het ook een belangrijke PR voor mijn eigen
functie. Er valt nog meer uit de organisatie te halen dan nu het geval is, bijvoorbeeld door
meer gebruik te maken van de afdeling opleiding en ontwikkeling en meer uit de mens te
halen door goede coaching".

"Zelf als coach optreden bij

een ander die de MOP doet,

dwingtje om er heel bewust mee om

te gaan".

"Het verhaal van de Balanced Score Card spreekt me erg aan; goed praktisch toepasbaar".

"De intervisie is verwaterd. Men gaat slap om met afspraken en we gaan proberen de
intervisie opnieuw op te zetten".

"Ik doe nog intervisie. Ik vind het in de intervisie vooral leuk om vanuit verschillende
afdelingen met een heel verschillende insteek naar problemen te kijken en te bespreken".
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"Met name de intervisie groep en de gesprekken met mijn coach ervaar ik als zeer
waardevol".
"Ik heb de map altijd in de buurt. Ik heb een aantal steekwoorden opgeschreven die ik vaak
even nakijk. We hebben een goed overleg met de leidinggevenden waar we het veel over de
AI- en de VRIC-gedachte hebben".

"Vaker afstand nemen en kuken naar wat er gebeurt vanuit een positieve instelling. Niet
mensen bestempelen als zeurders maar je afvragen waarom ze zeuren. Naast de medewerkers
gaan staan in plaats van tegenover hen gaan staan".

"Door het houden van jaargesprekken, zodat ik me bewust blij f van de wensen van mijn
medewerkers".
Vraag 8:

Op welke wijze probeer je invulling te geven aan de AI-gedachte op de

afdeling? Met personed en leiding. Kun je daarbij voorbeelden noemen?
6.

Achterhalen wat er al aan ideeen is, niet het wiel opnieuw uitvinden. Een minder
probleemgerichte benadering hanteren, meer oplossingsgericht".

"Ik vind voorbeeldgedrag van mezelf en andere leidinggevenden op mijn afdeling belangrijk.
Verwachtingen naar elkaar toe uitgesproken. We waren al bezig met de cultuur van de
afdeling te veranderen en ik weet niet goed te benoemen welke invloed van het MOP ofvan
AI afkomt. Er is geen nulmeting vooraf aan het MOP gedaan".
Ik probeer de mensen meer op 6dn lijn te krijgen, het 'wij' gevoel te promoten. Ook met
personeeldeden die niet zo makkelijk in de omgang zijn, probeer ik meer contact te krijgen".
66

"

Zoals gezegd ben ik al eerder begonnen met een Al-achtige aanpak. Dat is overigens wel
doorzetten want je moet consequent de mensen op de afdeling herinneren aan de afspraken
die je onderling hebt gemaakt en ook onmiddellijk een voorbeeld noemen hoe je het w61 wilt
hebben. Dat zijn eigenlijk steeds kleine slechtnieuwsgesprekken. Ik ben daarin hard op de
inhoud maar zacht op de relatie en op den duur werkt dat, maar het blijft doorzetten".
"

Met de leidinggevende proberen samen vorm te geven aan de AI-gedachte op de afdeling.
De contacten in huis lopen een stuk makkelijker. Eigenlijk zou er voor de medewerkers ook
iets moeten gebeuren zodat ze beter weten wat we doen en waarom we dat doen".
"Interesse tonen, complimenten geven, coachen, kansen aanreiken, ruimte geven. Gelooft erin
dat complimenten geven beter werkt dan afkraken, blijft ook beter hangen, maakt meer

indruk".

"Met name op het gebied van communicatie proberen we het zo goed mogelijk te doen en dit
ook uit te dragen. Zoals met name de V.R.I.C."

"Mopperende mensen aansturen en daarbij zorgen uit de negatieve spiraal te blijven.
Sturen van het gedachtegoed, nadelen niet noemen maar altijd de voordelen".

"Complimenten geven, positieve feedback geven. Direct terugkoppelen als ik het ergens niet
mee eens ben, in plaats van frustratie. Wat nu met de negatieve gevoelens? Die blijven meer
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onder tafel, dit zie ik ook elders in het ZMC en in de Zaanstreek als een manier van omgaan
met problemen. We hebben te maken met een cultuur van arbeiders in een ondergeschikte
positie en een eilandcultuur, dit maakt het lastig het positieve boven te halen".

"Een positieve houding proberen aan te nemen. Positieve vragen stellen, meer aandacht voor
wat mensen willen, b.v. als ze klagen; hoe willen ze het dan hebben. Ik probeer meer te
zelf veranderingen
bespreken en anderen bij de oplossing te betrekken. Soms laat ik ze
meer
ze
dachten
en
wederzijds begrip en
geeft
uitzoeken, dit blijkt dan vaak lastiger dan
betrokkenheid. Vooral bij lastige veranderingen geeft dit meer begrip voor de problemen
hierbij en de gekozen beslissingstrajecten.
Ik laat de werkvloer meer uitvoeren van veranderingen en beleid".

"Wat betreft de eigen afdeling proberen elkaar moed in te spreken. Structureel overleg met de
elkaar
ander(en): daarbij goed luisteren, serieus nemen en praten over zorgen (voor
zorgen...)".

"Het praktisch gebruik vind ik ook afhangen van het niveau van medewerkers waarmee je te
maken hebt. Begrippen zijn niet herkenbaar; dan is het ook lastig om zelferg Al-gericht te
blijven".
Ik probeer het positieve van mensen naar voren te halen, gebruik te maken van de
kwaliteiten die ze hebben, niet bang te zijn dat je zel f alles het beste moet kunnen. Mensen
waarderen om wie ze zijn en wat ze doen, je hebt elkaar nodig".
6,

"Door ook anderen kennis te laten maken met A.I. Bijvoorbeeld heel actief leeftijdsgebonden
niet vanuit hun
personeelsbeleid te voeren. Mensen serieus nemen in hun mogelijkheden en
duwen".
blijven
onmogelijkheden

"Ik probeer stil te staan bij goede resultaten en die ook te benoemen. Ik streef naar
de orde te stellen.
werkplekverbetering. Dit doe ik door bij elk overleg ARBO en kwaliteit aan
Niet moeilijk doen over kleine investeringen. Goed luisteren, ook tussen de regels door.
Voorts geef ik nu als manager meer aandacht aan persoonlijke gebeurtenissen van de
werknemer in de vorm van kleine attenties".
meest duidelijk
"Ik probeer nu meer dan anders mijn medewerkers positief te benaderen. Het
die
Wanneer
worden.
moeten
onzeker zijn,
is dit wanneer er nieuwe medewerkers ingewerkt
en denken dat zij het nooit zullen leren, maak ik hun duidelijk dat er al heel veel dingen erg
goed gaan".

laten
"Complementariteit, zoeken wat je aan elkaar kunt hebben. Andere mensen competent
inhoud".
de
zijn en dat organiseren. Dan kom je los van

"Ik ben resultaatgericht; ik moet me bewust zijn van de menselijke kant. Ik deed het wel,
maar probeer nu meer de Al-gedachte vast te houden.
Ik probeer me kwetsbaar op te stellen. Navraag te doen of datgene wat ik wil, duidelijk is en
ofwe gaan voor hetzelfde doel. Ik ben met name ook bezig met te kijken naar bekwaam en
onbekwaam en de stijl van leidinggeven die ik daarbij kan hanteren. Ik probeer ook de
mensen direct aan te spreken en niet te wachten of het te laten rusten, natuurlijk weI vanuit de

AI-gedachte".
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"Het coachen van medewerkers heb ik meer invulling kunnen geven. De begeleidingscyclus
en ondersteunen van mijn medewerkers heb ik meer in het daglicht van de AI kunnen zetten".
Ik probeer het al jaren. Heeft me wel gesterkt. Ik probeer er nu bewuster mee om te gaan.
Meer rekenschap in je omgang. Je kum rare fouten maken. En daar was ik me soms
nauwelijks van bewust. Al steunt me; je kunt iets gauw vernielen. Voorzichtiger ben ik
geworden".
66

"Door minder ad-hoc beslissingen te maken en meer gestructureerd te werk te gaan. Meer
patientgericht werken en meer communicatie. Let meer op attitude van personeel ten opzichte
van elkaar en ten opzichte van de patient".
Vraag 9:

In hoeverre is Al voorjou een 'technische' vaardigheid of is het iets van jezelf
geworden en draag je het daarmee ook uit buiten het ziekenhuis?

"Deels is het zeker nog techniek, ik probeer er wel rekening mee te houden. Ik ben echter
zeker geen ander mens geworden".
"Is nog niet iets van mezel f geworden, maar ik weet er wel bij coaching mee om te gaan.

Probeerikwel!!"
66

Voor mij is het geen automatisme. Ik denk er wel regelmatig aan. Ik kijk breder naar het
organisatiebelang en ben voor een deel van mijn eiland afgekomen. Ik help nu ook collega's
van andere afdelingen".
"Ik probeer er wat mee te doen het is nog wel een techniek maar ik probeer het wel iets eigens
te laten worden. Het is niet iets van mezelf, blijfer aan werken. Ben een realistisch type".

"Geen technische vaardigheid, maar heb ik al van nature als eigenschap. Je merkt weerstand
als je niet met een AI-gedachte te werk gaat".

"Het is iets van mezel f geworden, het MOP heeft me sterker gemaakt".
66

Het gaat om diepgaande gedragsverandering. Bereidheid zelfte veranderen is primair
noodzakelijk. Je internaliseert het en dus draag je het in alle situaties uit. Angst, waarden en
normen en culturele aspecten zijn hierin bepalend. Het bespreekbaar maken van iets negatiefs
en dit meer uitdiepen".

"AI zit dieper, het is geen technische vaardigheid. Je ziet wel meer invloedsmogelijkheden,
maar mensen worden vooral gevormd door levenservaring. Ik sta meer open voor kritiek, mits
positief bedoeld. Ik vraag dan; wat wil je verbeteren. Ik ben me bewuster van mijn negatieve
kanten, bijvoorbeeld dat ik eigenwijs ben en beter moet luisteren ! !
''

66

Het zijn nu vooral nog technische vaardigheden. Ik kan meer trots zijn op het hele MOPgebeuren in contacten naar buiten. Ik probeer concreter met complimenten om te gaan".
66

Voornamelijk een techniek; het is niet iets van mezelf'.

315

"Een deel is van mijzelf. Ik ben positief ingesteld. Een deel hangt ook af van bepaalde
aangeboren eigenschappen. Echter extra alertheid is geboden om niet in oude gewoontes te
vervallen".

AI is voor mij geen technisch verhaal, is goed bruikbaar niet alleen op het werk, maar zeker
ook daarbuiten in bijvoorbeeld mijn gezin".

66

"Langzaam aan is/wordt het iets van mezelf. Het gaat nog niet automatisch en ik moet blijven
nadenken hoe iets ook al weer was. Ik blijfuitgaan van de dingen die me energie geven.
Buiten het ziekenhuis ben je er minder bewust mee bezig maar het is wel iets van jezelf aan
het worden dus ook buiten het ziekenhuis gebruik ik het".
Het is iets van mezelf. Ik heb wel het gevoel dat ik het al had vanuit de organisatie waar ik
vandaan kom. In onze organisatie merk ik dat de mensen wel willen, maar het lijkt er op dat
het er door de organisatie niet (te weinig) uitkomt".
66

Vraag 10:

Hoe bewerkstellig je dat je ook met 'tegenwind' van de AI-gedachte uit blijft
gaan? Welke tips heb je daarvoor?

"Lange adem hebben op bepaalde posities / punten. Geloof in positieve ontwikkelingen en
optimistisch zijn. Aandacht geven aan zaken waarje energie uithaalt. Alert zijn op wat
energie wegtrekt".

"Als ik een overleg heb waarin ik tegenwind verwacht, schrij f ik in mijn agenda Al. Dit om te
voorkomen dat ik in oud gedrag terug val".

"Door training en actualisatie van de MOP groep, wordt de AI-gedachte weer eigen gemaakt".

"Al is iets emotioneels. Je moet naar de goede kant kijken van een probleem ofverandering.
Bij veranderingen, tegenwind, zie je eerst ongeloof en daarna protest, dit hoort erbij, daarna
moet je het in een ander perspectiefplaatsen en het van een positieve kant gaan bekijken.
Sommige mensen moeten daarmee geholpen worden, hebben dat niet in zich om dat zelf te
doen".

"Door een positieve instelling en geloven in een positieve instelling bij anderen. Morgen is

belangrijker dan gister, iedere dag is een nieuwe kans; succes is de kracht van het positieve
denken. Ook de terugkeerbijeenkomst was zeer zinvol, vind alleen twee dagen te lang, heb op
mijn werk dan weer tijd tekort".
We hebben zelf meegemaakt dat er een mega-project was op de afdeling. Voor mezelfheeft
het MOP me zeker geholpen die tijd door te komen. Met name het MOP en de Al-gedachte.
De verbreding en beelden die je kon uitwisselen. Ook in moeilijk tijden moet je dus vasthouden aan de intervisie, het delen van de beelden en verwachtingen, openheid en het
dat samen, roep
positieve vasthouden. Een goede back-up en steun. Houd je doel vast en doe
desnoods hulp in".
66

"Op dit moment voel ik alleen maar tegenwind van het unitmanagement. Ondanks dat heb ik
toch wei voldoening in mijn werk en heb ik nu een goede begeleidster gevonden".
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Bewust positief blijven denken en altijd een opening weten te creeren.
rade gaan, ben ik niet te negatief bezig".
"

Altijd bij jezel f te

"Als je echt veranderd bent, van binnenuit, dan heb je geen last van tegenwind. Je verandering
heeft je geleerd, daar anders mee om te gaan.
Al=HRM. De basis mist nog veel op dit gebied. Bijvoorbeeld bij herplaatsingen wordt geen
goed gesprek gevoerd over iemands functioneren en is de kans groot dat hij/zij in de nieuwe
situatie dezelfde problemen krijgt of de nieuwe afdeling niet goed geinformeerd is over
iemands beperkingen. Functioneringsgesprekken, het personeelshandboek, de vraag van de

klant leven onvoldoende om aan ons HRM-beleid goed uitvoering te geven. Het is niet
vanzelfsprekend en dat zou het wel moeten zijn, zeker gezien wat er in het MOP gepromoot
wordt. De afdeling PO&0 zou hierin een sleutelrol moeten hebben! ! ! De lijn en rol van onze
afdeling passen nog niet in HRM, er valt nog veel te doen.
TIPS:
- Faciliteren van het MOP in de dagelijkse praktijk.
Zel f meedoen van directie, leidinggevenden, PO&0 en de medisch specialisten".
Nu is er geen lange termijn cultuurverandering bewerkstelligd. Per niveau blijven de
veranderingen hangen. Het heeft onvoldoende aandacht besteed aan mixen en veranderen van
de organisatie door de verschillende niveaus heen. Het blijft bij hoge verwachtingen. De
leidinggevenden hebben hierin voorbeeldgedrag. Participerend veranderen heeft meer effect".
G 6

"Positief is, dat mensen die elkaar hebben leren kennen elkaar opzoeken. Alle hoop is hier nu
op gevestigd om met de positieve stroom mee te gaan".

"Ik probeer een beslissing beter uit te leggen en mensen meer inzicht in het beleid te geven. Ik
vond het een leuke cursus. Je krijgt meer begrip voor elkaar, minder 'eilandgevoel', de
onderlinge contacten verbeteren".
"Ervaren tegenwind: de AI-gedachte versus de non-AI-benadering door de top met betrekking
tot de ombuigingen geeft momenteel de nodige onzekerheid bij mensen.
Kleine behaalde successen stimuleren om de AI-gedachte vast te houden.
Tips: *blijf positief naar mensen kijken

*blijf elkaar moed inspreken
*schat ieder op waarde (en jezelfop eigenwaarde)".
"Bij tegenwind zoals de bezuinigingen was en is het moeilijk de AI-gedachte vast te houden.

Tip: Neem de tijd om de tegenslag op je in te laten werken en weer ruimte te krijgen voor het
positieve. Emoties zoals verdriet en boosheid mogen er zijn en hoeven Al niet in de weg te
staan".

"Wees duidelijk; geefaan waarjezelfstaat; schat in wat anderen van je verwachten.
Zorg voor evaluatie en borging".

"Door niet in de slachtofferrol te kruipen. Maar juist lucht proberen te creeren door zel f naar
alternatieven te zoeken. Deze boodschap ook uitdragen naar collega's en medewerkers".

"In gesprek blijven! Ik probeer dingen goed voor te bereiden. Echter wat mij stoort hoeft een
ander helemaal niet te storen. Je moet ook ruimte laten aan de ander".
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"Belangrijk is het om je doelen niet uit het oog te verliezen en hetgeen je wilt bereiken goed
te formuleren".
en eerlijk. Houd het VRIC hoog. Blijf communiceren en verlies jezelf niet. Zorg
voor borging in de organisatie met name op het gebied van coachen en intervisie".

"Blijf open

"Nog een algemene opmerking over het MOP en de AI gedachte. De hele organisatie moet
mee. Ook de medisch specialisten".

"AI is een middel. Als blijkt dat dit middel niet werkt, moet je iets nieuws uitproberen of via

dezelfde problemen met
een andere weg je doel bereiken. Ik heb na Wn jaar MOP nog steeds
Mensen verander je
niet
werkt.
Al
mensen
wat
voor
dezelfde
gedachte
mij bevestigt dat de
er strakker gestuurd
dat
zie
Ik
zitten.
in
vast
mensen
dat
gedrag
niet zomaar en wat je ziet is
zou moeten worden. Als blijkt dat mensen niet functioneren zoals gevraagd wordt in de
functie ondanks een begeleidingstraject moeten conclusies ook een gevolg hebben.
Tot slot een algemeen advies: een Balanced Score Card opzetten om de resultaten van het

MOP te meten".

"We moeten blijven proberen. Ook in dit soort periodes. Je kunt elkaar erop aanspreken. We
zitten al snel in een 'afbrand'-cultuur. Dat is mensen eigen. Ik heb daar een hekel aan. Als
Misschien kunnen
manager heb je ook permanent met de druk van de specialisten te maken.
we elkaar daarin steunen (in de strijd steunen). Ik probeer in elk geval flexibel te zijn".
Leg de verantwoordelijkheden laag in de organisatie door middel van stimuleren en
evalueren van verschillende werkgroepjes. Zorg ervoor dat mensen veel plezier hebben en
houden op de afdeling met elkaar".
66
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2.3.

Terug naar de onderzoeksvraag.

Centrale onderzoeksvraag.

Specifieke vraagstelling voor dit deel.

Wat is appreciative inquiry (Al) en op welke
manier kan deze filosofie betekenis
hebben bij het veranderen van een
organisatiecultuur?

•

Vanuit de principes van Al is bij het ZMC
gekozen voor een intensief Management
Ontwikkelings Programma (MOP). Hoe is
dit programma tot stand gekomen, op
welke manier is aan de inhoud daarvan
vorm gegeven en wat zijn de effecten op
de organisatiecultuur?

•

Hoe is de filosolie van appreciative Inquiry
ingebed en geborgd bij het ZMC?
Well( resultaat is oorzakelijk toe te
schrijven aan Al als strategie voor
verandering?

•

Wat zijn de kenmerkende eigenschappen
van de didactische werkvormen,
gerelateerd aan de Al-filosofie in het
management ontwikkelingsprogramma?

•

Wat zijn de bevindingen vanuit de
deelnemers, de niet-deelnemers en de
begeleiders van dit programma?

In dit deel van het proefschrift heb ik inzicht gegeven in de filosofie van appreciative inquiry,
de wijze waarop ik deze filosofie heb uitgedragen en de manier waarop deze filosofie is
overgedragen in het management ontwikkelingsprogramma.

Vanuit de resultaten die zijn gemeten via het Prismant medewerkerstevredenheidsonderzoek,
de eigen observaties, evaluaties en de interviews die door de deelnemers zijn afgenomen, kan
ik stellen dat een groot aantal medewerkers, zowel leidinggevenden als niet leidinggevenden
zijn geinjecteerd met deze filosofie en dat zij deze ook toepassen in hun dagelijkse praktijk.
De effecten op de organisatie als geheel zijn ook duidelijk aantoonbaar in positieve betekenis.
De cultuur van het ZMC is in de afgelopen jaren ten goede veranderd op het gebied van
onderlinge bejegening, vertrouwen en respect. AI is echter geen techniek of een instrumentele
vaardigheid en het gedachtegoed is dan ook nog erg fragiel en (nog) niet geborgd in alle
uithoeken van de organisatie.
De deelnemers van het managementprogramma doen hun best in de dagelijkse praktijk, maar
missen die broodnodige steun van en een vergelijkbare bejegening door de medisch
specialisten en het topmanagement van het ziekenhuis. Gelukkig sluiten deze zich aan in
2005-2006. Zeker in moeilijke tijden vervalt men al snel in oud 'probleemgericht' gedrag
door de druk die op de organisatie wordt gelegd. Met de steun van de specialisten kan
'duurzame' verandering worden ingezet en de kwaliteit van verbetertrajecten worden
geborgd.

De Al-gedachte werpt zijn vruchten af Uit de evaluaties kunnen we constateren dat er m66r
'rust' aanwezig is, m66r overleg in de zin van dialogisch communiceren en dat men bereid is
tot paradigmawisseling door de argumenten van anderen tot zich te nemen en te waarderen.

Mijn geloof in deze methodologie is alleen maar sterker geworden.
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Deel 3

De resultaten van de gekozen veranderstrategie.

Centrale onderzoeksvraag.

Wat zijn de'ontdekkingen' en de 'dromen' !
van het ZMC voor de toekomst en met
welke exteme en interne ontwikkelingen
:
dient men rekening te houden blj de
uitvoering van het beleid tot 2008?

Specifieke vraagstelling voor dit deel.

•

.

•

•
•

Hoe denken hoogwaardigheidsbekleders in Nederland over de
toekomst van de gezondheidszorg?
Hoe is de missie, de visie en de
strategie geformuleerd voor het ZMC
in de toekomst?
Hoe is de balanced score card
uiteindelilk uitgewerkt in het
beleidsplan van het ZMC?
Welke management- en/of
organisatie-ontwikkelingen zijn voor
het ZMC van belang?
Wat is de rol van HRM in dit geheel?
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3.1.

Ontwikkelingen

'Op maandag 10 april 2000 organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzon en
162,
over de toekomst
Sport in het Scheveningse Kurhaus de conferentie ' Met zorg veranderen
van de Nederlandse gezondheidszorg. De conferentie was het startpunt van het
maatschappelijk debat over de inrichting van het Nederlandse zorgstelsel. De ongeveer 200
deelnemers kwamen uit het zorgveld en vertegenwoordigden werkgevers- en
,163
werknemersorganisaties, wetenschappelijke instellingen, overheden en politiek

Inmiddels zijn we vijfjaar verder en over de uitspraken door de sprekers geuit tijdens deze
conferentie, valt mogelijk op dit moment wat meer te zeggen. Is de informatie nog relevant?
Zo nee, welke verandering is op dit moment waarneembaar? Zo ja wat betekent deze
informatie voor de toekomst van het ZMC? Hoe denkt het ZMC met deze geschetste toekomst
te moeten omgaan?
"De Nederlandse zorg scoort goed, ook internationaal gezien164. Dat zegt de OESO - de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - in haar landenexamen
van Nederland, dat onlangs (2000) is verschenen. Daarin is de Nederlandse zorg zeer kritisch
onder de loep genomen. De Nederlandse gezondheidszorg scoort een dikke voldoende. Dit
geldt zowel voor de standaard-gezondheidsindicatoren als voor de financieel-economische
kenmerken van het stelsel, zoals de totale kosten in relatie tot de output. Ons land behoort
volgens een door de OESO aangehaald onderzoek tevens tot de landen met de beste
gezondheidsstatus."

Met deze woorden opent minister Borst van VWS de conferentie. Vanzelfsprekend
is zij erg tevreden met de beoordeling van de OESO, maar ze wijst crop dat 66n goed
schoolrapport niet garandeert dat de rapporten tot in lengte van dagen schitterend blijven.
Bovendien signaleert de OESO ook een aantal knelpunten. Een eerste knelpunt is de
wachttijden. Daarvoor is inmiddels extra geld beschikbaar gesteld en zijn afspraken gemaakt
met het veld. Een tweede knelpunt is de regelgeving, die het soms voor de zorgverleners
moeilijk maakt om flexibel in te spelen op de behoeftes van de patienten. Ten derde brengt de
kostenbeheersing - ondanks goede macroresultaten - soms rigiditeit met zich mee.
Naast deze bestaande knelpunten dienen zich ontwikkelingen aan die de gezondheidszorg in
de toekomst zeer sterk zullen gaan bernvloeden. In het regeerakkoord staat dat 'het kabinet zal
bezien of, in het licht van de vergrijzing en andere ontwikkelingen, het wenselijk is om voor
de langere termijn verdergaande aanpassingen van het verzekeringsstelsel voor te bereiden'.
Kemvraag is: w6rdt de zorg passief veranderd door externe ontwikkelingen en proberen we
dat bij te benen, ofzien we zelfkans een koers uit te zetten? Dat laatste verdient de voorkeur.
Daartoe moeten we eerst definieren wat de belangrijkste trends in de zorg zijn. De minister
licht er vier toe:

162

Prof. drs. J. van Londen van de Raad voor de Volksgczondheid en Zorg zit de conferentie voor.
Ministcrie van VWS; DVC 00-096; mei 2000.
Openingswoord uitgesproken door mevrouw dr. E. Borst-Eilers; toenmalig Minister van Volksgezondheid,
Welzijn cn Sport.
163

164
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Technologische ontwikkelingen.
de medische
technologie in het algemeen een zegen. Maar die ontwikkeling maakt de totale gezondheidszorg wel duurder. We moeten dus grenzen durven stellen aan die technologische
ontwikkelingen. Leven is en blijft eindig en dat is maar goed ook.

Uit het oogpunt van levensverlenging en levenskwaliteit is de ontwikkeling van

Vergrijzing.

Door de vergrijzing stijgt de totale zorgvraag en vooral ook de vraag naar verpleging en
verzorging. Tegelijkertijd neemt het arbeidsaanbod in de zorgjuist af. In dat spanningsveld
kan de technologie een handje helpen, maar verzorging van ouderen blijft mensenwerk. Er
zijn dan ook goede afspraken nodig om de mantelzorg op een aanvaardbaar niveau te houden.
Met het beleid voor Arbeid en Zorg heeft het kabinet daarmee een begin gemaakt.
Toenemende welvaart.

Ook toekomstige senioren delen mee in de steeds grotere welvaart. Steeds meer ouderen
nemen mede daardoor niet langer genoegen met de huidige zorgfaciliteiten. Zij kunnen zich
duurdere zorg permitteren en willen die ook. Hier is het zaak om de echte zorg te
onderscheiden van de woon- en leefomstandigheden. Staatssecretaris Vliegenthart is daar al
volop mee bezig.
Europese regelgeving.
De Europese ministers van volksgezondheid zijn in discussie over de vraag, welke delen van
de gezondheidszorg onder nationaal en welke onder Europees gezag moeten vallen. Daarbij
zou wel eens kunnen blijken dat de huidige aanbodbeheersing op onderdelen niet helemaal
'Brussel-proof is. Nederland heeft dit overigens eerder onderkend dan andere EU-landen,
merkt de minister in het contact met de collega- ministers.

Er is dus genoeg aanleiding tot verandering in het zorgbeleid, maar er is geen reden voor een
schrikreactie. Bovendien is verandering moeilijk. De plannen Dekker en Simons waren
blauwdrukken voor een nieuw stelsel. Uiteindelijk zijn ze - grotendeels - gesneuveld. De les
die de minister daaruit trekt is: zonder draagvlak geen soepel veranderingsproces. VWS heeft
nu de regisseursrol op zich genomen in de discussie over de stelselherziening, om ervoor te
zorgen dat elke partij in het veld een actieve bijdrage kan leveren en alle meningen en
argumenten gehoord worden. Door de denkkracht van het totale zorgveld te bundelen wil de
minister ingredienten verzamelen voor een notitie die zij eind 2000 aan het kabinet wil
aanbieden. Enkele politieke partijen hebben al ideeen gelanceerd. Ook liggen er adviezen van
onder andere:

•
•

•

De SER, over de gevolgen van de vergrijzing en binnenkort over solidariteit;
De RVZ, over de toekomst van de AWBZ en over de invloed van
Europeseregelgeving op de zorg;
De WRR, die al een toekomstig verzekeringsstelsel heeft uitgeschreven.

Door het organiseren van debatten ten slotte worden ook allerlei andere organisaties
betrokken bij de discussie over de stelselherziening.
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Hoe ziet de Nederlandse gezondheidszorg eruit in 2015165,.t
Professor Schnabel schetst grensverleggende trends in en om de gezondheidszorg.
Informatisering, informalisering, internationalisering, individualisering en intensivering
domineren. Deze termen werkt hij als volgt uit.
Het aantal mensen dat in Nederland woont wordt groter. De verwachting is dat de bevolking
in de komende jaren met ongeveer 10% toeneemt. De bevolking wordt bovendien ouder.
Weliswaar stijgt het aandeel van de ouderen in de totale bevolking niet spectaculair, maar in
2015 is het aantal 65-plussers ten opzichte van nu met 40% toegenomen, en dat is voor de
gezondheidszorg een veel belangrijker cijfer.
Daarnaast is de bevolking in 2015 anders samengesteld. Nu is 9% van de bevolking
allochtoon; in 2015 ligt dat percentage tussen 12 en 14. Voor de gezondheidszorg betekent dat
andere vragen, andere gewoontes en voor een deel zelfs andere ziektes.
In haar totaliteit zal de bevolking in 2015 ook rijker zijn. Hoeveel rijker hangt af van de
manier waarop de economie zich blijft ontwikkelen. Schnabel gaat ervan uit dat de bevolking
in 2015 20 tot 40% rijker is dan nu. Dit betekent dat de bevolking meer eisen zal stellen aan
de zorg. Men is zelfmeer comfort gewend en zal dat ook van de zorg gaan verwachten.

Hoe moet je de Nederlandse bevolking van 2015 karakteriseren?
Lastiger, aldus Schnabel. De bevolking is veeleisender, hoger opgeleid, mondiger en
individualistischer. Dat betekent dat men een veel meer op maat gerichte behandeling zal
verwachten van artsen. De bereidheid om solidair te zijn blijft, maar de zorg die men de ander
gunt zal geen maatstafzijn voor de zorg die men zelfwenst te krijgen. Die verschuiving kan
de komende jaren problemen opleveren omdat wij nu in onze gezondheidszorg niet op die
manier denken.

Wordt de bevolking ook gezonder?
Die vraag is moeilijk te beantwoorden. In zijn geheel is de bevolking nu gezonder dan een
aantal jaar geleden en dat zal zich weI doorzetten. Maar tegelijkertijd gaan de effecten van de
toenemende levensduur een rol spelen. Weliswaar worden mensen later fysiek ouder, maar
ook in 2015 is er geen zicht op een eindeloos lange, gezonde levensverwachting. Mensen
zullen uiteindelijk toch langer ziek, of in ieder geval hulpbehoevend zijn. Verder verwacht
Schnabel dat de leefstijl er niet gezonder op wordt.
In de gezondheidszorg vallen twee dingen op: een sterke verwachting van de technologische

ontwikkeling, vooral op het gebied van de cure, en een grote zorg over een stagnatie in de
care. Innovatieve cure zal leiden tot betere interventie maar ook tot duurdere zorg. Voor care
zal meer tijd en menskracht nodig zijn en dus ook meer geld. Schnabel is bezorgd of die
middelen er voor de care echt zullen zon. Op het gebied van de preventie nemen de
technologische mogelijkheden toe om betere vaccins en betere toedieningsmogelijkheden te
ontwikkelen. Dankzij ontwikkelingen op het gebied van genetica zal er ook meer
voorspellende geneeskunde zijn. Verder verwacht Schnabel een toename van de ingrepen die
medisch niet noodzakelijk zijn, omdat het lichaam steeds meer als maakbaar en ontwerpbaar
wordt beschouwd. In toenemende mate zal de druk op de medische sector voortkomen uit de
behoefte om het leven ten volle te kunnen leven. Het accent zal minder liggen op het
noodaspect en meer op de intensiteit van het bestaan. Door verschillende lijnen bij elkaar te
leggen komt Schnabel tot het volgende plaatje:
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•

•
•

•

•

•

•

Een particuliere basisverzekering, waarin iedereen de mogelijkheid heeft om bepaalde
keuzes te maken ten aanzien van het pakket en de verzekering.
Sterkere differentiatie in de zorg, dus minder solidariteit en minder gelijkheid.
De individuele vraag van de patient of van de zaakwaarnemers van de patient staat
centraal.
denken
Zorgaanbieders gaan zichzelf steeds meer beschouwen als zorgaannemers. Zij
vanuit
de
steeds meer
vraag.
De arts van de toekomst is veel meer begeleider en behandelaar en minder
diagnosticus. De diagnostische functie wordt voor een groot deel overgenomen door
de technologie
Standaard is standaard. Steeds meer zal op basis van evidence based medicine gewerkt
worden met protocollen en richtlijnen. Geneesmiddelen zullen daar steeds nauwer aan
gekoppeld worden.
De dokter is een vrouw. Dat betekent in ieder geval meer werken in deeltijd en in
loondienst.

Wat blijft? De erfenis van de 20e eeuw zijn infectieziekten, chronische ziekten en kanker.
Ook de ongezonde leefstijl blijft: roken, drinken en drugsgebruik. Verder zal de vraag naar
alternatieve geneeswijzen zeker blijven. Schnabel voorziet twee doorbraken. Ten eerste zal
informatica het beeld van de geneeskunde op alle terreinen gaan bepalen. Snelle koppelingen
tussen dossiers en tests horen daarbij. Ten tweede verwacht Schnabel ten aanzien van de
gentechnologie dat al binnen enkele maanden het humane genoom wordt ontrafeld. Dit is in
de eerste plaats een doorbraak op wetenschappelijk gebied. Daarna moet de betekenis blijken
voor diagnostiekontwikkeling en geneesmiddelen en pas veel later voor de ontwikkeling van
gentherapie. Het probleem van de chronische ziekten zal pas in de tweede helft van deze
eeuw opgelost kunnen worden.

'In Belgie, mijn geboorteland, krijgen jongeren die 18 jaar worden van pa een autol 66
Dit leidt tot veel verkeersdoden. In Nederland, het geboorteland van mijn zoon, krijgen de
deze risicogroep is
jongeren van pa overheid een OV-kaart als ze 18 jaar zijn. Het autobezit in
veel kleiner en het aantal verkeersdoden navenant. Het Sociaal en Cultureel Planbureau kan
uitrekenen hoeveel jonge Nederlandse levens met dit OV-beleid gered worden.

Elk nadeel heeft zijn voordeel:

De Belgische verkeersdoden zouden het Nederlandse donorentekort kunnen helpen
wegwerken. Dit kan alleen als Belgie het vrije verkeer van goederen, in dit geval een nier of
hart, niet belemmert.' Mortelmans is naar eigen zeggen generalist in het EU-recht, geen
specialist in het gezondheidsrecht. Als 'EU-huisarts' heeft hij te maken met vele
specialismen: het onderwijsrecht, het milieurecht, het mediarecht en ook het

gezondheidsrecht.

Volgens Mortelmans geeft de EU-rechtspraak over OV-kaarten en meer in het algemeen over
de Nederlandse studiefinanciering nuttige indicaties voor de relatie tussen het Nederlandse
de Nederlandse grondwet
gezondheidsbeleid en het EU-recht. Op beide beleidsterreinen legt
sectoren
Voor
beide
een
bepaalt het EU-verdrag dat
de Nederlandse overheid
zorgplicht op.
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het EU optreden het nationale optreden aanvult en in beide sectoren heeft het Hof van Justitie
bevestigd dat de lidstaten vrij zijn hun onderwijs en gezondheidsstelsel in te vullen. Daarbij
moeten de lidstaten wel bepaalde Europese randvoorwaarden naleven.

Op beide vakgebieden zijn er specialisten die betogen dat hun beleidsonderdeel een aantal
eigenaardigheden heeft, die vragen om exclusiviteit en speciale behandeling, ook in het
EU-recht. Mortelmans heeft bij die visie twee nuanceringen.
Ten eerste is er een aantal cruciale elementen voor het hele systeem en dus ook voor alle
specialismen. Zo vormen de EU-regels inzake het vrij verkeer van goederen, personen en
diensten de bloedsomloop van het EU-recht en de mededingingsregels het hart van het

EU-systeem.
Ten tweede hebben sommige specialismen ook gemeenschappelijke kenmerken. Ervaringen
die men heeft opgedaan in edn specialisme kunnen dan overgeplaatst worden naar andere
specialismen.

De invloed van het EU-recht op deze beleidsterreinen groeit. Onderwijs heeft het arrestGravier; de gezondheidszorg het arrest-Kohll. Het arrest-Kohll heeft ertoe geleid dat de
discussie over zorg in Nederland in een Europese stroomversnelling kwam. Het rapport van
de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg geeft volgens Mortelmans nuttig materiaal om een
fundamentele discussie aan te gaan die moet leiden tot een herijking van het Nederlands
gezondheidsbeleid in een Europese context. Mortelmans geeft hierover in grote lijnen zijn
mening. Drie werkwoorden resumeren zijn visie: negeren, minimaliseren en integreren.
Ten eerste negeren.
Nederland heeft lange tijd de Europese invloed op het nationale gezondheidsbeleid genegeerd.
Deze trend was al zichtbaar in arresten over het Nederlandse geneesmiddelenbeleid en die
dateren uit de jaren zeventig en tachtig. Het arrest-Kohll leek aanvankelijk hetzelfde lot
beschoren. In vele commentaren wordt de invloed van dit arrest voor het Nederlands beleid
geminimaliseerd. Men krijgt dan reacties zoals: Kohil heeft betrekking op een restitutiestelsel
en wij hebben een in-natura-stelsel. Het arrest gaat over extramurale zorg en niet over een
langdurige behandeling in een ziekenhuis. Mortelmans kenschetst deze commentaren als
'pappen en nathouden'. Uit hangende zaken bij het Hofvan Justitie zou kunnen blijken dat er
meer problemen zijn met het huidige stelsel dan men nu denkt. Nederland zal het EU-recht
moeten integreren in het gezondheidsbeleid. Mortelmans illustreert zijn visie met twee
voorbeelden. Het eerste heeft betrekking op zijn familie. Zijn zoon heeft een studentenstandaardpolis. Deze voorziet in de vergoeding van tandheelkundige hulp door een in
Nederland gevestigde tandarts. Zijn zoon heeft zich laten verzorgen door een tandarts in Gent
en heeft de Belgische nota's aan de Nederlandse zorgverzekeraar voorgelegd. In 1996, dus
voor de uitspraak in de zaak-Kohll, kreeg hij te horen dat de behandeling niet vergoed werd,
omdat daarvoor vooraf geen toestemming was gevraagd en omdat de behandeling niet
spoedeisend was. In 1999, na Kohll, werden de kosten weI vergoed, maar slechts vanaf de dag
van de uitspraak in de zaak-Kohll en niet daarvoor. Mortelmans is het hiermee niet eens en is
in beroep gegaan. Deze zaak is nog hangende. Dit voorbeeld illustreert de relatie tussen het
Nederlandse gezondheidsbeleid en het vrije verkeer van diensten. De standaardpolis schendt
het EU-recht en met name de bepalingen over het vrije verkeer van diensten. Het lijkt erop dat
het de verzekeraar is die het EU-recht schendt, maar in feite is het de overheid. De
standaardpolis is immers gekoppeld aan de WTZ.
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Bij het tweede voorbeeld gaat het om grensverleggende trends die verband houden met de
toetreding van Oost-Europese landen. Voor dit voorbeeld voert Mortelmans een Poolse
familie ten tonele met de naam Dudek. Edn lid van de familie verblijft reeds in Nederland. Hij
zou mijnwerker zijn geworden, maar hij stelt zijn handen nu ter beschikking van Feyenoord.
Zijn zuster studeert voor verpleegster, dankzij het geld dat broerlief haar toestuurt. Na haar

studie hoopt zij dat Polen is toegetreden tot de Europese Unie, zodat zij haar beroep in
Nederland kan gaan uitoefenen. Vader Dudek komt dan ook mee en die hoopt dan in
Nederland een niertransplantatie te kunnen ondergaan. Een jongere broer van Dudek ten slotte
wil legaal asperges gaan steken.

Deze - gedeeltelijk fictieve - casus geeft aan dat in zorgscenario's rekening moet worden
gehouden met de toestroom van grotere groepen personen. Het is noodzakelijk deze
migrerende personen niet alleen te bekijken als patienten die geld kosten en het financieel
evenwicht van het Nederlandse zorgsysteem kunnen ontwrichten. In een aantal gevallen waar
in Nederland een tekort is, kunnen buitenlandse zorgaanbieders worden geworven. Ook hier
komt de vergelijking met het onderwijsbeleid van pas. Als men uitgaat van een tekort aan
verpleegsters in Nederland, dan zou in Oost-Europa een doelgerichte opleiding gestart kunnen
worden. Mogelijk zou dit gedaan kunnen worden in het kader van een EU-onderwijsprogramma, als de opleiding gecombineerd wordt met een talencursus.
De twee voorbeelden laten zien dat het EU-recht het nationale gezondheidsbeleid beinvloedt
en in de toekomst nog meer zal bernvloeden. Hoe rijmt deze EU-invloed zich met het
uitgangspunt dat elk land zijn eigen stelsel kan kiezen? Volgens Mortelmans is het niet meer
mogelijk met een eigen Nederlands model te komen, zonder rekening te houden met de
EU-regels ofmet de stelsels van andere landen. Aan de andere kant is het de komende jaren
nog niet mogelijk om een Europees stelsel op te zetten. De verschillen tussen de lidstaten zijn
te groot en het is nog onzeker ofhet huidige EU-verdrag de instellingen de bevoegdheden
geeft om deze stap te zetten.

Als aanbeveling presenteert Mortelmans een stappenplan:
•

•

•
•

Benadruk het belang van een goede en betaalbare zorg. Dit moet het uitgangspunt
blijven.
Haal discriminaties en beperkingen uit het bestaande Nederlandse systeem.
Dit is achterstallig onderhoud.
Ga bij de opzet van een nieuw systeem uit van een gestage groei van het Europees
patienten- en zorgaanbiedersverkeer, vooral uit Oost- en Midden-Europa.
Als duidelijk is welk beleid Nederland in de komende jaren wil ontwikkelen, neem
dan contact op met de EU-commissie en andere lidstaten. De beleidsmakers zullen alle
plannen onder de EU-loep moeten leggen.
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Onder leiding van professor Van London, volgt een discussie over 'Grensverleggende trends':
De heer Klein Breteler van de Stichting Zorginsteilingen Pieter van Foreest noemi de geschetste trends
interessant niaar niet nieuw. De trends zijn al Mee, drie jaar aan de gang. In het veld is echter weinig k merken
van de consequenties el-van. Hij noemi de objectieve en onafhankelijke indicaties in de verpleging en verzorging
en de procedures rond bouwplannen vormen van bureaucratie, die misschien wei kunnen worden
gecompenseerd in het kader van de trends.

Hoewel het woord Europa niet is gevallen voelt Mortelmans zich geroepen om te reageren. Uitgangspunt van de
EU is namelijk dat Nederland zijn eigen stelsel mag inrichten maar daarbij wei moel voldoen aan bepaalde
randvoorwaarden. Het stelsel moet transparant, niet-discriminatoir en onafhankelijk zijn. Op die punten kunnen
de wensen van de vraagsteller strijdig zijn met het Europees recht. Schnabel vindt dat de bedoelde
bureaucratische ontwikkelingen uit nood zijn geboren. De principes waarop het huidige verzekeringssysteem is
gebaseerd zijn nu heilig. Het stelsel wordt daardoor in een keurslijf gedrongen. Om te voorkomen dat zulke
ontwikkelingen zich tegen zichzelf keren, zullen in de toekomst de principes, zoals volledige gelijkheid, vaker ter

discussie moeten worden gesteld
De heer Scheerder van het College Tarieven Gezondheidszorg constateert een spanningsveld. Er is een verticale
kolom die inhoud, dat lidstaten een zekere soevereiniteit hebben met betrekking tot volksgezondheid. Daarnaast

is er horizontale regelgeving zoals de regels rond vrij verkeer en mededinging. Die horizontale regelgeving
doet ajbreuk aan de verticale kolom. Vraag aan deforumleden is of dat spanningsveld reden is om te kiezen

voor ofwel een uitzonderingspositie voor de zorg ofwel harmonisatie van zorgstelsels binnen de EU.
Mortelmans erkent het spanningsveld tussen gezondheidszorg enerzijds en vooral marktwerking andenijds.
Op basis van het huidige verdrag is het niet mogelijk om te harmoniseren. De stelsels van de lidstaten zijn
bovendien le verschillend. Volgens Mortelmans zou de EU het initiatief kunnen nemen om de positie van
volksgezondheid - en als men VWS-breed denkt ook sport - in de intergouvernementele conferentie die 101
verdragswijziging kan leiden. te bespreken.
Uit de zaal komt de vraag of door de Europese integratie de Nederlandse standaarden, die de wetenschappelijke
vereniging van arisen heeft opgesteld, nu overboord gaan of ingeruild worden voor standaarden van andere
landen. Mortelmans meent dat standaarden van andere lidstaten niet minder hoeven te zijn dan de Nederlandse,
nog afgezien van de vraag hoe je dat beoordeelt. Mortelmans noemi het een van de verworvenheden dat
diploma's onderling worden erkend. Hij geeft aan dat Nederland het recht heeft om Franse producten te weren

maar dat Nederland dan wei moet bewijzen dat aan die producten wat mankeert. Schnabel merkt op dat hij in
zijn presentatie doelde op naleving van de geldende standaarden, niet op de wenselijkheid van Jdn Europese
standaard.
Van Londen voegt toe dat verzekeraars de standaarden moeten volgen van het land waar verzekerden een

beroep op de zorg doen. Ter afsluiting van het eerste blok concludeert Van Londen dat minister Borst een
klaroenstoot aan de sector heeft gegeven om mee te denken over de toekomst van het zorgstelsel. in het
toekomstbeeld dat Schnabel heeft geschetst vielen de innovatieve cure en stagnerende care op. Mortelmans ten
slotte heeft het belang van Europa blootgelegd. Van Londen maakt zich zorgen over de zes plus zes landen die
bij de EU komen. Daardoor kan de stroperigheid in Brussel toenemen en hebben nationale regeringen minder in
de melk te brokkelen. Dit kan ertoe leiden dat lidstaten meer nationaal gaan doen terwijl burgers juist willen
harmoniseren.
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'Ik zou de huidige gezondheidszorg willen samenvatten als 66n grote samenspanning19
Het zou heel gezond zijn als daar eindelijk wat aan zou veranderen. Marktwerking zou daar
wat aan kunnen verbeteren. Ook voor de oplossing van een aantal problemen in toekomst. Er
is ruimte voor marktwerking nodig voor reguliere aanbieders, om te voorkomen dat we echt
commerciele gezondheidszorg krijgen. Alleen zo kunnen we de noodzakelijke zorg voor
iedereen blijven garanderen.'
Volgens Hamel dwingt een aantal factoren tot marktwerking. Ten eerste zullen de kosten van
de gezondheidszorg blijven stijgen. De 'politiek' heeft vooral oog voor deze kosten.
Overigens herinnert Hamel zich uit zijn tijd als fractiemedewerker van de PvdA dat de
financiele specialisten uiteindelijk de kaders bepalen en niet de zorgdeskundigen. Ten tweede
stijgt de productiviteit minder hard dan in de marktsector. Daarnaast diversifieert het
zorgaanbod en komt er meer 'variatie om de essentie heen

Aan de andere kant neemt het inkomen en het vermogen van ouderen toe. Dat willen ouderen
voor een belangrijk deel besteden aan zorg, hetgeen moeilijk te verbieden is. Het electorale
zullen
belang van deze groep stijgt en er ontstaat een gat in de markt waar aanbieders in
springen. Als er puur commerciele ketens ontstaan dreigt een tweedeling. De 'commercielen'
betalen hogere salarissen en scheppen een prettiger werkklimaat. Dat zuigt kwaliteit weg uit
het reguliere circuit. Dat er commerciele ketens klaarstaan behoeft geen twijfel. In ZuidEuropa zijn er al vele actief en in Oost-Europa zijn Amerikaanse ketens nadrukkelijk
markt
aanwezig. Hamel denkt dat introductie van marktwerking in het huidige systeem de
onaantrekkelijk maakt voor puur commerciele aanbieders. De huidige aanbieders kunnen
leren met privaat geld om te gaan. Wel zijn er prikkels nodig om goed gedrag te belonen en
slecht gedrag af te straffen. Op dit moment zijn die prikkels er nauwelijks.
Hamel meent dat de solidariteit verder onder druk komt te staan, onder andere tussen
risico's bekend en
generaties. Gentechnologie levert solidariteitsproblemen op. Het maakt de
wachtlijsten
de solidariteit
verzekering.
en
hollen
verboden
Verder
van
tegendeel
het
dat is
uit. De relatie tussen inkomen en volksgezondheid moet overboord. De solidariteit is beter te
waarborgen door een belangrijk deel van de premies via de belastingen te innen. Dan kan
werkelijk rekening worden gehouden met draagkracht. Volgens Hamel zijn overheid,
verzekeraars en aanbieders verstrengeld in een innige, dubbele omarming: ze geven op elkaar
af, maar kunnen niet zonder elkaar. Niemand neemt zijn verantwoordelijkheden omdat ze
onduidelijk zijn. Graag ziet hij hier meer helderheid. Dat kan door duidelijke bilaterale
relaties. Hamel schetst het model dat hij voor ogen heeft. De overheid int een deel van de
van condities.
premies en geeft die door aan de verzekeraars - maar niet zonder het stellen
een
Verder
zal
er
horen.
een
breder
een
acceptatieplicht
voor
hogere prijs
basispakket zal
Bij
verzekeraars moeten zijn. Verzekeraars en aanbieders moeten zelfstandig onderhandelen over

de prijzen en leveringsvoorwaarden van dit pakket. De verantwoordelijkheid voor de
leveringstermijn - dus ook de wachtlijsten - ligt bij de verzekeraar, want die is
verantwoordelijk voor de inkoop. Belangrijke voorwaarde in dit model is dat aanbieders
een straal van
geen monopoliepositie hebben. Binnen heel Nederland zouden er binnen
20 kilometer minimaal twee aanbieders moeten zijn. Zelfs in Groningen is dit haalbaar
een angstig
volgens Hamel, maar dan moeten we wel opschieten. 'De GGZ is wat dat betre#
voorbeeld.Niemand heeft meer te kiezen.'
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Momenteel werkt de regelgeving niet meer en zijn er nauwelijks prikkels. Hamel heeft
bijvoorbeeld moeite om in wachtlijstgelden uiteindelijk een prikkel te ontdekken. Hij pleit
voor meer transparantie van prijzen voor geleverde diensten. Ook moeten de
verantwoordelijkheden van de aanbieders scherper gesteld worden. Instellingen worden nu
niet afgerekend op slecht gedrag, noch in personele, noch in budgettaire zin. Integendeel:
ziekenhuisdirecteuren hebben het comfortabel met vangnetten als het waarborgfonds en het
saneringsfonds. Afschaffen van deze fondsen kan volgens Hamel prima. Bij investeringen
zullen banken het management beoordelen en daarbij ook het oordeel van de verzekeraars
betrekken. 1n deze voorstellen hebben verzekeraars meer invloed. In plaats van directe
invloed op de aanbieder krijgt de patient nu meer invloed via de verzekeraar. Het veld wordt
overzichtelijker. Dit systeem kent minder verzekeraars. Ook het aantal aanbieders zal
afnemen door ketenvorming. De patient is eerder geneigd te kiezen tussen ketens dan tussen
losse aanbieders. Van belang is dan uiteraard wel dat de patient in de regio keuze heeft.
De overheid is verantwoordelijk voor het leveren van toegankelijke en kwalitatief
hoogwaardige zorg168. Artsen hebben soortgelijke verantwoordelijkheden.
Toch constateert Sanders dat het belang van de patient nu vaak niet centraal staat.
Samenwerking en fusies in de zorgsector gaat men primair aan om bedrijfseconomische
redenen. Dat is niet altijd in het belang van de klant, onder andere doordat de
keuzemogelijkheden voor de klant hierdoor verminderen. Sanders vindt dat er maar Hn grond
is om samenwerking toe te staan: verbetering van het product voor de klant.
Overheid en artsen krijgen het in de toekomst niet makkelijker als het gaat om het waarmaken
van hun verantwoordelijkheden binnen het huidige stelsel. Sanders somt kort een aantal
ontwikkelingen op. Naast Europese ontwikkelingen noemt hij de ongelijke verdeling van
rijkdom en gezondheid. Solidariteit blijft daarom van belang. Nederlanders worden ouder,
maar niet gezonder. In plaats van 'de gewenste compressie van morbiditeit' voegen we
ongezonde jaren toe. Dat brengt kosten met zich mee. Ten slotte noemt hij de toenemende
individualisering zorgwekkend. Dit beperkt namelijk de basis voor solidariteit. Als oplossing
ziet hij een beperkt basispakket; de rest moet worden vrijgelaten voor marktwerking.
Marktwerking kan op een aantal terreinen voordelen bieden. Sanders maakt een vergelijking
met de telecommunicatiemarkt, waar marktwerking heeft geleid tot differentiatie van prijzen
en producten. De consument is vrij te kiezen voor een passende verhouding tussen prijs en
kwaliteit. Marktwerking biedt deze voordelen echter alleen onder een aantal voorwaarden:
•

•

•

168

Het aanbod moet transparant zijn, want als een consument niet weet wat hij koopt
werkt de markt niet. De zorg is op het ogenblik ondoorzichtig. Het is mogelijk een
aantal parameters van producten te beschrijven, zoals wachttijden, maar
zorginhoudelijk velt de Nederlander maar moeilijk een oordeel.
Voor gezonde mededinging moeten er voldoende aanbieders zijn. Dat is nu door de
schaarste in het aanbod niet het geval. Die aanbieders zijn niet op winst gericht, maar
wel op bescherming van de eigen positie door concentratiebewegingen. De
keuzevrijheid neemt daardoor af
De prijsvorming en het marktvolume moeten vrij zijn. Ook aan die voorwaarden is nu
niet voldaan. Er zijn maximumtarieven en macrobudgettaire kaders. De
contracteerplicht belemmert de marktwerking tussen verzekeraars en instellingen.

1nleiding door dr. F.B.M. Sanders Voorzitter Orde van Medisch Specialisten.
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Wil je in deze 'jarenlange planeconomie' marktwerking introduceren, dan is een formidabele
cultuuromslag nodig. Dit zal niet eenvoudig zijn en de nodige tijd vergen.
Niet makkelijk dus, maar er is niet aan marktwerking te ontkomen. Er zijn bedreigingen voor
het huidige stelsel, dus het beste is om een basaal pakket aan essentiele zorg voor alle
Nederlanders zeker te stellen. Sanders denkt aan een basisverzekering. Dan zal daar
automatisch uit voortvloeien dat we de uitgaven ten behoeve van de zorg in die

basisverzekering onder controle willen houden. Van de andere kant zouden we willen dat er
daarboven een wij compartiment is waarin kan worden ondernomen. Letterlijk. Ik pleit
ervoor dat ook die markt voor de reguliere aanbieders toegankelijk wordt. Ik pleit hoe dan

ook voor een private uitvoering aan zowel de verzekeraarkant als de arbeiderkant in een
nieuw stelsel. Ik pleit voor vrijere prijsvorming
Misschien niet een maximumtarief maar een mediaan tarief met een bandbreedte eromheen.
Ik pleit voor het liberaliseren van de toetreding van aanbieders ter vergroting van de
keuzevrijheid van de consument. Binnen de basisverzekering .al, linksom of rechtsom, een
beperking van de aanspraken moeten plaatsvinden. Dat kan op diverse manieren.'
Sanders geeft drie mogelijkheden om de aanspraken te beperken. Ten eerste kunnen de
aanspraken inhoudelijk beperkt worden, door voorzieningen uit het verstrekkingenpakket te
halen. In het verleden leidde dat vaak tot moeilijke discussies. Een andere mogelijkheid ligt in
de uitvoering. De basisverzekering dekt dan bijvoorbeeld een zespersoonskamer in het
ziekenhuis. Meer luxe is te verkrijgen door bijbetalen of bijverzekeren. Als derde noemt
Sanders beperking van het totale financiele risico. Door de aanspraken te beperken ontstaat

een ruim vrij compartiment. In ruil voor de vrijheid die instellingen krijgen om op deze
private markt te ondernemen, kan de contracteerplicht overboord, wat de concurrentie
bevordert. De consument is gebaat bij een dergelijk systeem. Op het ogenblik is
samenwerking voor een belangrijk deel samenspannen. Een marktsituatie maakt het mogelijk
om daar iets tegen te doen.
'

169,

In hetzelfde ziekenhuis liggen
De inleiding van Peters bouwt voort op de inleiding van ex-minister Wijers bij het nationale
zorgdebat. De gezondheidszorg kan volgens de Boston Consulting Group twee kanten op:
marktwerking of verdere regulering. Marktwerking over de volle breedte is een utopie.
Daarom zal Peters vooral ingaan op de mogelijkheden voor meer concurrentie op
deelgebieden in de zorg. De geringe keuzevrijheid van verzekerden in bijna alle zorgsectoren
is volgens Peters een tekortkoming van de Nederlandse zorg. In sommige regio's is er maar
6dn ziekenhuis, er is een fusietrend in de thuiszorg, er zijn tekorten aan huis- en tandartsen, in
de verpleging en verzorging zijn er wachtlijsten en in alle regio's is er maar 66n zorgkantoor.
Kortom, er valt weinig te kiezen. Ook ziekenfondsen zijn regionaal dominant, ondanks de
vrije keuze die verzekerden hebben. Zorgverzekeraars en overheid bieden tegenwicht aan het
concentratie
zorgaanbod. Die balans is in beweging. Bij het zorgaanbod neemt de regionale
de
neemt
Daardoor
en
co-locatie.
onderlinge
verticale
evenals
toe,
integratie, samenwerking
verliezen
licht
de
trend
het
Langzaam
tegengesteld.
contragewicht
is
concurrentie af. Bij
ziekenfondsen marktaandeel in hun regio en winnen ze marktaandeel daarbuiten. De overheid
trekt zich terug - of zegt dat in ieder geval. Als er al sprake is van een balans, dan zou die
kunnen doorslaan naar de kant van het zorgaanbod. Peters gaat nader in op regionale
concentratie bij de ziekenhuizen. De afgelopen negen jaar nam het aantal ziekenhuizen met
circa 20% af tot 112. VWS heeft de intentie uitgesproken om het aantal verder te reduceren
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tot 40, met een groot aantal 'satellieten'. De voordelen van die schaalvergroting zijn niet
evident. Peters kent geen bewijzen van hogere kwaliteit. Ook nemen de kosten per verrichting
ofper opgenomen patient niet af. De nadelen zijn duidelijker en blijven onderbelicht. Voor
verzekerden valt er minder te kiezen. De concurrentie vermindert, dus aanbieders hoeven
geen 'animal spirit' te tonen. Dit leidt tot minder marktgerichte innovatie en minder invloed
van patienten. Verder neemt met de schaaigrootte van het ziekenhuis het aantal functies en
patiantenstromen toe. Dat maakt het planningsproces een stuk complexer. Grote ziekenhuizen
hebben ook een groter personeelsprobleem, mogelijk doordat er minder binding is met het
personeel. Ten slotte zijn fusies in deze sector altijd ingrijpend omdat ze lang duren. De
onzekerheid heeft tot gevolg dat men vooral gericht is op zichzelfin plaats van op de patient.
Volgens Peters is er wel een alternatief voor de regionale concentratie van ziekenhuizen.
Hij geeft een aantal voorbeelden van bescheiden middelen met grote voordelen. In Deventer
worden patientenstromen opgedeeld in acuut, urgent, electief en chronisch. Verder is de cure
te segmenteren naar mate van voorspelbaarheid en complexiteit. Het personeel kan dan
effectiever en efficienter ingezet worden. Dat blijkt ook uit het project 'verkorting
doorstroomtijden': de doorstroomtijden zijn verkort en de kwaliteit is verbeterd.
Peters trekt uit deze voorbeelden een aantal lessen:
•

•

Schaalgrootte is op dit gebied niet van belang. Er zijn zelfs aanwijzingen dat schaal
en prestatieverbeteringen licht negatief samenhangen.
Voor een groot deel van de cure is geen continue multidisciplinaire aanpak nodig.
Dat geldt voor hooguit 1 0 & 1 5% van de processen. Er is dus een hoge mate van
uniformiteit te bereiken.

• Outputbeoordeling is erg belangrijk.
• Medisch specialisten zijn veelal, na aanvankelijke scepsis, de advocaten van de
nieuwe werkwijze.
Volgens Peters liggen patienten te vaak 'in hetzelfde ziekenhuis'. Artsen onderkennen te
weinig dat er verschillende patientenstromen zijn. Zij zouden de processen daar beter op
moeten inrichten. De 'one size fits all'-gedachte heerst. Ten onrechte.
Tot slot schetst Peters twee mogelijke eindmodellen. Ten eerste een model met regionale
concentratie van aanbieders: slechts 66n A twee ziekenhuizen met satellieten, combipraktijken
van huisartsen, 6dn thuiszorgorganisatie, 66n zorgkantoor en een beperkt aantal apotheken.
Daarbij behoren ook sterke verticale samenwerkingsverbanden. De consequentie is dat
verzekeraars hun regionale dominantie moeten handhaven. Anders zou alleen de overheid
voor countervailing power kunnen zorgen. Voor de verzekerden nemen de keuzemogelijkheden in dit model af Peters ziet meer in het alternatieve model waarbij het aanbod
landelijk is geconcentreerd, met voldoende concurrentie op redelijke afstand voor de
verzekerden. Er zijn dan kleinere gespecialiseerde zelfstandige ziekenhuizen naast enkele
landelijke centra. Thuiszorginstellingen concurreren met elkaar. Door aanbesteding
concurreren ook de zorgkantoren. Gedacht kan worden aan landelijk concurrerende ketens
van apothekers of huisartsen. In dit model van landelijke concurrentie valt er iets te kiezen
voor de verzekerde en dat maakt de zorg klantvriendelijker. Niet langer zijn regionaal sterke
verzekeraars nodig, waardoor de weg voor de overheid wordt geopend om zich terug te
trekken, als zij dat wil.
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Discussie over 'Samenwerken en samenspannen: ruimte voor marktwerking?'
De heer Dessing van zorgverzekeraar VGZ wil weten of in de visie van Hamel wachtlijd toi het basispakket
behoort. Hamel bevestigt dat en pleit voor een heldere dejinitie van acceptabele wachttijden voor het

basispakket. Korter wachten is duurder. Als verzekeraars de wachttijd in het basispakket te lang vinden, kunnen
zij door meer te betalen hun verzekerden sneller laten helpen. Dessing heeft weinig vertrouwen in het model dat
Peters eerder schetste.Om in de regio meer concurrentie tussen ziekenhuizen te krijgen is volgens Dessing een
.flinke vergroting van het aanbod nodig, wat in de praktijk gepaard gaat met hoge vaste lasten en dus in
macrotermen hogere kosten. Volgens Peters neemt de specialisatie van ziekenhuizen toe. Door de grotere
e#ectiviteit en eflicientie van de verrichtingen zullen patienten verder willen reizen voor een behandeling.
Verder gaat het bij toetreding niei per se oni grote ziekenhuizen met hoge vaste lasten ten op:ichte van de
marktomvang. Peters refereert aan een SCP-studie ('Tussen bed en budget') waaruit blijkt dat de marginale
kosten in grote ziekenhuizen hoger zijn. Met andere woorden. kieinere ziekenhuizen vangen verschilien in
bezetting makkelijker op.Dessing houdt vol dat meer aanbod meer paste lasten impliceert. De heer Wijers van de

Boston Consulting Group - die eveneens in het forum zit - denkt dat op de langere termijn andere, meer
specifieke vormen van aanbod ontstaan die zich ook niet aan de huidige regio-indeling houden. Het denken
vanuit een gegeven hoeveelheid geld zou je ook kunnen loslaten. De komende decennia stromen meer middelen

naar de gezondheidszorg toe - als we in ieder geval toestaan dat deze niet volledig als collectief goed wordi
gedefinieerd. Dit nieuwe geld biedt kansen voor nieuwetoetreders. Misschien ontstaan er oligopolide structuren.
maar door toetredingsdrempels laag te houden voorkom je dat aanbieders te hoge prijzen gaan vragen. Als je de
tijd neemt, ruimtes cre2ert voor dynamiek en zorgt voor voldoende marktvraag dan ontstaan daar interessante

mogelijkheden. Dessing kan zich in die analyse vinden. Hij beaamt dat het beter is het regionale denken los te
laten en de mobiliteit van patienten aan te moedigen.

De heer De Roo van de Katholieke Universiteit Brabant stelt dat discussies als deze zich altijd concentreren op
de ziekenhuissector. Dat vindt hij onevenwichtig. Beter zou zijn onderscheid te maken tussen care en cure.
Verder kwalificeert hij de presentatie van Peters als een poging om tot structuurbeleid te komen voor de
gezondheidszorg. Wat hij in de analyse mist is het belang van schaaigrootte voor de ontwikkeling van
kerncompetenties. Het is erg moeilijk om die investeringen terug te verdienen. ln reactie hierop haalt Wijers de
inleiding van Peters aan. Daarin was de segmentatie tussen care en cure pas de eerste stap. Het zou goed zijn
verder te segmenteren. Wat betreft de aanbodstructuur: dit is niet los te zien van toetredingsbarridres. Als een
ziekenhuis zich op een bepaald segment toespitst dan heeft dit invioed op de vastekostenstructuur. Het is ook niet
gezegd dat de definitie van de marktomvang op langere termijn gelijk blijft. Door een nieuwe markt aan te boren
zouden devaste kosten dan gedekt kunnen worden. In reactie op De Roo benadrukken Sanders en Hamel dat zij
zich niet beperken tot de cure. Sanders ziet veel mogelijkheden voor wijheid in de care met betrekking tot
woonzorgvormen. Het principe om een basaai niveau te verzekeren en het overige vrij te Eaten is in veel sectoren
toe te passen. Volgens Hamel zijn de problemen bij ziekenhuizen het meest ingewikkeld. Wat voor ziekenhuizen
geldt, geldt voor de rest van de zorg nog veel sterker.
Bij de discussie neemt ex-minister Wijers piciats in het forum.

Bij de overige zorg is het ved duidelijker dat marktwerking mogelijk is en dus zullen daar ook de efecten van
Europese regelgeving ingrijpender zijn. De Roo gaal in op de door Hamel voorgestelde premie-inning door de
fiscus. Hijvraagt zich af ofen hoe Hamelwil voorkomen dat definanciale specialistenin de politiek de kaders
bepalen. Hamei is daar niet zo ongerust over. Het gaat om het innen van een premie, waar een prestatie
tegenover staat. De overheid is er aan gehouden om voor het basispakket te betalen. De overheid kan niet
zomaar straffeloos minder uitgeven, want minder geld leidt toi verslechtering van het basispakket.
Tot slot breekt de heer Klein Breteler een lans voor ketenvorming in de ouderenzorg. Volgens hem heeft dit de
keuzevrijheidvan consumenten juist vergroot. 'Vroegerverkochide ene winkeldelinkerschoen en de anderede
rechter. Ketenvorming maakt daar een eind aan en levert talloze nieuwe producten.' De reactie van Sanders
hierop is dat 'de consument in de GGZ-sector u dit niet na zal zeggen'
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Het is belangrijk, vindt De Waal, dat opnieuw gesproken wordt over fundamentele
oplossingen voor fundamentele tekortkomingen van het stelsel van
ziektekostenverzekeringen 170.
De kater die de gang van zaken rond de voorstellen van Dekker en Simons teweegbracht,
maakte een dergelijke discussie lange tijd onmogelijk. Delen van die plannen zijn inmiddels
wel doorgevoerd, maar zonder al te veel samenhangende visie. Men zocht deeloplossingen
voor deelproblemen. Door pakketverkleining, schaarstebeleid en achterstallig onderhoud is er
inmiddels sprake van daadwerkelijke toegankelijkheidsproblemen. Hoewel De Waal niet pleit
voor een revival van de voorstellen van Dekker en Simons, onderschrijft hij weI de kern van
de plannen: een combinatie van meer competitie en een basisverzekering. Gedoseerde
marktwerking tussen aanbieders van zorg en tussen zorgverzekeraars kan resulteren in meer
vraaggerichtheid en doelmatigheid. Maar alleen als een basisverzekering de burger beschermt
tegen uitsluiting, die ook het gevolg kan zijn van marktwerking. Vraaggerichtheid is gebaat
bij keuzevrijheid en zinvolle competitie tussen aanbieders. 7n de curatieve zorg bestaan wat

dat betreft niet al te veel problemen, maar voor mensen met een chronische aandoening valt
er nog veel te verbeteren. ' Er moet goed worden nagedacht over de vraag waar competitie en
keuzevrijheid zinvol zijn en op welke vormen van keuzevrijheid verzekerden nu eigenlijk
zitten te wachten. Totale marktwerking noemt hij in plaats van een utopie, een schrikbeeld.
Op het punt van de solidariteit heeft de FNV een oude klacht. Het stelsel zit per saldo zo in
elkaar dat solidariteit voor mensen met een verhoogd ziekterisico of een laag inkomen primair
door andere mensen met lagere inkomens moet worden opgebracht. Dit is een gevolg van het
onderscheid tussen de ziekenfondsverzekering en de particuliere verzekering en van de
beperking van de financiele grondslag van de AWBZ tot de eerste belastingschijf. Pas in
tweede instantie wordt gekeken of ook anderen via rijksbijdragen, de MOOZ ofde WTZ het
solidariteitstekort moeten aanvullen. Het resultaat is dat Nederland het enige land in de
Europese Unie is waar de lastenverdeling in de zorg degressief is. Dit kenmerk van het
Nederlandse stelsel heeft verreikende gevolgen. Het stelsel kan onvoldoende solidariteit
realiseren om de toekomstige groei van de uitgaven aan zorg op te vangen. De WRR heeft
voorgerekend dat om voldoende geld binnen te halen er zowel risicosolidariteit als
inkomenssolidariteit moet worden gerealiseerd. Wat de FNV betreft is risicosolidariteit een
kwestie van beschaving en inkomenssolidariteit een kwestie van rechtvaardigheid. De FNV
wil dat ook in de toekomst iedereen gebruik kan blijven maken van alle noodzakelijke en
doelmatige zorg. En toegankelijkheid veronderstelt dat er meer solidariteit wordt gerealiseerd
dan het huidige stelsel aankan. Daarom is het zaak goed naar de financiering van de AWBZ te
kijken en vooral ook om het onderscheid tussen ziekenfondsverzekering en particuliere
ziektekostenverzekering te laten verdwijnen. Zonder solidariteit zouden vraaggerichtheid,
keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid ofzelfs doelmatigheid in de zorg voor een groot
deel van de bevolking geen enkele betekenis hebben. Solidariteit zorgt ervoor dat ook mensen
met een slechte gezondheid iets te vragen en te kiezen hebben. Het idee dat inkomenspolitiek
bij het zorgbeleid geen rol mag spelen is volgens De Waal een 'idee-fixe', en dat pakketverkleining het financieringsprobleem zal oplossen een misverstand. De basis van de solidariteit wordt gevormd door het wettelijk gegarandeerde verstrekkingenpakket. Verkleining van
dat pakket betekent minder solidariteit. Het politieke compromis dat lijkt op te doemen - een
basisverzekering, maar voor een kleiner pakket dan nu - zal volgens De Waal meer
problemen veroorzaken dan oplossen. De huidige aanvullende ziekenfondsverzekeringen
leveren al problemen genoeg op. Het aanbod van de polissen is onoverzichtelijk.
De verstrekkingen blijken telkens weer tegen te vallen op het moment dat verzekerden hulp
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nodig hebben. En onder mensen met een laag inkomen is het aantal onvoldoende verzekerden
zo groot, dat sommige gemeenten collectieve aanvullende verzekeringen hebben afgesloten.
En die problemen zullen aanzienlijk groter worden, wanneer meer verstrekken 6n in de
aanvullende verzekering terechtkomen dn wanneer de financiele belangen hier groter worden,
de competitie tussen verzekeraars toeneemt en de aanbodregulering wordt beperkt.
Een mogelijke strategie voor de FNV zou kunnen zijn om eerst de basisverzekering te
incasseren en dan flink te tamboereren op de gevolgen van de pakketverkleining. Toch kiest
de FNV daar niet voor. Het is een slordige weg, alleen al omdat er dan eerst mensen in de
te kiezen.
problemen moeten komen. Het is beter om maar gelijk een robuuste verzekering

Een grote stelselwijziging moet geen doel op zich worden. De Waal stelt voor naar een
afdoende stelselwijziging te streven. Voor de FNV betekent dat: vraaggerichtheid,
keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en doelmatigheid. De burger moet zijn rol daarin
kunnen waarmaken en dat is de belangrijkste functie van de sociale ziektekostenverzekering.
Bovendien moet die verzekering in staat zijn om de solidariteit te realiseren die in de
toekomst, gezien de kostenontwikkeling, noodzakelijk zal zijn. Een sociale ziektekostenverzekering die aan beide voorwaarden voldoet garandeert de toegang tot noodzakelijke en
doelmatige zorg tegen een voor iedereen betaalbare premie. Als de burger aldus voldoende
beschermd is, kan het zorgaanbod - de markt eventueel beter inspelen op de behoefte van de

patient. Maar dat werkt alleen in die volgorde, aldus De Waal.
De zorgconsument betaalt geen premie om op een wachtlijst te staan '71
Wel wenst hij volgens Schraven een goed functionerende zorgsector, die waar voor zijn geld
levert. Kortom: een sector die - zoals het bedrijfsleven - doelmatig werkt, klantgericht is en
oog heeft voor vernieuwing. De moderne, 'informed consumer' wil zelf kunnen bepalen bij
wie hij zijn zorg inkoopt en welke verzekering hem daarbij het beste past. Hieraan is
onverbrekelijk verbonden dat de band tussen het betalen en gebruiken - de lusten en lasten van zorg versterkt moet worden. Anders krijgen we 'freewheelers', die de kosten van hun
zorggebruik afwentelen op de gemeenschap. Echter, in zo'n systeem passen evenmin 'free
riders', die zich onttrekken aan de solidariteit die noodzakelijk is om voor iedereen de toegang
tot noodzakelijke en gepaste zorg te verzekeren.
Schraven stelt dat een nieuw evenwicht nodig is tussen eigen verantwoordelijkheid en
solidariteit. Het huidige systeem leunt te zwaar op vormen van wettelijk afgedwongen
solidariteit en laat te weinig ruimte open voor keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
Om de lusten en lasten van het zorggebruik dichter bij elkaar te brengen, moet de prijs van de
zorg waar mogelijk zichtbaar zijn voor de consument. Voor het huidige ziekenfonds is in de
visie van VNO-NCW geen plaats meer. Dit ziekenfonds wordt grotendeels uit
inkomensafnankelijke premies gefinancierd en de verzekerde betaalt zelf 25% van de premie
(naast de werkgever 50% en de overheid 25%). In plaats daarvan kiest VNO-NCW voor een
wettelijk verplicht pakket van curatieve zorg. Daarvoor geldt een volledig nominale premie,
een beperkt verplicht basispakket, een eigen risico en wellicht een no-claimkorting. Volledige
marktwerking noemt Schraven een utopie. De AWBZ als volksverzekering voor zware
geneeskundige risico's moet daarom gehandhaafd blijven. De financiering ervan wijzigt niet:
via inkomensafhankelijke premies tot het maximum van de eerste belastingschijf Wel moet
het AWBZ-pakket worden geschoond voor zorgvormen die eerder thuishoren in het tweede
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compartiment, zoals de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de kortdurende thuiszorg.
Ook moeten wonen en zorg worden gescheiden.

Voor het tweede compartiment geldt in dit model dat de premie op enigerlei wijze is
gerelateerd aan het zorggebruik. Dit is mogelijk door een bandbreedte te hanteren bij de
premieheffing. Gezonde mensen betalen dan een premie die hoger is dan de kosten die zij
declareren, maar lager dan de gemiddelde kosten. Mensen met een zwakke gezondheid
betalen juist een lagere premie dan nodig is om hun ziektekosten te dekken, maar een hogere
dan het gemiddelde. Eventuele ongewenste inkomenseffecten van zo'n premiesysteem dienen
buiten de zorg om te worden gerepareerd.
De verplichte werkgeverspremie verdwijnt in dit model. Dat wil niet zeggen dat het
financieringsaandeel van werkgevers - thans 32%, ruim 25 miljard gulden - automatisch zal
teruglopen. Door de wijzigingen op het aanpalende terrein van de sociale zekerheid hebben
werkgevers een direct belang bij het tegengaan van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Werkgevers hebben bovendien belang bij een goed functionerende gezondheidszorg, die in
staat is zieke werknemers snel en adequaat te behandelen. Betalen voor snelheid wijst
Schraven af. ledereen moet snel geholpen worden. Werkgevers maken in dit voorstel
onderdeel uit van de vraagzijde van de zorg- en verzekeringsmarkt. Via collectieve
bedrijfsverzekeringen beschikken zij over een prima instrument om hun wensen in de richting
van verzekeraars en aanbieders kracht bij te zetten. Het ligt voor de hand de huidige
werkgeversbijdragen in de toekomst vooral voor dit doel in te zetten. Daarnaast blijft de
mogelijkheid bestaan van arbeidsvoorwaardelijke bijdragen aan de ziektekostenverzekering
van werknemers.
De rol van de overheid ten slotte kan zich concentreren op het stellen van een aantal
randvoorwaarden voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.
Met dit model denkt VNO-NCW een aantal knelpunten in het huidige ziekenfonds
op te lossen:

•
•

•

•
•

•

•

Het bevoordelen van huishoudens met kinderen en het benadelen van alleenstaanden;
De rompslomp rond de jaarlijkse verschuivingen tussen ziekenfonds en particuliere
verzekering;
De verstarrende invloed op de arbeidsmarkt doordat een baanwisseling kan leiden tot
een verandering in de verzekeringspositie, waardoor men er soms duizenden guidens
op vooruit dan wel op achteruit gaat;
Het nadeel voorjongeren met een klein baantje van wie een groot deel van hun
inkomen opgaat aan de ziekenfondspremie;
De rarigheid dat iemand met een klein baantje die een partner met een hoog inkomen
heeft, voor een appel en een ei verzekerd is via het ziekenfonds;
De bestaande solidariteitsheffingen in het kader van de WTZ en de MOOZ en de
bureaucratie daaromheen;
De oneigenlijke vervlechting tussen inkomenspolitiek en gezondheidszorg.
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Kan en mag er voor een ziektekostenverzekering nog wel solidariteit worden gevraagd in de
vorm van risicosolidariteit en inkomenssolidariteit 172? En zoja, in welke omvang?

Voor Van Leeuwen staan bij

een eventueel

noodzakelijke modernisering twee uitgangspunten

vast:

•

•

Het beleven van de eigen verantwoordelijkheid kan niet tot zijn recht komen zonder
een orientatie op de solidariteit, evenzeer als solidariteitsbeleving ruimte moet laten
voor de beleving van de eigen verantwoordelijkheid.
De norm van de gerechtigheid kan het niet stellen zonder de norm van de solidariteit.

Van Leeuwen meent dat geen enkele ziektekostenverzekering houdbaar is zonder draagvlak.
De grens van de solidariteit kan worden bereikt en zelfs worden overschreden. Dat vraagt om
een voortdurend op scherp staan in een zich individualiserende samenteving, want solidariteit
is aan tijd, plaats en omstandigheden gebonden. Solidariteit raakt niet alleen de verhoudingen
tussen de mensen onderling, maar evenzeer de wijze waarop de samenleving is ofwordt
gestructureerd. De overheid mag daarom solidariteit via wetgevende kaders opleggen.
Van Leeuwen haalt Veldkamp aan die in zijn boek 'Inleiding tot de sociale verzekering' het
herverdelingsaspect (solidariteit tussen rijk en arm) het 'economisch karakter van de sociale
verzekering' noemde. Het grijpt in in de primaire inkomensverdeling door een gedeelte van
het nationale inkomen ten goede te laten komen aan hen, die - door omstandigheden buiten
hun schuld - geen productieve bijdrage kunnen leveren. Deze lijn is ook door te trekken naar
een stelsel van sociale ziektekostenverzekeringen. Bij de gratie van negen gezonde kinderen
kan het tiende kindje met het afwijkende hartklepje worden meeverzekerd! Van Rijn heeft
later aan deze visie nog een extra dimensie toegevoegd, namelijk dat eerst zelfhet redelijke
moet worden gedaan alvorens een beroep op de georganiseerde solidariteit kan worden
zowel
gedaan. Een ziektekostenverzekeringssysteem moet derhalve zo worden ingericht, dat
de individuele verantwoordelijkheid als de onderlinge solidariteit worden aangesproken.
Van Leeuwen gaat in op de IZA-regeling. Binnen deze regeling zijn werkgevers en
werknemers samen bestuurlijk verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering maar ook voor
de premiestelling en hierbinnen de verdeling van de lasten. Aan de eigen
verantwoordelijkheid van verzekerden wordt inhoud gegeven zowel via het restitutiestelsel als
via een kleine eigen bijdrage voor de meeste verstrekkingen. Aan de inkomenssolidariteit
wordt inhoud gegeven door een procentuele premie tot een relatief hoge salarisgrens.
Ongewenste cumulatie wordt voorkomen, door bij excessief hoge ziektekosten in een jaar de
1%-regeling - de zorgkosten in een jaar boven de 1 % van het bruto-inkomen worden
gerestitueerd - toe te passen. Het maximum voor in een jaar te betalen ziektekosten is dus
gerelateerd aan de draagkracht van de verzekerden. Aan de solidariteit tussen jong en oud
wordt inhoud gegeven door de postactieven eveneens een procentuele bijdrage over hun
inkomen te laten betalen. De solidariteit aan de verstrekkingenkant heeft ervoor gezorgd dat
IZA-Nederland een breed pakket voert (inclusief tandheelkunde, fysiotherapie, hulpmiddelen
en brillen). Klanten zijn tevreden over deze vormgeving; bij een recent
tevredenheidsonderzoek scoorde IZA een 7,8.
Volgens Van Leeuwen kunnen de uitgaven voor de gezondheidszorg betaalbaar blijven, in
samenhang met beheersing van andere knelpunten in de samenleving. Dit vraagt in
gezondheidsland wel om een ander beleid. Een rigoureuze wijziging van de huidige
beheerskaders is noodzakelijk en men zal uit moeten gaan van de zorgvraag. De toenemende
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Inleiding door mevrouw J. van Leeuwen IZA-Nederland, Eerste Kamer.
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vergnjzing leidt tot discussie over

de bestaande solidariteitsverhoudingen en mogelijk tot
enige verschuiving, zowel in premiedruk als in inhoud en omvang van pakketten.
Premiedifferentiatie is dan geen toverbal, maar een reele mogelijkheid. Een meer flexibel
pakket is mogelijk via aanvullende pakketten, maar slechts met handhaving van een
basispakket voor alle noodzakelijke zorg. Aan de premiekant is er echter maar beperkte
ruimte in een werkelijk solidair systeem. Aan de verstrekkingenkant lijkt meer mogelijk.
Compartimenten samenvoegen is denkbaar, maar levert - zonder scheiding van wonen en
zorg - op zichzelf nauwelijks besparing op. Van opschoning binnen het huidige
verstrekkingenpakket moeten ook geen grote verwachtingen worden gekoesterd. Er zijn
betere mogelijkheden. Gereguleerde concurrentie, zij het anders inhoud gegeven dan in het
huidige systeem, behoeft de toegankelijkheid niet aan te tasten, mits de acceptatieplicht blijft
gehandhaafd en de premiegrenzen en -verdeling nauwkeurig worden bewaakt. Van Leeuwen
wijst met nadruk op de kansen voor sociale partners binnen een ziektekostenverzekering in
het kader van de samenhang tussen sociale zekerheid en zorg. De parlementaire wortels van
de wettelijke regeling voor het ziekenfondsstelsel gaan terug tot 1901, toen in de Troonrede
een verplichte verzekering tegen ziektekosten werd aangekondigd. Volgens Van Leeuwen zou
het prachtig zijn als bij het eeuwfeest van de sociale verzekeringen er politieke duidelijkheid
over de toekomst van een solidair ziektekostenstelsel is. Solidariteit is geen achterhaald
ideaal. Tenminste niet voor hen die de normen van gerechtigheid en solidariteit, mits
eigentijds ingevuld, de moeite waard vinden om eventueel strijdend voor ten onder te gaan.

Discussie over 'Met zorg delen: solidariteit in de toekomst'
De heer Van der Ven van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft twee vragen voor dhr. Schraven. Is er in de
plannen van VNONCW plaats voor een acceptatieplicht? Mogen verzekerden jaarlijks van verzekeraar
veranderen? Achtergrond van die laatste vraag is de positie van chronisch zieken.
Schraven bevestigt het bestaan van een acceptatieplicht in de voorstellen van VNO-NCW. Hij voegt toe dat de

uitvoering van de AWBZ en de tweedecompartimentszorg bij un verzekeraar moeten liggen. Wat betreD de
mogelijkheid om jaarlijks van verzekeraar te veranderen wil Schraven eerst een inschatting maken van wat dat
risicotechnisch betekent. Hij vindt wei dat verzekerden die niet tevreden zijn, van verzekeraar moeten kunnen
veranderen. De heer Sanders haakt hierop in. Wanneer de hoogle van de nominale premie afhankelijk is van de
zorgconsumptie dan worden chronisch zieken met een hogere premie opgezadeld. Sanders vraagt of dat voor
Schraven geen berwaar is.

Schraven antwoordt dat risicosolidariteit er wei moet zijn maar met een zekere maatvoering, De lusten en de
lasten van de zorg moeten niet te ver uit elkaar liggen. Het is een taak van de overheid om hier
randvoorwaai·den te stellen.
De heer Hamel vraagt aan de sprekers hoe zij aankijken tegen verdere fiscalisering van de zorg, bijvoorbeeld in

de vorm van premie-inning door de Belastingdienst. Volgens hem kan alleen dan werkelijk rekening worden
gehouden met draagkracht.
De Waal wijst fiscalisering niet principieel af, maar heeft wei een aantal bezwaren. Uitgangspunt moet zijn dat
niemand erop achteruit gaat. Daarvoor is veel extra geld nodig en het kan leiden tot een zeer gecompliceerd

systeem en hoge administratieve lasten. Het is simpeler en goedkoper om aan k sluiten bij de huidige
systematiek van inkomensgerelateerde premies.
De heer Schraven stelt zich op als voorstander van het wegmasseren van inkomensproblemen door de belasting.
In dit verband zou hij ook naar bijvoorbeeld de huursubsidie willen kijken. De heer Kalis van VWS vindt dat het
begrip eigen verantwoordelijkheid onderbelicht is gebleven. Hij vraagt deforumleden hoe zij aan dat begrip
inhoud willen geven. Als men weet dat een bepaalde leefstijl ongezond is, moet dat dan warden meegenomen in
de disc:ussie?
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Voorzitter Van Londen pakt die vraag op. Alle interventiemogelijkheden hangen samen; cure,
care, preventie en bescherming vallen allemaal terecht onder de verantwoordelijkheid van de
minister van Volksgezondheid. Van Londen gaat over tot conclusies. Alle sprekers hebben
gepleit voor behoud van vormen van solidariteit, niemand is voor totale marktwerking.
Hij constateert dat er minder polariserend over deze thema's wordt gesproken dan in de tijd
van Simons.
De heer Van Lieshout gaat in op de vraag hoe de uitkomsten van de conferentie
een plaats kunnen krijgen in de stelseldiscussie173. Van Lieshout begint met een aantal
constateringen. Ten eerste zijn de deelnemers het meer met elkaar eens dan misschien op het
eerste gezicht lijkt. Dat heeft ook te maken met de 'sense ofurgency' die breed wordt
wordt niet
gedeeld. Ten tweede is sprake van een verzakelijking van het debat. Marktwerking
bieden.
kan
wat
De
middel.
als
marktwerking ons
vraag is
besproken als doel op zich maar
Verder is het basispakket geen taboe meer. WeI worden onder dat begrip nog verschillende
dingen verstaan: voor sommigen betekent het dat ziekenfondsverzekering en particuliere
verzekering samengevoegd worden, voor een enkeling betekent het dat het eerste en tweede
compartiment samengevoegd worden. Volgens Van Lieshout ligt er winst in de financieeleconomische situatie. Hogere verwachtingen van een eventuele stelselwijziging dan een paar
jaar geleden zijn daardoor gerechtvaardigd. Mochten er op het terrein van de zorg
smeermiddelen nodig zijn - net zoals bij de belastingherziening - dan hoeven we niet
pessimistisch te zijn. Gehoord het besprokene vindt Van Lieshout het nodig een correctie aan
te brengen. Het is een misverstand dat er een sociaal-economische driehoek in het kabinet is
die alles bepaalt. Vakministeries hoeven niet lijdzaam afte wachten ofhun plannen weI
worden goedgekeurd. Zo liggen de verhoudingen allang niet meer. Er is een zeshoek waar de
minster van VWS deel van uitmaakt. Het beleid van VWS wordt niet door Financien
gemaakt. Dit zijn allemaal ingredienten die de kans vergroten op een substantieel debat dat
ertoe kan leiden dat veranderingen tot stand worden gebracht. Het zou naief zon om te
spreken van een gegarandeerd succes. Velen hebben hun eigen veranderingsgedachten en
wensen en als iedereen die inbrengt, bezwijkt het stelsel vanzelf Een aantal dingen is te
realiseren zonder een stelselherziening. De Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt bijvoorbeeld
vervangen door de Wet exploitatie zorginstellingen. Maar er zijn ook problemen die het
stelseldebat niet kan oplossen, zoals de arbeidsmarktproblematiek.
Wat het moeilijk maakt is dat veel mensen een ander aangrijpingspunt kiezen in het debat.
Sommigen kiezen een juridisch aangrijpingspunt. Zij brengen elementen als de Europese
integratie en het mededingingsbeleid naar voren. Anderen denken vooral economisch. Zij
buigen zich over inkomenspolitieke en bekostigingsvraagstukken. Weer anderen redeneren
vanuit een besturingsfilosofie. Voor hen is de verhouding tussen verzekeraars en aanbieders,
of de rol van de overheid van belang. Ten slotte kan de invalshoek zorginhoudelijk zijn.
Begrippen als ontschotting en keuzevrijheid tellen dan zwaarder. Al die aangrijpingspunten en
thema's hebben met elkaar te maken maar zijn niet identiek. Van Lieshout noemt het een

behoorlijke klus om dat goed uit te lijnen.

173 Slotconclusie door dr. P.A.H. van Lieshout Directeur-generaal Zorg VWS.
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De opdracht voor de komende tijd is:

•
•

•
•
•

De sense ofurgency en het politieke klimaat serieus nemen.
Niet redeneren in termen van blauwdrukken maar in termen van een verantwoorde
uitwerking van hoofdlijnen van bijstellingen. Wijsheid ligt tussen kleine aanpassingen
enerzijds en een grote stelselwijziging anderzijds.
Heldere doelstellingen formuleren: wat willen we nu eigenlijk oplossen en welk
veranderingsperspectiefpast daarbij?
Helderheid creeren over de functionele eisen waaraan een stelsel moet voldoen.
Voorzichtig nadenken over een realistisch veranderingsprogramma.

Alle elementen worden samengebracht zodat in het najaar vervolgstappen kunnen worden

gezet. Rond een beperkt aantal issues worden thematische bijeenkomsten georganiseerd.
De meningsvorming in het kabinet zal verder tot ontwikkeling worden gebracht.
Van Lieshout dankt de aanwezigen voor hun inbreng en hoopt op termijn daarvan opnieuw te
kunnen profiteren.

Wanneer we de hierboven weergegeven discussie vanuit de huidige situatie beschouwen en
dan met name de opdracht van DG. van Lieshout daarbij betrekken, dan valt op dat aan die
geformuleerde opdracht na vijfjaar maar zeer ten dele is voldaan. De eerste geformuleerde
opdracht betreft de sense of urgency en het politieke klimaat dat serieus genomen dient te
worden. Op dit moment lijkt een aantal initiatieven in die richting uit te pakken. Zo zijn de
prestatie-indicatoren die door de inspectie zijn ontwikkeld een eerste stap om de transparantie
tussen ziekenhuizen onderling beter op de kaart te zetten. Dat is voor de patient een voordeel
en het beantwoordt ook aan het verlangen uit de politiek om meer inzicht te verschaffen in de
werkwijze en prestaties van ziekenhuizen. De NIAZ-accreditatie, waartoe de NVZ de
aangesloten ziekenhuizen oproept door middel van het Zorghandvest van 2003, is eveneens
een instrument dat tot bee inzicht in de werkwijze van ziekenhuizen zal leiden. Toch is het
imago van de ziekenhuizen en de medisch specialistische zorg die er verleend wordt niet
wezenlijk verbeterd. De politiek bekijkt de sector nog steeds met grote argwaan, vooral
vanwege de nog steeds toenemende kosten die in de gezondheidszorg in totaliteit gemaakt
worden. De ziekenhuissector lijkt daarbij onevenredig zwaar onder vuur te liggen.
De tweede geformuleerde opdracht geeft aan dat er niet langer met grote blauwdrukken
gewerkt dient te worden maar dat er een verantwoorde uitwerking op hoofdlijnen van
bijstellingen moet zijn. De wijsheid ligt daarbij tussen kleine aanpassingen enerzijds en een
grote stelselwijziging anderzijds. Als deze opdracht opgevat moet worden als een pleidooi
voor voorzichtigheid dan is dat mislukt. Van Lieshout zelf heeft dat letterlijk aan den lijve
kunnen ervaren toen hij kort na het aantreden van LPF-minister Bomhoff in 2002 het veld
moest ruimen op VWS. De wijsheid van van Lieshout werd door de politieke koers van dat
moment niet gewaardeerd. En die wijsheid is nog steeds niet teruggekeerd ten departemente.
Er is politiek gekozen voor een grote stelselwijziging die zijn weerga in Nederland en Europa
niet kent. Daarbij is weliswaar geen gebruik gemaakt van een blauwdruk maar dat is dan ook
meteen het grote risico dat met de huidige stelselwijziging genomen wordt, niemand weet
precies hoe een en ander uit gaat pakken. De oude schoenen staan al bij het vuil terwijl de
nieuwe nog niet eens gepast zijn. En wie op zijn sokken loopt kan natte voeten krijgen.
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De volgende drie opdrachten hebben alledrie met het voorgaande te maken. De gevraagde
heldere doelstellingen zijn er niet. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de Diagnose
Behandel Combinatie (DBC) die de grondslag moet gaan vormen voor de bekostiging van de
ziekenhuiszorg. De DBC's geven ontegenzeggelijk meer inzicht in het kostenpatroon van
ziekenhuiszorg en dat is een hele verbetering. Daar staat tegenover dat totaal onduidelijk is
hoe de concurrentie tussen ziekenhuizen op basis van die DBC's vorm zal krijgen. Het aanbod
is nog steeds veel te krap om van een gezonde concurrentieverhouding te kunnen spreken en
bovendien zijn patienten niet geneigd hun behandeling van de prijs af te laten hangen maar
van de vermeende kwaliteit. Concurrentie en marktwerking zijn theoretische concepten die
pas onder bepaalde condities kunnen bestaan. Deze condities ontbreken in de zorg ten ene
male. Dat blijkt onder andere uit het feit dat alle bij de ontwikkeling van DBC's betrokken
partijen, ziekenhuizen, medisch specialisten, zorgverzekeraars en overheid, zeggen er beter
van te worden. Wanneer die alle vier hun verwachtingen ingelost zullen zien dan zijn de
kosten van de gezondheidszorg vast en zeker de pan uit gerezen. Het kind van de rekening
zou in dat geval de patient, de onbekende vijfde partij, wel eens kunnen zijn. Vanuit het
perspectief van de patient is concurrentie tussen ziekenhuizen overigens alleen aanvaardbaar
wanneer eerst en vooral samenwerking uit het oogpunt van kwaliteit van zorg voorop staat.
Het is dus maar de vraag of die twee begrippen, kwaliteit door samenwerking en concurrentie
door marktwerking, met elkaar te verenigen zijn.

Met de grote stelselherziening, de introductie van marktwerking en de daaruit voortvloeiende
concurrentie tussen ziekenhuizen, gaat de ziekenhuiszorg een onzekere toekomst tegemoet.
Voor een individueel ziekenhuis als het ZMC betekent dat een zorgvuldig laveren tussen de
klippen door. De politieke en bestuurlijke ontwikkelingen moeten nauwkeurig gevolgd
worden. Het ziekenhuis is bezig zich te laten accrediteren door het NIAZ, de prestatieindicatoren van de inspectie worden in de ontwikkeling en realisering van de visie van het
ziekenhuis meegenomen en het ziekenhuis loopt mee in de kopgroep bij het ontwikkelen van
DBC's. Over marktwerking wordt nagedacht, onder andere door het ontwikkelen van een
zorgboulevard met daarin zelfstandige behandelcentra waar niet-ziekenhuisgebonden zorg
kan worden verstrekt. Kwaliteit van zorg heeft voortdurende aandacht en de samenwerking in
huis heeft als aandachtspunt grote prioriteit, zowel voor de kwaliteit van zorg als voor de
efficiency van de zorg. Alle grote veranderingen die op het ZMC afkomen en die bij gebrek
aan een blauwdruk samenhang ontberen, maken dat de omgevingsfactoren de laatste jaren
steeds meer onvoorspelbaar zijn geworden. Besturen op de lange termijn is daarmee moeilijk.
Niettemin probeert het ZMC een koers voor de langere termijn uit te zetten door de
ontwikkeling van een missie en visie en deze missie en visie ook consequent en
gedisciplineerd in concreet beleid om te zetten. AI heeft ons daarbij geholpen als een
motiverende en inspirerende methode van werken, die medewerkers kan betrekken bij het
vormgeven van de toekomst van het ZMC en in het verlengde daarvan bij het vormgeven van
hun eigen toekomst.
Tegen deze achtergrond is het ziekenhuisbrede beleidsplan 2004-2008 tot stand gekomen. Een
beleidsplan dat houvast biedt als werkdocument voor de managers die het beleid moeten
implementeren. Een beleidsplan tevens waarop we trots mogen zijn, maar dat niet het eeuwige
leven zal hebben. Vandaar de einddatum 2008. Tegen die tijd zullen we opnieuw voor de
uitdaging staan om een beleidsplan te ontwerpen.
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3.2.

Op weg naar een ziekenhuisbreed beleidsplan 2004-2008.

Tijdens het werken aan de cultuurverandering bij het ZMC via de methodologie van
appreciative inquiry en het MOP, heeft een aantal belangrijke activiteiten plaats gevonden die
uiteindelijk hebben geleid tot de vorming van een nieuw ziekenhuisbreed beleidsplan voor de
jaren 2004-2008. Hierbij is gebruik gemaakt van zoveel mogelijk informatie uit de organisatie
vanuit de interviews die zijn gehouden, presentaties en informatieverstrekking in het
managementprogramma, zogenoemde inloopsessies waarbij de directie in discussie ging met
personeelsleden en reacties via intranet. Werkgroepen gingen aan de slag met de uitwerking
van perspectieven en succesbepalende factoren via de balanced scorecard en langzaam maar
zeker groeide het beleidsplan vanuit een visie, een verhaal over de toekomst,74.

'Zomaar een najaarsochtend in 2008. In het Zaans Medisch Centrum gonst het van activiteit.
Vaag klinken de geluiden van sloop- en bouwwerkzaamheden door tot in de gezondheidsboulevard. Een vrouw stuurt haar rolstoel langs de winkels naar het centraal gelegen caft.
Alleen het armbandje om haar pols laat zien dat ze een paar dagen in het ziekenhuis verblijft.
Ze neemt plaats in het caf6, van waaruit ze een levendig uitzicht heeft op de gangen die naar
de poli's leiden. Twee meisjes huppelen aan de hand van een jonge vrouw naar de
Moeder/Kindpoli. Een oudere man loopt het Kenniscentrum binnen. Het is er druk, maar hij
weet zo te zien nog een vrije computer te bemachtigen. Vanuit het kantoor van Evean Zorg
klinkt een lach. Een vrolijke vrouw in witte jas komt naar buiten en beent met snelle passen
naar de Hoofd/Halspoli. Wat voor werk zou ze doen? Het Zaans Medisch Centrum van eind
2008 is een ziekenhuis in transformatie. In de nieuwe bouwkundige opzet worden langzaam
maar zeker de veranderingen zichtbaar die zich hier voltrekken in de patientenzorg.
Gerangschikt rondom de centrale ruimte liggen de poli's, die logisch zijn georganiseerd in
clusters. Ieder cluster is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van een specifieke

categorie aandoeningen. Zo is er een Maag/Darmcluster en een Hart/Longencluster, maar ook
een cluster Ouderdom & Chronische Aandoeningen.

Binnen de clusters werken medisch specialisten. verpleegkundig specialisten en therapeuten
nauw samen. Zij hebben hun activiteiten zodanig op elkaar afgestemd dat zij binnen zeer
korte tijd als multidisciplinair team een diagnose kunnen stellen. Een hele vooruitgang voor
de patient, die in 2003 nog een tijdrovende rondgang door het ziekenhuis moest maken,
voordat er iemand een diagnose stelde. Neem de patient met duizeligheidsklachten, die door
de huisarts werd doorverwezen naar de neuroloog, die hem doorstuurde naar de cardioloog,
die de mening wilde weten van de internist, die dacht dat de KNO-arts er ook nog maar even
naar moest kijken...
Die patient is er flink op vooruit gegaan met de komst van de Valpoli, waar alle deskundigen
opeenvolgend hun vragen stellen en onderzoeken doen, waardoor soms nog dezelfde
dag duidelijk is waar de duizeligheid vandaan komt...
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Beleidsplan ZMC 2004-2008. Voor een groot decl is dit de letterlijke weergave van het beleidsplan en met
toestemming overgenomen.
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Niet iedereen stond te juichen toen destijds het idee van clustering werd gezntroduceerd. Er
was al zoveel energie gestoken in veranderingen. En de beroepsidentiteit stond op het spel.
Maar geleidelijk aan ontstonden er steeds meer groepjes van enthousiastelingen in allerlei aan
elkaar verwante functies, die hun werk meer rondom de patient wilden organiseren.
Ambitieuze collega's zagen er een uitdaging in de werkprocessen binnen het ziekenhuis te
verbeteren.

Hun enthousiasme werkte aanstekelijk. Steeds meer collega's zagen de uitdaging voor
zichzelf en de voordelen voor de patient. Clustering is nu niet meer weg te denken. Intussen
kiezen
gaan de ontwikkelingen nog steeds door. In het Zaans Medisch Centrum anno 2008
nieuwe
vormen
voor
verdere
subspecialisatie. Zij
opvallend veel medische professionals
teams die gedurende een bepaald deel van de week een zeer gespecialiseerde poli kunnen
draaien. Daar kunnen zij hun ambitie en hun energie in kwijt. En zo creeren ze een
inspirerende werkomgeving voor henzelf dn een stimulerende omgeving voor de patient.
Huisartsen verwijzen in toenemende mate ook rechtstreeks naar deze gespecialiseerde poli's.
In het Zaans Medisch Centrum beslissen patienten zel f mee welke behandeling ze willen
van mondige
ondergaan. Vroeger deed alleen de dokter dat voor ze, maar in een maatschappij
Centrum.
mensen geeft dat geen pas, vindt het Zaans Medisch
Waar in 2008 nog niets aan is veranderd, is de aloude wijsheid 'Kennis is macht'. Om de
patient de macht te geven over zijn eigen genezingsproces, voeden we hem dan ook met
kennis. Zo kan iedere patient over de schouder van de dokter meekijken in zijn persoonlijke
Elektronisch Patienten Dossier (EPD).Vervolgens stelt het Zaans Medisch Centrumkennisnetwerk de patient in staat goed de verschillende mogelijkheden van behandeling te
overzien. Meer dan enkele jaren geleden worden patienten tegenwoordig in de dagkliniek of
ambulant behandeld. Medewerkers van het ziekenhuis dragen dan ook kennis over, die
patienten nodig hebben om thuis van een ingreep te herstellen. De medewerkers, maar ook de
patient zelf, kunnen daarbij een beroep doen op het Kenniscentrum, dat het middelpunt vormt
van de Gezondheidsboulevard.
In de zojuist gereedgekomen Gezondheidsboulevard is naast de thuiszorgwinkel de
poliklinische apotheek gevestigd en zijn ook enkele medisch specialisten een onderneming
gestart. Zo kunnen slechtzienden hier voor een laserbehandeling terecht bij de oogartsen. Die
hebben zich in een commerciele omgeving gevestigd, waar ook andere ondernemers hun aan
gezondheid gerelateerde producten verkopen. De eerste fase van deze 'winkelboulevard'
huisvest eind 2008 onder meer een drogisterij, een arbodienst, een opticien en een audicien.

Bovendien hebben in de Gezondheidsboulevard verschillende partnerorganisaties van het
Zaans Medisch Centrum een plek gevonden. Hierdoor staan we letterlijk en figuurlijk dicht
bij elkaar. Anders dan voorheen, kunnen we tegenwoordig gemakkelijk even naar de
frontoffice van Evean Zorg lopen. Verder komen - bijvoorbeeld - de verpleeghuisartsen op
gezette tijden naar het Zaans Medisch Centrum om deel te nemen aan het multidisciplinaire
overleg binnen de clusters. Zo zijn zij altijd goed geinformeerd over hun patienten die tijdelijk

ook even de onze zijn...
De moraal van dit verhaal: Om idealen te verwezenlijken is ambitie, bezieling en inspiratie

nodig'.
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Het Zaans Medisch Centrum is in 2008 niet spectaculair anders dan nu. Het huidige medisch
profiel is passend om ook in de toekomst de taken als ziekenhuis voor de Zaanstreek te
blijven vervullen. Maar wat we ook vaststellen is dat de middelen schaars blijven en dat er
concurrentie zal ontstaan door de introductie van markbverking in de zorg. In die
concurrerende markt wil het ZMC zich onderscheiden door een andere manier van werken.
Dat iedereen voor zich zijn werk goed doet, is in de nabije toekomst niet voldoende meer.
Medewerkers, afdelingen en units zullen verder moeten kijken dan alleen naar hun eigen
functioneren. Het gaat om het functioneren van de organisatie als geheel. Daarin staat 6tn
persoon centraal: de patient. Verder kijken dan je eigen functie, in het belang van de patient:
dat is een enorme focusverschuiving. De directie van het ZMC geeft in het beleidsplan aan,
dat zij zich realiseert dat daar in zekere zin verlies in zit, verlies van wat 'eigen' was aan een
functie of afdeling en misschien ook verlies aan zekerheden. Maar waar men de nadruk op
willen leggen is de uitdaging die het beleidsplan bevat: het creeren van een gezamenlijke
meerwaarde.

Hoe goed men in deze missie zal slagen, wordt duidelijk als de prestaties meetbaar worden
gemaakt. Daarom worden in het beleidsplan prestatie-indicatoren beschreven.

3.2.1.

De PEST-analyse:

Voordat je gaat beschruven waar je als organisatie naar toe wilt, is het van belang te weten
van waaruit je vertrekt. Waar staan we nu en met welke invloeden moeten we rekening
houden? Welke mogelijkheden en moeilijkheden kunnen we nu al voorzien? Dat geldt voor
de situatie binnen de eigen organisatie, de bewegingen om ons heen in Zaanstreek-Waterland
en de landelijke ontwikkelingen.
Deze paragraaf is zoveel mogelijk opgebouwd volgens de traditionele indeling van de analyse
van politieke, economische, sociale en technologische (PEST) ontwikkelingen. Dit zijn
samenhangende elementen die in elkaar grijpen en elkaar beinvloeden.

Politiek:
Hoewel de overheid de noodzaak van investeringen inziet, blijft politiek gezien de houding
van de overheid jegens de gezondheidszorg toch ambivalent. Zowel het financieringsstelsel
als het verzekeringsstelsel zijn al jaren aan een fundamentele wijziging toe. Het systeem van
aanbodsturing is vastgelopen. In de gezondheidszorg wordt de kloof tussen de noodzakelijke
middelen en de beschikbare middelen steeds groter. Dit heeft enerzijds te maken met de
toenemende vraag door vergrijzing en toenemende mogelijkheden, maar anderzijds met een
autonome factor, beschreven door de econoom Baumol. Zoals een symfonie van Beethoven in
2003 nog even lang duurt als toen hij werd gecomponeerd, heeft de zorgsector te maken met
de constante factor arbeidsintensiteit. Ten opzichte van sterk geautomatiseerde processen in
andere sectoren, blijft in de zorg de arbeidsproductiviteit relatief achter en dus stijgen
verhoudingsgewijs de kosten in deze sector sterker. De overheid reageerde met de
budgetfinanciering en het budgettaire macrokader. Deze sterke aanbodsturing leidde, zoals
bekend, tot een grote discrepantie tussen vraag en aanbod en daardoor tot grote wachtlijsten.
De spelers in het veld dringen bij de overheid echter onverminderd aan op deregulering en een
verschuiving naar vraagsturing.

343

i

lijkt daartoe thans in beginsel bereid - het huidige kabinet is sterk voorstander
van liberalisering en gereguleerde marktwerking - maar aarzelt vanwege de mogelijke
verlies
gevolgen: een explosie en daarmee onbeheersbaarheid van de kosten en het dreigende
van solidariteit. Daarbij wordt verwezen naar de ervaringen in met name 2002, waarin het
'boter-bij-de-vis-beleid' (voor extra productie ontvang je extra budget) weliswaar
vermindering van wachtlijsten maar natuurlijk ook kostenstijgingen veroorzaakte.

De overheid

Of men vraagsturing in een dalende conjunctuur aandurft, moet blijken. Vooralsnog wijst het
beleid nog wel in deze richting. En daarmee staan we aan de vooravond van de gereguleerde
marktwerking, waarin wij met verzekeraars zullen moeten onderhandelen over de prijsprestatie verhouding van onze 'producten'.

Econo,nisch:
De meest relevante economische ontwikkeling voor ziekenhuizen is het ontstaan van
(gereguleerde) marktwerking tegen de achtergrond van een gelijktijdig optredende
economische recessie. De spanning die dit met zich meebrengt voor de gezondheidszorg moet
niet worden onderschat. In het regeerakkoord 2003, 'meedoen, meer werk minder regels',
wordt nu al rekening gehouden met een stijging van de collectief verzekerde zorguitgaven die
hoger uitvalt dan de basisraming van het CPB. Men gaat ervan uit dat in deze kabinetsperiode
66n miljard euro metr nodig is dan het CPB eerder heeft berekend. Bovendien wordt
gesignaleerd dat de kwantiteit van de zorg vaak nog tekortschiet en dat daarom de uitgaven
van de zorg nog verder zullen doorgroeien dan nu is voorzien. Ingrijpende maatregelen zijn
aangekondigd om de zorguitgaven binnen het budgettair kader te houden.
Een aantal maatregelen is inmiddels bekend: gezondheidszorginstellingen hebben een
efficiencykorting met terugwerkende kracht opgelegd gekregen en de budgettaire
tegemoetkoming in loonkostenstijging is beperkt. Ook de burger gaat de maatregelen in zijn
portemonnee voelen. Een stijging van de ziektekostenpremie is aangekondigd. Daarnaast
worden de pakketten van de AWBZ en het ziekenfonds verkleind en wordt een eigen risico
ingevoerd. Voorts zal de patient sommige behandelingen zelf moeten gaan bekostigen. De
vraag naar zorg zou daarmee in theorie kunnen afnemen. Naar onze verwachting zullen de
maatregelen echter vooral de eerstelijns gezondheidszorg beinvloeden. Ervaring uit het
verleden leert dat de vraag naar ziekenhuiszorg weinig conjunctuurgevoelig is.
Waar de gezondheidszorg zelfs in perioden van welvaartsgroei moeizaam moet schipperen
met de middelen, kan de spanning tussen wensen en middelen in economisch mindere tijden
alleen maar toenemen.

Tegen deze economische achtergrond is de bestaande financieringsstructuur van medisch
de afgelopen
specialistische zorg extra kwetsbaar. Juist deze financieringsstructuur heeft in
een
zeker
niet
in
systeem van
jaren achterstallig onderhoud opgelopen en past niet meer,
vraagsturing. De daarvoor in de plaats ontwikkelde systematiek van diagnosebehandelingcombinaties (DBC's) is in principe wel toegesneden op een zekere marktwerking en biedt de
mogelijkheid van een grotere transparantie van prijs-kwaliteitverhoudingen. En dat is van
belang voor een goed functionerende markt tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Tegelijkertijd biedt het ons intern het noodzakelijke inzicht in onze kostprijzen. Ook los van
de integrale invoering van DBC's als bekostigingsmiddel voor medisch-specialistische zorg,
is dit verbeterde inzicht voor onszelfhat middel om noodzakelijke keuzes te kunnen maken.
Om deze reden geeft het Zaans Medisch Centrum een hoge prioriteit aan het DBC-project.
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Een probleem is wel dat deze systematiek nogal complex is. Inmiddels zijn er meer dan
20.000 DBC's beschreven. Door clustering moet dit geheel werkbaar worden. Blijft dat
achterwege, dan zouden wij als bedrijf dat een veelheid aan producten levert, met aanzienlijke
administratieve lasten te maken krijgen. En dat zou haaks staan op het voornemen van de
politiek, de bureaucratie en overhead in de gezondheidszorg te bestrijden. Inmiddels leidt de
besluitvorming van de minister van VWS tot een verplichte invoering van een aantal DBC's
per 1 juli 2004.

De marktwerking laat toe dat nieuwe aanbieders kunnen toetreden tot de markt van de
gezondheidszorg. Zogenoemde zelfstandige behandelcentra (ZBC's) kunnen delen van de
zorg - te denken valt aan diagnostiek en behandeling van chronische en electieve
aandoeningen aanbieden tegen concurrerende prijzen. De opzet is dat de
ziektekostenverzekeraars op basis van DBC's op lokaal niveau onderhandelen met de
verschillende aanbieders over volume, prijs en kwaliteit. Verwacht wordt dat een dergelijke
aanpak een belangrijk en gunstig effect zal hebben op de wachtlijsten en als zodanig
kosteneffectiever zal zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat op macroniveau het
gezondheidszorgbudget lager zal uitvallen. En dat betekent dat de bemoeienis van de overheid
met de ontwikkeling van de ziektekostenpremies zeker niet zal verminderen en dat
vervolgens de druk van verzekeraars op het Zaans Medisch Centrum om meer te presteren
voor minder geld onverminderd hoog zal blijven.
-

Een belangrijke factor in het ontstaan van de wachtlijsten is de krappe arbeidsmarkt. In de
arbeidsmarkt lag de sector de afgelopen jaren niet gunstig, voornamelijk vanwege een
negatie f imago. Er bestond een beeld van hoge werkdruk, veel verantwoordelijkheid, lange
opleidingsduur, relatief lage beloning, beperkte carri&remogelijkheden en relatief veel
vervroegde uittredingen. Tegelijkertijd tekenden zich in andere sectoren juist veel
mogelijkheden af. Met de huidige afnemende conjunctuur kan de arbeidsmarkt beter worden,
maar de vereiste opleidingstrajecten maken dat het effect pas over een aantal jaren zichtbaar
wordt. Juist opleidingen voor medisch specialisten vergen een zeer lange periode. De krapte
op de arbeidsmarkt zal voor die beroepsgroep dus nog zeker een aantal jaren aanhouden.

De overheid zet hiervoor inmiddels wel extra capaciteit in. Op diverse plaatsen ontstaan
hierdoor nieuwe opleidingen, waaronder in het Zaans Medisch Centrum. Wij hebben er eerder
al voor gekozen in brede zin te investeren in opleidingen. Voor (gespecialiseerde)
verpleegkundigen, OK-assistenten, anesthesieassistenten, ICT-personeel etc., maar ook voor
artsen en medisch specialisten. In een onlangs gehouden landelijke enqu6te onder medisch
specialisten werd in een optimistisch scenario, ondanks taakverschuiving van artsen naar
onder meer physician assistants een jaarlijks tekort becij ferd van 500 medici. Een belangrijke
sleutel voor de oplossing van dit probleem lijkt flexibilisering van de werkomstandigheden,
zodat die beter passen bij persoonlijke voorkeuren van medisch specialisten. Dit zou leiden tot
meer capaciteit en minder uitstroom. De toenemende participatie van vrouwen vraagt
evenzeer om die flexibilisering.
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Sociaal:
De veranderingen die zich geleidelijk in de samenleving voltrekken, hebben een grote invloed
mar mensen
op de gezondheidszorg. Een belangrijk aspect is de (dubbele) vergrijzing: steeds
worden n6g ouder. Een groeiende groep ouderen zal een steeds groter beroep gaan doen op de
gezondheidszorg in verband met chronische aandoeningen.

Andere aspecten zijn de multiculturele ontwikkeling en de toenemende globalisering. Dit kan
gepaard gaan met een ander morbiditeitspatroon en zelfs nieuwe ziekten en epidemieen.
De individualisering en daarmee gepaard gaande mondigheid is daarnaast een factor in onze
samenleving die steeds meer betekenis krijgt voor de gezondheidszorg. De burger streeft er
meer naar de regie in het eigen zorgproces in eigen hand te houden en zelf keuzes te maken.
Hij heeft hiervoor relevante informatie nodig van de behandelaars en zorgverleners.
De gemiddelde patient is niet snel tevreden met een antwoord dat niet strookt met zijn
verwachtingen of hoop. Klachten en claims kunnen daarvan het gevolg zijn. Terwijl enerzijds
steeds duidelijker wordt dat de samenleving niet maakbaar is, wordt anderzijds - op
individueel niveau - niet gemakkelijk geaccepteerd dat de gezondheidszorg niet alles kan. De
technische mogelijkheden nemen weliswaar toe, maar blijven uiteraard begrensd. Door de niet
geringe (investerings)kosten is bovendien niet alles dat technisch kan, ook feitelijk
beschikbaar.

De ontwikkelingen in de zin van verhoging van de premies, beperking van het
ziekenfondspakket en het heffen van een eigen bijdrage versterken het meer eisende gedrag
van de patient: het gewenste product dient direct geleverd te worden en te voldoen aan de
wordt
hoogste kwaliteitseisen. De samenleving verwacht een hoge kwaliteit van zorg. Hierop
toezicht gehouden door verschillende partijen, zoals het Staatstoezicht (IGZ), de
ziektekostenverzekeraars en de koepels!75

is afgesproken dat binnen enkele jaren elk ziekenhuis een NIAZOp koepelniveau
176
accreditatie bezit. Deze accreditatie is geen doel op zich, maar een middel om inzage te
verstrekken in het kwaliteitsbeleid en het daarbij toegepaste model. Voor de medewerkers in
ziekenhuizen betekent dit een continu leerproces. In dit kader zal ook veiligheid als politiek
issue meer aandacht (moeten) krijgen, in het bijzonder de patientenveiligheid. Daarbij gaat het
om medicijnbewaking, maar ook om procesveiligheid (informatievoorziening!) binnen
zorginstellingen en in het verkeer daartussen. Overigens zijn hoge kwaliteitsnormen niet
alleen vanzelfsprekend vanwege het directe belang van de patient, maar ook essentieel voor
de continuReit van zorginstellingen. Verzekeraars zullen bij hun contractering focussen op
leveringsgaranties, prijs en kwaliteit.

175 Onder kocpels wordt verstaan: de landelijke verenigingen van de verschillende groeperingen in de
ziekenhuiswereld zoals dc Nederlandse Vercniging van Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten.
176
NIAZ is het Nedcriands instituut voor Accreditatic van Ziekenhuizen.
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Technologisch:
Zoals de maatschappij evolueert, voltrekken zich dezelfde veranderingen in de
gezondheidszorg. De hedendaagse technologie biedt grote mogelijkheden. Om deze optimaal
te kunnen benutten is een passende infrastructuur nodig. Dat geldt in het bijzonder voor de
informatisering en automatisering. Het elektronisch patientendossier (EPD), dat ook in het
Zaans Medisch Centrum in ontwikkeling is, kan de beschikbare kennis over de patient en
diens aandoening integreren (uiteraard met inachtneming van de regels over
persoonsbescherming). De behandeling en verzorging worden niet langer gebaseerd op de
kennis die is opgeslagen in papieren dossiers en de hoofden van medewerkers, maar ook op
de vrijwel oneindige informatie die aanwezig is in elektronische bestanden. Naast technologie
is de verdere ontwikkeling van kennismanagement nodig om deze bestanden te ontsluiten en
vormt daannee een essentieel onderdeel in de totstandkoming van het EPD.
De gezondheidszorg zal tevens geconfronteerd worden met tal van innovaties op het gebied
van diagnostiek en therapie. Bij de diagnostiek valt te denken aan functionele MRI en PET.
Verwachtingen bij de behandeling zijn n6g meer toegespitste behandeling (targeted therapy),
gentherapie en minimaal invasieve chirurgie. Dit vergt verdere specialisaties en een
multidisciplinaire aanpak, en brengt uiteraard ook de nodige extra investeringen met zich
mee. Daarbij zijn keuzes nodig, zowel binnen de afweging van behandelprioriteiten als in de
confrontatie met financiele (on)mogelijkheden. Op alle niveaus zullen we met die keuzes
worden geconfronteerd: landelijk, op ziekenhuisniveau en in de directe dokter-patient-relatie.
Het Zaans Medisch Centrum is 6dn van de honderd algemene ziekenhuizen in Nederland en
heeft als zodanig te maken met dezelfde moeilijkheden en mogelijkheden als alle andere
ziekenhuizen. Dat geldt evenzeer voor het functioneren van het ziekenhuis als professionele
bureaucratie, waarbinnen de werkprocessen van veel gemotiveerde en hoog opgeleide
professionals op elkaar afgestemd worden om tot dAt hoogwaardige product te komen waar de
patient op mag rekenen.

Binnen deze gegeven omstandigheden heeft ieder ziekenhuis de ruimte zijn eigen stempel te
drukken op de manier waarop het de zorg inricht. Dat leidt tot specifieke sterktes en zwaktes.
Het onderkennen van de sterke en minder sterke kanten zijn relevant bij het tegemoet treden
van externe bedreigingen. En bij het benutten van kansen: want die zijn er nadrukkelijk 66k.
Het Zaans Medisch Centrum beschouwt het goed vervullen van patientenzorg en opleiden als
haar twee kerntaken. Zonder volledigheid na te streven, worden hieronder de belangrijkste
sterktes en zwaktes beschreven, die van belang zijn voor het uitvoeren van deze kerntaken.
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3.2.2.

De SWOT-analyse:

Sterktes:

medewerkers
Medisch-specialistische zorg is mensenwerk bij uitstek. Zonder gemotiveerde
kan het ziekenhuis zijn ambities in patientenzorg niet waarmaken. In het Zaans Medisch
Centrum is sprake van een relatief hoge ambitie bij medisch specialisten, verpleegkundigen en
alle andere medewerkers. De combinatie van motivatie en ambitie is voorwaarde voor het
realiseren van uitstekende medisch-specialistische zorg en het kunnen behouden van het
functiepakket dat wij bieden. De ambities liggen op het persoonlijke en het functionele vlak.
'ZMC'ers' hebben hart voor de zaak en zijn zeer betrokken bij het wel en wee van de patient.
Ze willen helpen bij het verduidelijken van zijn zorgvraag en hem goed informeren over de
behandelmogelijkheden. Zij willen de patient uiteraard de beste zorg verlenen, maar tegelijk
de patient
menswaardig bejegenen. In het 66n-op-/dn contact kenmerkt zich de relatie met

door een grote patientvriendelijkheid.

Daarnaast streven ZMC'ers er in het algemeen naar te werken naar de inzichten van vandaag
collega's op te leiden
('state of the art'). En in brede kring bestaat enthousiasme om nieuwe
in brede zin in
ZMC
het
investeert
- dn van onze kerntaken. Zoals eerder gememoreerd,
opleidingen. Ook opleidingen voor medisch specialisten zijn niet meer weg te denken uit
het ziekenhuis. Op dit moment biedt het Zaans Medisch Centrum opleidingen aan
ziekenhuisapothekers, psychiaters, gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen,
internisten, gynaecologen en chirurgen. Deze keuze om (weer) een opleidingsziekenhuis
te zijn, zat - gezien de historie - in de genen, maar weerspiegelt ook de (latente) dynamiek die
het ziekenhuis eigen is. Deze prioriteit spoort tenslotte geheel met de reeds in het beleidsplan
1992 uitgesproken wens weer een opleidingsziekenhuis te worden. De infrastructuur hiervoor
is in de jaren daarna gelegd en heeft dus inmiddels zijn vruchten afgeworpen.

Zodra ZMC'ers worden geraakt door een initiatief, waarvan het doel duidelijk is en hen
aanspreekt, dan gaan ze er ook voor. Medisch specialisten zon bereid hierin veel tijd te
steken. Niet alleen omdat er een nadrukkelijk maatschappelijk belang gediend is met het
opleiden van meer specialisten, maar ook omdat er een kwaliteitsimpuls van uit gaat die het
vak in zijn volle breedte betreft en dus ook interessanter maakt. Dezelfde aantrekkingskracht
houden van
gaat uit van de niet-medische opleidingen. Ook de niet-medische professionals
te krijgen.
ruimte
daarvoor
wensen
en
praktiseren
omvang
te
hun vak en wensen dat in volle
Medisch
het
Zaans
de
in
sollicitanten
doen
richting van
regelmatig
Deze overwegingen
Centrum kijken. Niet zelden hebben kandidaten in enige fase van hun opleiding kennis
gemaakt met het Zaans Medisch Centrum en motiveert deze herinnering hen om terug te
keren. De cultuur en dynamiek versterken de positie van het Zaans Medisch Centrum op de
arbeidsmarkt. Hoewel de arbeidsmarkt in de regio Amsterdam in het algemeen problematisch
blijft, blijkt de ligging van Zaandam vlak boven Amsterdam weer voordelen te hebben
met de
vanwege banden (huisvesting, opleiding) die kandidaten of hun partners hebben
hoofdstad.
Tenslotte is, in beginsel, het huidige organisatiemodel een sterk punt. Na de dienstenstructuur
uit de jaren '80 is via een sectormodel uiteindelijk een model doorgevoerd, waarin units op
basis van jaarafspraken over productie en middelen relatief autonoom kunnen functioneren.
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De meeste units worden aangestuurd door een duaal management, gevormd door een medisch
en organisatorisch manager. Dit heeft de mogelijkheid geopend om twee belangrijke principes
tot gelding te brengen:

•

•

beleid

uitvoering zo dicht mogelijk bij elkaar brengen (decentralisatie);
de verantwoordelijkheid voor de operationele bedrijfsvoering van medisch specialisten
en

versterken.

Zwaktes:

Zwaktes zijn er ook. Anders waren wij het perfecte ziekenhuis en hoefden wij nergens meer
naar te streven. Het 'Zaanse' karakter van onze organisatie heeft zijn charmes: 'doe maar
gewoon'. Tegelijkertijd brengt die Zaanse inslag een gering gevoel van trots met zich mee.
Het gevaar van onze hoge ambities - wanneer deze niet volledig kunnen worden waargemaakt
- is dat deze neiging kan worden versterkt. Negatieve zaken worden dan overbelicht,
waardoor positieve ontwikkelingen te weinig over het voetlicht komen. Dat staat soms
vernieuwing in de weg. Er bestaat ook een zekere weerstand tegen het principe 'alle neuzen
6tn kant op'. Bij iedere wijziging is er natuurlijk weerstand, maar als deze blijft 'plakken'
worden beoogde resultaten niet behaald ofraakt een ontwikkeling zelfs geblokkeerd.
In eerdere nota's is uiteengezet dat de gewenste omgangsvormen in het Zaans Medisch
Centrum zich kenmerken door 'Vertrouwen, Respect, Informatie en Communicatie' (VRIC).
Deze inzichten gelden nog onverkort. In de praktijk is de focus daarbij echter vooral gericht
op het handelen in de eigen unit en nog niet zozeer op het ziekenhuis als totaal. Subculturen
botsen bij unitoverstijgende activiteiten of leidinggevenden moeten nu eenmaal bepaalde
grenzen aangeven die zorgverleners niet willen zien of accepteren. Tegenover de eerder
genoemde individuele patientvriendelijkheid komt hierdoor een goede integrale
patientgerichtheid te weinig uit de verf. In zekere zin gelden deze onvolkomenheden ook in de
relaties met strategische partners als huisartsen, het Waterlandziekenhuis en Evean Zorg.
Uiteraard wordt met allen samengewerkt, maar de omvang en kwaliteit van die samenwerking
kan verbeteren door een positieve houding en bejegening, gericht op samenwerking in de
totale zorgketen. Daarbinnen dient meer nadruk te worden gelegd op de wederzijdse
afhankelijkheid en het besefdat je elkaar kunt aanvullen in het belang van de patient.

Waar de unitstructuur en het duaal management in operationele zin vooral positief scoren, is
dit minder het geval bij tactisch-strategische kwesties. Zowel de interne samenwerking tussen
medisch en organisatorisch managers als die tussen units onderling is niet altijd optimaal. De
verschillen in (bepaalde) belangen worden sterker beleefd dan de gemeenschappelijkheid in
belangen. Enigszins vergelijkbaar ziet ook de top van de organisatie (directie en stall)estuur)
zich geplaatst voor de enorme uitdaging om meer gezamenlijke bestuurskracht tot
ontwikkeling te brengen, met name waar het lastige keuzes betreft. Veelal hebben deze lastige
keuzes te maken met de spanning tussen zorgvereisten en beschikbare middelen of
bedrijfskundige mogelijkheden. Over en weer bestaat dan onvoldoende zicht op de eisen en
mogelijkheden. Van belang is daarbij de bestuurlijke rollen van de medische staf- bestuur
van een belangengroep En medebestuurder van het ziekenhuis - goed uit elkaar te houden.
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In 1994 introduceert de commissie Biesheuvel de term GMSB (geYntegreerd medischspecialistisch bedrij f), waarvan de opzet is dat specialisten en ziekenhuis organisatorisch en
financieel integreren. Zowel de term facilitair bedrijf als GMSB zijn niet scherp gedefinieerd.
De integratiewet van 1998 schrijft nadere regels voor. Een belangrijk element daarin betreft
het vervallen van het zelfstandige declaratierecht van de medisch specialist: het honorarium
wordt door het ziekenhuis geind. Met de DBC's als nieuwe bekostigingsbasis zullen de
financiele aspecten verder worden geYntegreerd.
De medisch specialist is in ziekenhuisverhoudingen de primus inter pares, onmisbaar voor de
kernfunctie van het ziekenhuis. Anderzijds kan hij niet zonder anderen functioneren. Dat geeft
van het
spanning in de zin van hierarchie en onderlinge afhankelijkheid. In het model
De medisch
geintegreerd medisch specialistisch bedrijf is getracht hieraan invulling te geven.
hieruit
die
De
activiteiten
de
met
aan
komst
patient.
specialist gaat een behandelovereen
voortvloeien worden in organisatorische termen aangeduid als het primaire proces, de

kernactiviteiten van het ziekenhuisbedrijf. Werd vroeger de ziekenhuisorganisatie nog
aangeduid als facilitair bedrij f, thans behoeft de specialist onder meer door technologische
ontwikkelingen - meer ondersteuning. Hij wordt steeds meer onderdeel van een complexer
wordende organisatie.
-

Sommige medisch specialisten verlangen daarbij echter terug naar het tijdperk van het
facilitair bedrijf. Tevens verdienen de onderlinge verhoudingen binnen de medische staf
aandacht, met name waar de individuele autonomie soms een kritische zelfreflectie als
medische staf in de weg staat. Daardoor kunnen gesignaleerde tekortkomingen te lang blijven
bestaan of kansen onbenut blijven. In het kader van een integraal kwaliteitsbeleid is er dus
veel werk aan de winkel, maar er liggen ook ruime verbeterkansen.

Traditioneel wordt in het kwaliteitsbeleid onderscheid gemaakt tussen de elementen
'medischtechnisch', 'bejegening' en 'organisatie', zij het dat deze onderling zeer verweven
zijn. De kwaliteit van het primaire proces wordt bevorderd door een aantal externe aspecten,
zoals visitaties, nascholing, inspecties en toetsing door Centramed. Intern worden hiertoe
activiteiten in commissieverband en in projectvorm ontplooid. Essentieel is de benodigde
ondersteuning en de beschikbaarheid van een adequate infrastructuur. Uit interviews met
medisch specialisten bleek, dat deze infrastructuur in belangrijke mate als voldoende werd
ervaren. Ook de vraag of men volgens de 'state ofthe art' kon werken, werd grotendeels met
de Centramedja beantwoord. Als het gaat om de kwaliteit van onze dienstverlening, blijkt uit
meting (een kwaliteitsvergelijking tussen ziekenhuizen die hun wettelijke aansprakelijkheid
bij genoemde verzekeraar hebben ondergebracht) dat de logistieke infrastructuur nu toch nog
onvoldoende is. Althans, we kunnen nog onvoldoende laten zien hoe handelingen binnen onze
is
organisatie in elkaar grijpen. Een systematische aanpak van het veiligheidsbeleid nodig. We
zullen daartoe een kwaliteitssysteem moeten ontwikkelen dat is geborgd in de organisatie.
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Kansen:
De nieuwe zorgmarkt biedt alle kansen, laten we ons dus na goed profileren. Met die laatste
opmerking zijn wij aanbeland bij de kansen, want een toenemende marktwerking geeft voor
een organisatie die zijn zaakjes goed op orde heeft, alle mogelijkheden. Dat is ook de reden
dat wij juist nu willen investeren in kwaliteitsbeleid en ICT. En dat wij daarvoor ruimte
vrijmaken door een ingrijpende ombuigingsoperatie. Wat het zwaarst is, moet nu echt het
zwaarst wegen. En dus geven we tevens prioriteit aan het DBCproject. Voor een betere
profilering op de zorgmarkt is, zoals eerder opgemerkt, absoluut meer inzicht noodzakelijk in
onze kostprijzen. Het DBC-project biedt daartoe uitstekende mogelijkheden.

In de afstemming met de omgeving, zowel bij de 'voordeur' (huisartsen, verloskundigen) als
bij de 'achterdeur' (huisartsen, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen) is er sprake van
discontinurteiten in de zorg voor de patient, en dus ruimte voor verbetering. Nadere studie is
nodig om te bezien in hoeverre landelijke initiatieven lokaal toepasbaar zijn. Essentieel is de
persoonlijke en professioneel beroepsmatige relatie tussen betrokken professionals. Dat geldt
in het bijzonder voor de relatie tussen huisartsen en medisch specialisten. Overigens ervaren
zowel het Zaans Medisch Centrum als de huisartsen het huidige functiepakket van het Zaans
Medisch Centrum als passend om ook in de toekomst voldoende zorg voor de Zaanse
bevolking te kunnen waarborgen. In de horizontale afstemming is het gewenst om een
strategische alliantie aan te gaan. Een convenant met die strekking is in bespreking met de staf
van het Waterlandziekenhuis. Ook de beide directies voeren verkennende besprekingen over
concrete samenwerking.
Naast samenwerking met derden wil een aantal medisch specialisten ook graag ondernemer

zijn. In de toekomstige ontwikkelingen liggen hier kansen om bijvoorbeeld in de beoogde
gezondheidsboulevard private initiatieven te ontplooien, alhoewel de spelregels nog niet
geheel duidelijk zijn. Niet alle medisch specialisten hebben voorkeur voor dit

ondernemerschap. Zij prefereren een loondienstverband met het Zaans Medisch Centrum.
Ook voor hen is inmiddels een op de positie van medisch specialisten toegesneden eigen CAO
tot stand gekomen, die wat betreft arbeidsvoorwaarden en condities concurrerend lijkt te zijn
ten opzichte van de vrije vestiging.

Dat geeft voor de specialist rust op het inkomensfront. Overigens bestaat naar het oordeel van
de staf geen voorkeur voor vrije vestiging of loondienst. Evenmin moet de gedachte post
vatten dat specialisten in loondienst geen ondernemers zouden zijn, getuige de plannen voor
een op te richten poliklinische apotheek in de zorgboulevard.
Zoals beschreven in deel 2, is een management ontwikkelingsprogramma (MOP) in
uitvoering genomen, dat alle leidinggevenden in het Zaans Medisch Centrum helpt tot een
beter inzicht te komen in 'mens en organisatie'. Daarmee kunnen zij bijdragen aan een
respectvolle onderlinge samenwerking, waarbij de inbreng van anderen wordt gewaardeerd
(Appreciative Inquiry, het waarderend onderzoeken) en wij elkaar rechtstreeks aanspreken op
resultaat. Deze benadering past bij een organisatie die uitgaat van (samenwerkende) mensen,
niet van systemen. Een organisatie waarbinnen processen, taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden voor dn van allen helder zijn. Een organisatie waarbij de hierarchie in
operationele processen niet de creativiteit 'op de werkvloer' in de weg staat. Hulpmiddelen
als procesmanagement en NIAZ-accreditatie kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan
realisering hiervan.
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Bedreigingen:
Na de opsomming van de verbeterkansen, is het goed ons te realiseren, dat wij nooit de hemel
moeten
op aarde kunnen krijgen. Hiervoor is al beschreven hoezeer we blijvend rekening
houden met macro-interventies op het zich ontwikkelende (maatschappelijke)
ondernemerschap. De centrale bemoeienis richt zich vooral op het budgettair kader, op
regelgeving of een combinatie van die twee. Het regeerakkoord geeft duidelijk aan hoezeer
met schaarste aan financiele middelen zal moeten worden gerekend. Daarnaast is al genoemd
dat we, ondanks alle inspanningen, in de beleidsperiode van dit plan nog rekening moeten
houden met ernstige schaarste op de arbeidsmarkt voor medische en niet-medische
professionals.
Daarnaast is er nog onzekerheid over de wijze waarop de regionale ziektekostenverzekeraar
zijn rol gaat invullen. PWZ Achmea heeft zijn visie op de regio (nog) niet bekend gemaakt.
Het is echter van groot belang gezamenlijk duidelijke afspraken te maken inzake de medisch
specialistische zorg in de (sub)regio's Zaanstreek en Waterland. Niet in de laatste plaats gaat
het daarbij om de wijze waarop de aanbieders en verzekeraar(s) omgaan met de beoogde
(gereguleerde) marktwerking, zoals deze met de komst van DBC's en ZBC's onomkeerbaar

zijn vorm zal krijgen.

3.2.3. Omgaan met processen:
De medische staf is van mening dat het huidige profiel adequaat is voor de vraag naar
medisch specialistische zorg in de Zaanstreek. Wel is recentelijk het voornemen geuit het
profiel uit te breiden met allergologie. Teneinde een betere borging te realiseren voor het
aspect opleidingen zal worden gestreefd naar een level II traumacentrum. Uiteraard stelt de
medische staf zich zodanig flexibel op dat wijzigingen op het profiel mogelijk blijven - de
vraag blijft immers leidend. Van eenzelfde attitude wordt uitgegaan indien het functiepakket
onder invloed van toenemende concurrentie onder druk komt te staan. Een enkele discipline
verzorgt een bredere regionale functie, waardoor deze in de tabel een grotere omvang laat
zien. Dit doet zich voor bij de disciplines pathologie en medische microbiologie.
Daarentegen voert het Zaans Medisch Centrum momenteel geen handelingen uit die bij ons zo
weinig voorkomen dat er problemen zouden kunnen ontstaan met de kwaliteit van de
uitvoering. In aanvulling daarop onderhouden wij goede contacten met de grotere
zorgverlening
(academische) centra in Amsterdam en daarbuiten, zodat continuYteit in typen
plaatsvinden,
toch
kunnen
Centrum
Medisch
het
Zaans
gedeeltelijk)
in
die niet (of
gewaarborgd is. Onderzoek en behandelingen kunnen dan gedeeltelijk of geheel elders
plaatsvinden. De adherentie is gemiddeld voor alle specialismen tezamen iets boven de 70%.
Dit geldt voor de kliniek, de kliniek in combinatie met dagopname, en de polikliniek. De
medische staf streeft ernaar gedurende de looptijd van het beleidsplan de adherentie voor alle
afzonderlijke specialismen naar 80% te brengen. Het besluit tot het stichten van opleidingen is
genomen in de eerste helft van de jaren negentig. De uitvoering van zo'n besluit vergt een
lange tijd. Zo moesten er afspraken gemaakt worden met opleidingsclusters in Amsterdam en
moest de infrastructuur worden aangepast aan de aspecten van opleiding. Een aantal
opleidingen stelt bovendien als eis dat bepaalde andere opleidingen aanwezig zijn. Daardoor
is de ene discipline bij het uitwerken van opleidingsplannen afhankelijk van de andere. En dan
volgt nog de opleidingsvisitatie die toetst of aan alle criteria voor de opleiding is voldaan. Dit
traject is voor een reeks van opleidingen voltooid. De medische stafheeft zich in een eerder
beleidsplan uitgesproken over de uitbreiding van opleidingen. In het beleidsplan wordt dit
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voornemen nogmaals geformuleerd: het in huis hebben van opleidingen heeft een belangrijke
meerwaarde. In medisch specialistisch Nederland wordt een opleiding als een belangrijk
aspect gezien; er gaat een wervende kracht van uit naar nieuwe specialisten. In de afgelopen
jaren is de arbeidsmarkt voor medisch specialisten drastisch gewijzigd; het aanbod is gering
bij een toenemende vraag. Op diverse plaatsen in den lande stagneert om die reden de
medisch specialistische zorg. Door opleidingsplaatsen te bieden levert het Zaans Medisch
Centrum een bijdrage aan de oplossing van dit probleem. Een opleiding vergt van de
desbetreffende discipline bovendien een speciale alertheid die vertaald kan worden in
kwaliteitsbeleid.

Cultuur (mentale houding)
Onder deze noemer wordt een reeks van acties beschreven die de houding en gedrag van de
medisch specialist en de medewerker in gunstige zin kunnen beinvloeden. De medische staf
heeft tijdens zijn recentelijk gehouden beleidsdagen, die bedoeld waren voor de orientering op
de organisatiestructuur, vastgesteld dat aandacht voor de cultuur een hogere prioriteit moest
krijgen. Daartoe is een werkgroep cultuur ingesteld die over dat onderwerp een voorstel zou
formuleren. Hieronder treft u het voorstel aan.
Cultuur - in dit geval de organisatiecultuur - is een abstract en moeilijk begrip. Een gedegen
analyse vergt veel tijd en energie. Interventies die dienen te geschieden op basis van gewenste
cultuur in relatie tot de bestaande cultuur, zullen wellicht net zoveel opleveren als een andere
aanpak. Deze bestaat uit een korte inventarisatie waar men zich zoal aan stoort. Die lijst is dan
vervolgens aanleiding houding en gedrag te bernvloeden. Intern kan de samenwerking, de
synergie, de onderlinge relatie op diverse fronten worden verbeterd. Bij eerdere gelegenheden
zijn knelpunten gesignaleerd. Een belangrijke stap is gezet in het formuleren van dit
beleidsplan en de borging van de uitvoering. Knelpunten die in de dagelijkse omgang
wrijving veroorzaken zijn in willekeurige volgorde:
• Afspraak is geen afspraak;
•

•
•
•
•
•

Er wordt niet mdt maar 6ver de ander gesproken;
Onvoldoende verplaatsen in de positie van de ander;
Onvoldoende realiseren dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele
resultaat; (dit is zo robuust als de zwakste schakel);
Verantwoordelijkheden worden ontlopen onder verwijzing naar een ander;
Uitgangspunt is de eigen positie in plaats van de hulpvrager;
Samenwerking als uitgangspunt ontbreekt doordat niet gernvesteerd wordt in
collegiale relaties: eigen belang prevaleert.

Dit beoogt geen uitputtende opsomming te zijn en bovendien komen de genoemde punten niet
steeds voor in de dezelfde frequentie, omvang of intensiteit. Zoals ook de formulering vrij
recht door zee is, kan ook de verbetering ter hand worden genomen. Gekozen wordt voor een
100-dagenplan per knelpunt ( 1 of 2). Voorafgaand wordt door middel van interviews het
betreffende knelpunt in tal van uitingen geconcretiseerd. Gedurende honderd dagen is elke
medewerker gelegitimeerd de ander aan te spreken op die attitude of dat gedrag. Na die
periode wordt wederom middels interviews navraag gedaan naar verbeteringen. In een
dergelijke cyclus kan in enkele jaren een aanmerkelijke verbetering zijn geboekt. Voorts zal
de medische staf in multidisciplinair verband (in groepen) onderlinge trainingen organiseren
over deze onderwerpen. Collega's die pas tot de staf zijn toegetreden geven spontaan aan dat
het imago van het ziekenhuis niet bijster positief is en dat de houding van het ziekenhuis
nogal bescheiden is.
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Daartoe is naar hun overtuiging geen grond. Het is een goed ziekenhuis waar goede en
moderne zorg wordt geleverd. Wat dat betreft zou een structurele PR-aanpak het imago in
het ziekenhuis waarin zij
gunstige zin bijstellen en kunnen de medewerkers weer trots zijn op
werken.

Kwaliteit
Het kwaliteitsbegrip is traditioneel in te delen in een aspect professioneel, bejegening en
de NIAZ-accreditatie.
organisatie. De organisatorische kwaliteitsborging vindt een plaats in
uitvoering
is een begin
de
doorlopen
genomen
en
met
reeds
is
te
traject
dit
Een besluit
gemaakt. De medische staf steunt dit traject voluit. De aspecten professioneel en bejegening
zijn intrinsiek gekoppeld aan de professional. Niet alleen in de persoon zelf, maar ook in zijn
van disciplines zijn al
samenwerking met anderen en de context van het ziekenhuis. Visitaties
de
met
worden
De
kwaliteitsbeleid.
dat
gevisiteerde
van
rapportages
jaren onderdeel
disciplines doorgenomen. Daarnaast biedt het CBO talrijke projecten aan onder de naam
'Doorbraak, Bereik en Impact' die gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbeteringen. Een
definitieve keuze is nog niet gemaakt. Recentelijk is een set prestatie-indicatoren
geformuleerd die delen van de zorgverlening meetbaar trachten te maken. Niet in de laatste
te ontwikkelen
plaats zal ICT in deze verhoudingen een belangrijke factor zijn. Het
elektronisch patientendossier kan met actuele kennis van de zorgvraag en het zorgproces een
belangrijke kwalitatieve ondersteuning bieden.

Taken en veranwoordelijkheden delen
Een ontwikkeling die lang geleden is begonnen en steeds duidelijker doorzet, is de

toenemende ondersteuning van medisch specialisten door medewerkers die ook bepaalde
werkzaamheden overnemen. Deze ontwikkeling wordt door de krappe arbeidsmarkt voor
medisch specialisten versneld. Een reeks van handelingen, zowel op het terrein van onderzoek
als behandeling, leent zich hiervoor. Deze handelingen komen frequent voor, zijn relatief
eenvoudig en goed te vatten in voorschriften. Dit kan ook de onder de wet BIG genoemde voorbehouden handelingen betreffen. De opleiding voor deze categorie medewerkers kan
relatief kort zijn en biedt voor hen carritre perspectieven. Het stelt de medisch specialist in
staat juist aan die werkzaamheden aandacht te besteden die specifiek volgen uit zijn
het tijdsbeeld.
opleiding. Deze ontwikkeling past naar het oordeel van de medische staf in
het
traditionele
volgen.
dat
Dit
betekent
wij
zullen
ontwikkeling
deze
Waar opportuun
medische model, waar de arts samen met de patient besluit tot onderzoek ofbehandeling,
geleidelijk plaats maakt voor een werkwijze waarbij ook andere personen met eigen taken en
-

verantwoordelijkheid betrokken zijn en invloed hebben op de besluitvorming.

Marktwerking in de gezondheidszorg

Eerder is beschreven hoe de overheid het aanbodgestuurde zorgmodel aan het omvormen is
naar een vraaggestuurd model en welke rol de DBC-systematiek daarin speelt. Medisch
specialisten krijgen hierdoor te maken met marktwerking. In die markt staat niet langer het
medisch specialisme en het daaruit volgende aanbod voorop. Artsen zullen vanuit hun
medisch specialisme op de vraag moeten inhaken met een product. Over dit product en de
condities moeten afspraken worden gemaakt met de ziektekostenverzekeraars.

In de nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum wordt al rekening gehouden met de
en producten in de
marktontwikkelingen door ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven
gezondheidsboulevard. Het is niet denkbeeldig dat de marktwerking in de toekomst zelfs
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invloed zal hebben op het medisch profiel. De medische staf orienteert zich op deze
ontwikkelingen en vindt het belangrijk er adequaat op te anticiperen. Edn van de eerste
ontwikkelingen daarin is de realisatie van een poliklinische apotheek.

Verhouding van de medische staf tot de ziekenhuisorganisatie
Hier zijn enkele inleidende opmerkingen op hun plaats: De ziekenhuisorganisatie heeft slechts
beperkte invloed op de kemactiviteiten. Het oordeel over wat medisch gezien 'state of the art'
is, wordt vooral gevornid door de beroepsgroep. Binnen het Zaans Medisch Centrum wordt
het medische vak uitgeoefend door ruim twintig verschillende disciplines. Deze zijn
opgebouwd uit meerdere medisch specialisten, die professioneel autonoom zijn. Daarbij komt
het gegeven dat de verhouding tot de organisatie verschillend kan zijn: vrije vestiging versus
loondienstverband.

Dit verschil lijkt groter dan het in werkelijkheid is, aangezien voor beide groepen de
professionele autonomie geldt. Voor de vrij gevestigde specialisten ligt het accent op omzet
en inkomen, bij loondienstverband ligt dat op formatie en werkdruk. Beide groeperingen
streven naar een optimaal evenwicht tussen het werk en persoonlijke belangen. In 1994 is de
visie van het geintegreerd medisch specialistisch bedrijf(GMSB) geformuleerd. Dit beoogde
een vergaande participatie van de medisch specialist bij de
ziekenhuisorganisatie.
Ontwikkelingen als centrale aansprakelijkheid, de gerntegreerde nota en de diagnosebehandelingcombinatie (DBC) vloeien hieruit voort. De medische staf is van plan op korte
termijn een discussie te starten over de organisatiestructuur en hierover een advies uit te
brengen. Hierbij wordt uitgegaan van de afspraak waarin de directiestructuur zich wijzigt in
een tweehoofdige statutaire Raad van Bestuur. Hierbij heeft 66n lid een medische achtergrond
en voorts treedt 6811 lid op als voorzitter. Dit laatste kan een roulerende functie zijn.
Wat het strategisch niveau betreft, acht zij geen wijzigingen in de huidige verhoudingen
nodig: het stafbestuur en de raad van bestuur formuleren gezamenlijk het beleidsplan en de
beleidsvisie. Veranderingen zijn wat de medische stafbetreft vooral nodig op operationeel en
tactisch niveau, omdat de huidige unitstructuur - die in 1998 op grond van het toenmalige
beleidsplan is ingevoerd - niet de beoogde ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Externe relaties onderhouden en uitbouwen
De medisch specialist kan zich geen gersoleerde positie permitteren in het systeem van de
gezondheidszorg. De medisch specialist bekleedt hierin een belangrijke rol, maar niet meer
dan dat. Het is zaak dat we met de zorgaanbieders aan de voordeur - voornamelijk huisartsen
en verloskundigen, straks ook bedrijt'sartsen - en aan de achterdeur - wederom huisartsen,
maar ook verpleeghuizen en thuiszorg goede relaties onderhouden. Voor een goede
beroepsuitoefening is het bovendien belangrijk dat we goede relaties onderhouden met
academische centra. De relatie aan de voordeur wordt in belangrijke mate bepaald door de
verhouding van de desbetreffende specialist of het specialisme met de verwijzende huisarts.
Het gaat hier om persoonlijke verhoudingen en beelden die men over en weer kan hebben, die
zich niet makkelijk laten vangen in convenanten en dergelijke. Voor de medische staf ligt er
een taak om deze relaties in gunstige zin te bevorderen, zowel op vakinhoudelijk als op
relationeel niveau. De bestaande initiatieven zal de medische staf ondersteunen en zo
mogelijk verder uitbouwen. De verpleeghuizen en de thuiszorg zijn verenigd in Edn
organisatie onder de naam Evean Zorg. Deze relaties lenen zich veel meer voor
overeenkomsten en convenanten. Van belang is dat we deze overeenkomsten onderhouden en
onder een breder publiek bekend maken. De relatie met academische ziekenhuizen wordt
naast de bedrij fsmatige verbindingen deels gevormd door persoonlijke relaties tussen
specialisten of disciplines. Doordat deze zich veelal voltrekken buiten waarneming van de
-
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deze contacten zo goed mogelijk
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Samenwerking met overeenkomstige zorgaanbieders
In aangrenzende regio's zijn overeenkomstige zorgaanbieders actief. Historisch gezien

bestaan er vele en herhaalde contacten met het Waterlandziekenhuis in Purmerend. In het
verleden zijn pogingen ondernomen tot het aangaan van nauwere samenwerking.
Landelijk is er een trend gaande tot een andere indeling van de specialistische zorg. Hierbij
Zowel het
gaat men uit van ongeveer veertig grotere ziekenhuizen met talrijke satellieten.
Zaans Medisch Centrum als het Waterlandziekenhuis kunnen zelfstandig niet opteren voor
een dergelijk centrum, maar in gezamenlijkheid daarentegen wel. Grondslag voor een
dergelijke trend is de opvatting dat schaalgrootte vereist is voor een steeds groter contingent
van medische interventies. In de komende beleidsperiode zullen opnieuw de opties voor een
verdergaande en niet vrijblijvende samenwerking worden onderzocht.

Nieuw stafreglement en onderlinge cohesie
De medische stafkan op verschillende wijzen worden beschreven. Als collectief is het een
adviesorgaan van de raad van bestuur. Als vereniging is de medische staf opgebouwd uit
leden: medisch specialisten die toegelaten zijn tot het ziekenhuis, hetzij in dienstverband
hetzij in vrije vestiging. De medische staf heeft een medebeslissende stem in die toelating.
Belangenbehartiging is voor de vereniging een essentieel onderdeel. Het begrip 'medisch
Leden van de
specialisten' moet hier wat ruimer worden uitgelegd dan meestal gangbaar is.
medische staf zijn medewerkers met een academische opleiding die rechtstreeks betrokken

zijn bij de individuele patientenzorg.
te weten de
Deze aspecten van de interne organisatie zijn neergelegd in het stafreglement,
statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast gelden er afspraken met de ziekenhuisorganisatie over de diverse aspecten van de besturing. Zo bestaat er een convenant, waarin de
invloed van de medische staf op het bestuur van het ziekenhuis op formele wijze wordt
geregeld. Het stafreglement stamt uit 1996. Sindsdien hebben zich op het gebied van het
GMSB ontwikkelingen voorgedaan die hun weerslag nog niet hebben gevonden in dit
document medische
reglement. Een voorbeeld daarvan is het op koepelniveau afgesproken
ook
de
komende
gemoderniseerd moeten
periode dan
staf(DMS). Het reglement zal in
worden. Daarbij is afstemming met de ziekenhuisorganisatie nodig. De onderscheiden
belangen - en de behartiging daarvan - van de medisch specialisten in loondienstverband
versus de vrije vestiging zullen expliciet uitgeschreven moeten worden. Gedacht wordt aan
een kamer dienstverband en een kamer vrije vestiging. Een reglement alleen is niet voldoende
voor het aanbrengen van onderlinge cohesie. De wens tot meer cohesie dient uit de leden zelf
voort te komen. Binnenkort wordt gestart met een werkgroep die een structuur zal opstellen
waarin de onderlinge samenhang zich kan ontwikkelen. Het opleidingsaspect kan daarbij een

gemeenschappelijke noemer zijn.
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3.2.4.

Veranderingskrachten:

Het geheel is meer dan de som der delen... Die vlieger gaat alleen op wanneer er
organisatiebreed een eensgezind beeld van de toekomst bestaat. Zodat iedereen weet welk
doel de organisatie nastreeft en daar vervolgens zijn eigen handelen op kan afstemmen.
Vorig jaar werd besloten voor het Zaans Medisch Centrum zo'n toekomstbeeld te schetsen.
Waaraan ontlenen wij ons bestaansrecht? Wat zijn onze ambities? Waar willen wij dat de
organisatie over vij fjaar staat? Wat moeten we daarvoor doen? En wat moeten we vooral
laten? Gestart werd met interviews met stakeholders (belanghebbenden) intern en extern zoals
huisartsen, consumentenplatform en verzekeraars. In een aantal bijeenkomsten tussen de
medische staf en de top van de ziekenhuisorganisatie tekenden zich de contouren van een
toekomstvisie af Er werd een missie geformuleerd. Vervolgens werd de rest van het
ziekenhuis bij het vraagstuk betrokken. Via het Visieforum op intranet en een reeks
inloopsessies kon iedereen die dat wilde, meedenken en meepraten over het ziekenhuis van de
toekomst. Een verslag van elke inloopsessie werd als nieuwsbrief verspreid in het ziekenhuis
en was voor iedereen te raadplegen op intranet. Om de toekomstbeelden te vertalen in
concrete actiepunten, werd een beleidsinstrument ingezet: de Balanced Score Card. Volgens
deze methode formuleer je strategische thema's die essentieel zijn voor de organisatie. De
thema's werden vervolgens uitgewerkt in zogenoemde perspectieven'.

Aansluitend aan de inloopsessies diepten zes werkgroepen - 66n voor elk perspectief- de
verzamelde informatie uit. Zij maakten de betekenis van hun perspectiefduidelijk en gaven de
tendensen weer die zij hadden opgepikt uit gesprekken, discussies en e-mail. De werkgroepen
presenteerden hun bevindingen tijdens een tweede reeks inloopsessies, bestemd voor iedereen
die het maar wilde horen en op een bijeenkomst van de medische staf. Hierna gaven zij het
estafettestokje door aan de leidinggevenden die het Management Ontwikkelings Programma
doorlopen. Deze managers kregen de opdracht om een nog verdere verfijning aan te brengen:
wat is haalbaar in de praktijk? Zij interviewden hiervoor medewerkers en medisch
specialisten binnen hun unit - 175 in totaal. In de interviews en discussies domineerde een
aantal onderwerpen. Samenwerken: wij moeten meer samenwerken in het belang van de
patient. Daarvoor zijn duidelijk gezamenlijke doelen nodig. Daarbij zullen wij moeten leren
omgaan met belangentegenstellingen. Ook over het begrip vraaggestuurd werken is veel
gesproken: weten wij wel wat de behoefte is van de Zaanse patienten? We wisten een
gezamenlijk beeld te vinden door de relatie te leggen tussen de vraag van de patient en de
professionele reactie van de hull,verlener. Zowel voor de patient als de professionals in de
organisatie is het belangrijk het huidige functiepakket te behouden. Patienten willen het liefst
de zorgverlening dicht bij huis hebben. Voor professionals is het aantrekkelijk om het vak in
de breedte te kunnen uitoefenen. De vraag die rijst, is ofwij het huidige pakket kunnen
handhaven met de veelal schaarse middelen. Procesmatig werken is veel genoemd.
Ontwikkelingen in de zorg hebben gevolgen voor de zorgprocessen. Door samenwerking in
de keten ontstaan nieuwe processen. Ten gevolge van de DBC's en marktwerking worden
processen inzichtelijk en moeten deze efficienter worden ingericht. Ingaan op vraagsturing
zal kunnen resulteren in afstemming tussen verschillende afdelingen, zodat het proces rond de
patient wordt verbeterd. Afstemming moet voorkomen dat een patient een onlogische of
onpraktische route moet volgen langs verschillende afdelingen.
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Het toekomstbeeld voor het Zaans Medisch Centrum is geschetst vanuit zes perspectieven.
Hierin is een grote hoeveelheid verschillende doelstellingen gebundeld. Deze kunnen niet
allemaal tegelijk worden bereikt. Jaarlijks zal op basis van dit beleidsplan een kaderplan
worden geformuleerd waarbij toetsing aan de actualiteit plaatsvindt en prioriteiten worden
gesteld. Units zullen vervolgens op basis hiervan unitplannen maken.
De Zaanse bevolking moet nu en in de toekomst kunnen rekenen op uitstekende medisch
specialistische zorg, die aansluit op de regionale behoefte. Het eerste uitgangspunt voor het
strategisch beleid van het Zaans Medisch Centrum is het waarborgen van het huidige
en beperkte
functieprofiel van het ziekenhuis in de context van de komst van marktwerking
middelen. Het huidige profiel past bij een perifeer regionaal ziekenhuis van onze omvang.
Periodiek bijstellen als reactie op ontwikkelingen ofeen veranderende behoefte in
kwantitatieve of kwalitatieve zin blijft nodig. Wanneer een patient topklinische zorg nodig
heeft, zorgt de specialist voor doorverwijzing. De behoefte van de patient is het uitgangspunt
van al ons handelen. Waarborgen betekent niet we dat we alle functies in volledige
zelfstandigheid moeten en kunnen bieden. Samenwerking met anderen heeft voordelen voor
omdat de
patient, professional en in bedrij fseconomisch opzicht. Samenwerking is nodig
dan
medisch
omvat
meer
de
behoefte
van
de
specialistische
zorg.
patient vaak
vraag en
Samenwerken met anderen om de zorgketen te optimaliseren is dan ook vanzelfsprekend. De
kracht van het Zaans Medisch Centrum moet zitten in de eigen kernactiviteit. Wat in
zelf willen voorzien
samenspraak met anderen kan worden bereikt, heeft de voorkeur boven
in lacunes. Een voorbeeld van veranderende behoefte is de groeiende belangstelling voor
preventie en een gezonde levensstijl. De aanwezige kennis bij medisch specialisten over dit
onderwerp is groot. Aanvullend op het ziekenhuisprofiel streven wij er dan ook naar in deze
behoefte te voorzien door een gezondheidsboulevard op het terrein van het ziekenhuis te
ontwikkelen in combinatie met renovatie en vervangende nieuwbouw. Hiermee beogen wij de
ziekenhuisfunctie en de maatschappij buiten op een natuurlijke en logische manier met elkaar

te verbinden.

Het is uitdagend om het medisch profiel te behouden en verder te ontwikkelen in de context
van de ontwikkeling van marktwerking. Op deelgebieden zal concurrentie ontstaan. Patienten
blijken meer en meer bereid om te reizen voor een snellere behandeling. De introductie van
DBC's zal bovendien prijs-kwaliteitvergelijk vereenvoudigen. Het is niet meer voldoende om
te denken dat je het goed doet; je zult het ook moeten bewijzen. Het tweede uitgangspunt is
het opleiden tot medisch specialist en over een breed front voor beroepen in of ondersteunend
aan ziekenhuiszorg. Opleiden is van strategisch belang om in de toekonist te kunnen voorzien
in de vraag naar goed opgeleide professionals. Opleiden draagt ook bij aan de eigen
en innoverende
ontwikkeling van de organisatie: het maakt ons ziekenhuis een aantrekkelijke
de eisen van
wel
niet
misschien
alles
is
Dat
hemelbestormend,
maar
passend
bij
werkplek.
deze tijd dn het karakter van onze organisatie.
Samenvattend zeggen we dan ook: Zaans Medisch Centrum
gewoon, graag, goed.

In ons mission statement verwoorden we dat als volgt:
Het Zaans Medisch Centrum wil een stimulerende omgeving bieden aan patienten,
medewerkers en mensen die worden opgeleid voor een medisch beroep.
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Dit bereiken wij door:
•

•
•

•
•

•

Steeds te streven naar uitstekende medisch specialistische zorg;
Samen met de patient diens zorgvraag te verduidelijken;
De patient goed te informeren en vanuit onze professionaliteit te adviseren over de
behandelmogelijkheden;
Een positieve houding en bejegening te hebben, die gericht is op samenwerking met
de patient, collega's in het ziekenhuis en partners in de zorgketen;
Met enthousiasme en over een breed front nieuwe collega's op te leiden voor de
gezondheidszorg;
Intern en extern te communiceren over de bereikte resultaten.

De manier waarop we hieraan vorm geven bij het ZMC geschiedt vanuit de Al-filosofie, met
het MOP als ondersteuning en de BSC als meetinstrument voor kwaliteit.

3.2.4.1.

Kwaliteitsdenken met de Balanced Score Card.

Balanced Scot'ecard
4 1,erspectier'cii

Fina,icieel

Klai,ten
Op welke kritische
factoren beoordelen

onzeklantenon .--»

Wat bepaalt het
succes maatschappelijk
eli wat is essentieel voor

fontinurtsit,- - -litterne bedrijfsprocessen
Wat is essentieel in

nze

bedrijfsprocessen?

--

i__«liereiiclVer,iioge,1
Waardoor zijn we in staat
in de toekonist te bluven
Verbeteren?
1 tz- - + -- - ------- - -- -1

Zie voor dit model: Ahaus, C T.B. en Diepman, F.J., Ba/anced Scorecard & Model Nederlandse Kwa/iteit', Kluwer, Deventer,
2002. Kees Ahaus heeft het ZMC begeleid en geparticipeerd als gastdocent in het MOP bij de
behandeling van het thema
'kwaliteit' in relatie tot het beleidsplan.

Om onze missie zo goed mogelijk te kunnen vervullen, hebben we op veel aspecten een visie
nodig. Deze daarvan afgeleide deelvisies zijn uitgewerkt in zes perspectieven die binnen de
Balanced Score Card zijn benoemd. Met behulp van de Balanced Score Card vertalen we onze
visie in concrete doelen. In tegenstelling tot het model zoals hiervoor is getoond, heeft het
ZMC gekozen voor zes, in plaats van vier perspectieven.
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Perspectief 1: De mens in de organisatie
De cultuur is de ultieme aandrijver

Perspectief 2: Innovatie en lerend vermogen
Stilstand is achteruitgang
Perspectief 3: Interne processen
Voor borging in de organisatie

Perspectief 4: Partners
Waarmee...
Perspectief 5: Patienten
... waarvoor we het allemaal doen

Perspectief 6: Maatschappelijk rendement
en financien
Geld is geen doel, maar een middel
mens in de
Een splitsing is gemaakt in het perspectief'lerend vermogen' door zowel 'de
organisatie' te kunnen definieren naar succesbepalende factoren als het 'innovatieve en lerend
vermogen' te kunnen definieren.
het ZMC wordt
Vervolgens werd een splitsing gemaakt in het perspectief'klanten' omdat
met
als
klant, maar ook
partners.
geconfronteerd met de patient
De systematiek van de balanced score card blijft verder in tact.
De zes perspectieven zijn niet los van elkaar te zien. Een verandering binnen het ene
factoren
perspectief heeft gevolgen voor het andere. Per perspectief worden succesbepalende
toren (wat maakt
prestatie-indica
nabije
bepalen
de
ons
in
succes
factoren
toekomst?),
(welke
de SBF meetbaar?) en doelen (welk meetbaar resultaat willen we bereiken?) benoemd.

Sturen met de Balanced Scorecard
van visie naar actie

**
H

.

8../-
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Uit

de analyse, de interviews en de discussies is gebleken dat een viertal thema's van groot
belang is voor het realiseren van onze missie:

• Samenwerken;
• Vraaggestuurd werken;

•

Procesmatig werken;

• Opleiden.
Ons bestaansrecht ontlenen wij aan het voorzien in de behoefte aan medisch specialistische
zorg bij de Zaanse patient. Vraaggestuurd werken impliceert dat wij de behoeften van onze
patienten kennen. Vanzelfsprekend bij de individuele behandeling, maar ook in collectieve zin
door de best passende beleidskeuzes te maken. Daarbij moeten wij prioriteit geven aan het
verbeteren van zorg en ondersteunende processen. Hetgeen betekent dat wij inzicht moeten
krijgen in de processen. De vraag van de patient is het vertrekpunt. Processen moeten voldoen
aan geformuleerde kwaliteitseisen, moeten doelgericht, veilig en last but not least
kosteneffectief zijn. Wij staan voor de opgave om aan te sluiten bij de vraag van de patient en
om marktconform prijzen te kunnen uitonderhandelen met verzekeraars. Uit de discussies
weten wij dat samenwerken essentieel is om dat doel te bereiken. Het laatste onderwerp dat
geregeld besproken werd, is het opleiden vanwege maatschappelijk belang en intern, om bij
te dragen aan innovatie en het waarborgen van de beschikbaarheid van personeel.

De thema's samenwerken, vraaggestuurd en procesmatig werken en opleiden lopen als een
rode draad door de perspectieven. Zo zie je vraaggestuurd werken uiteraard terug in de
'
perspectieven 'patienten' en interne processen'. Vraaggestuurd werken vraagt immers om
procesverbetering en stelt eisen aan de attitude van ons allen. Samenwerken komt
bijvoorbeeld terug in de perspectieven 'mens in de organisatie', 'innovatie' en 'partners'.
Opleiden komt met name terug in de perspectieven 'mens in de organisatie' en
'maatschappelijk rendement'.

Perspectief 1 -Mens in de organisatie

Als rode draad is de mens in de organisatie een zeer belangrijke factor bij het vervullen van de
missie van het ziekenhuis. De cultuur is daarbij de ultieme aandrijver. We gaan ervan uit dat
ieder mens in de organisatie, elk radertje in het geheel, telt. ledere beweging, van welk
radertje dan ook, kan grote gevolgen hebben voor de uitstekende medisch specialistische zorg
die we willen leveren. Het maakt daarbij niet uit of men als vrijgevestigde of in loondienst, op
strategisch of op uitvoerend niveau hieraan zijn bijdrage levert.
Succesbepalende factoren

•

Vertrouwen, respect, informatie en communicatie (VRIC);
• Opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden;
• Beschikbaarheid van medewerkers.

VRIC: In de veranderende cultuur is elkaar (onder-) steunen en opvangen vanzelfsprekend
geworden. Het ziekenhuis streeft naar een cultuurverandering die er op gericht is dat mensen
hun taak kunnen uitvoeren in een collegiale, respectvolle en vertrouwen uitstralende sfeer
zonder overbodige bureaucratie en met een minimum aan macht. Daarvoor moet een
gemeenschappelijk patroon van waarden en normen worden ontwikkeld dat gebaseerd is op:
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•

Vertrouwen in de collega dat deze doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om

uitstekende zorg te realiseren en bij te dragen aan het opleiden van mensen voor de
gezondheidszorg, conform de missie van het ziekenhuis.
• Respect voor de ander bij het realiseren van diens bijdrage aan het geheel.
• De vanzelfsprekendheid dat die informatie die nodig is om in collegiale sfeer goed
samen te werken, open en eerlijk wordt gegeven.
• De vanzelfsprekendheid dat men zich houdt aan de communicatielijnen die in huis zijn
ontwikkeld om elkaar over en weer te informeren waar dat nodig is.

Om VRIC in de organisatie tot bloei te laten komen is het noodzakelijk dat er in huis enkele
gedragscodes ontwikkeld worden die betrekking hebben op de relatie tussen leidinggevende
en medewerker, tussen verpleegkundige en medisch specialist, tussen arts en patient, tussen
verpleegkundige en patient, tussen overige medewerkers en patienten, en tussen medewerkers

onderling. VRIC is dus ook van belang voor onze houding ten opzichte van de patient.
Het gaat er daarbij om dat een ieder vertrouwen en respect geeft en ontvangt, vanuit de
fundamentele notie dat de identiteit van de ander het hoogste goed is dat in onderlinge
collegiale relaties in het geding is. 1n de nieuwe cultuur is elkaar (onder)steunen en opvangen
vanzelfsprekend geworden: je collega's zijn je interne klanten. De benadering van
Appreciative Inquiry (AI) is binnen het traject van cultuurverandering leidend.
Prestatie-indicatoren voor VRIC:

•
•
•

Het aantal leidinggevenden, medewerkers en specialisten dat zich de Albenaderingheeft eigengemaakt en deze daadwerkelijk in praktijk brengt.
Het aantal gedragscodes expliciet gemaakt in unitbeleidsplannen.
Het aantal 'honderd-dagenacties' t.a.v. culturen verbetering.

Doelen:

•

Leidinggevenden, medewerkers en specialisten ervaren een sfeer van vertrouwen en

•

Het gedrag van leidinggevenden wordt gekenmerkt door de Al-benadering.

respect.

Opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden: Rekening houden met persoonlijke ambities.
Het Zaans Medisch Centrum onderkent het verschil tussen de 'geboeide' medewerker die
behoefte heeft aan persoonlijke ontwikkeling en de 'verbonden' medewerker die hecht aan
zingeving, authenticiteit en identiteit. In de notitie 'van opleiden naar leren' wordt met deze
verschillen in behoeftes rekening gehouden. Gestreefd wordt naar een speciaal ontworpen
scholingsprogramma, dat niet alleen gericht is op functie-eisen maar ook rekening houdt met
de persoonlijke ambities van medewerkers, conform de benadering van waarderend
onderzoek (AI). Hier ligt de basis voor in de toekomst te ontwikkelen actief loopbaanbeleid
en een actief ouderenbeleid. Daar zullen ook jobrotation, functiedifferentiatie, training on the
job en stages onderdeel van gaan uitmaken.
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Prestatie-indicatoren voor opleiding en ontplooiing
•

Percentage medewerkers dat tenminste een functioneringsgesprek perjaar heeft gehad
en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) heeft.

•

Percentage medewerkers dat leeractiviteiten heeft ondemomen in relatie tot de
geformuleerde behoefte.

Doelen:

•

Vanaf 2005 heeft elke medewerker 66n functioneringsgesprek per jaar en een
persoonlijk ontwikkelplan.

• Vanaf2005 zijn scholingsprogramma's onderdeel van de unitplannen.
Beschikbaarheid van medewerkers: Uitdagende arbeidsvoorwaarden. De succesbepalende
factor 'beschikbaarheid' omvat de arbeidsmarkt dn de interne beschikbaarheid van
medewerkers. Belangrijke thema's zijn dus zowel arbeidsmarktpolitiek en anticiperen op
maatschappelijke ontwikkelingen, als ook functiedifferentiatie, functieroulatie en flexibiliteit.
Uitgangspunt in het beleid is dat de hele organisatie een optimale inspanning levert om
personeel te werven en te behouden. Er worden uitdagende arbeidsvoorwaarden gecreeerd.
Unitoverstijgende inzet van personeel gaat tot de mogelijkheden behoren.

Prestatie-indicatoren voor beschikbaarheid:

•
•

Doorlooptijd vacatures;
Personeelsverloop: in-, door- en uitstroom;

• Ziekteverzuim.
Doelen:
•
•
•

Gddn vacatures voor cruciale functies in de organisatie;
Behoud van gemotiveerde medewerkers;
Het ziekteverzuim ligt zowel binnen de afzonderlijke units als ziekenhuisbreed onder
het landelijk gemiddelde (in 2004 6% excl. zwangerschappen).

Perspectief 2 - Innovaties en lerend vermogen
Het begrip innovaties is onder te verdelen in 'werkelijke' innovaties, vernieuwingen dus. en
verbeteringen die direct of indirect ten goede komen aan de optimalisering van het
zorgproces. Lerend vermogen is de flexibiliteit van de organisatie om vernieuwingen en
verbeteringen in het totale organisatieproces te implementeren. De mens in de organisatie is
daarbij constant bezig om processen te evalueren, te verbeteren en actief te experimenteren
met ander gedrag.

Succesbepalendefactoren:

• Betrokkenheid bij innovaties:
• Managementstijl;
• Lerend vermogen;
•

Huisvesting en nieuwbouw.
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De nadruk in dit perspectief ligt op innovaties in attitude, wat gepaard zal gaan met het
doorbreken van gewoontes. Onze kracht ligt in de onderkenning dat we vooral betere
66n geheel dat handelt in het belang
patientenzorg kunnen leveren door ons te gedragen als
bouwkundige
en technische innovaties als
ziet
Centrum
van de patient. Het Zaans Medisch
te
bereiken.
organisatiedoelen
om
middel
een
een voorwaarde,
Betrokkenheid bij innovaties: grootste winst zit in optimaliseren van de samenwerking.
mod volgens de
Het gaat in onze organisatie, die draait op professionals, niet om wat
van
de patient. In het
gunste
ten
integraal
in
kan
wat
om
maar
iging
verband,
beroepsveren
medisch gerntegreerd bedrijf Zaans Medisch Centrum vinden zowel medisch-vaktechnische
innovaties plaats, als innovaties in werkprocessen, onderlinge samenwerking en menselijke
bejegening. Het is van belang om technische vernieuwingen en maatschappelijke
ontwikkelingen op de voet te volgen en te transformeren naar interne innovaties. De grootste
winst valt echter te behalen door het optimaliseren van de multidisciplinaire en onderlinge
samenwerking. Einddoel is een cultuur die wordt gekenmerkt door taakgericht samenwerken
volgens de VRIC-principes. Een belangrijke rol is weggelegd voor unitoverstijgende
projecten die gericht zijn op het bevorderen van de samenwerking.

Prestatie-indicator voor (betrokkenheid bij) innovatie:

•

Het aantal geimplementeerde best practices.

Doelen:

•
•

Samenwerken in unitoverstijgende projecten;
Realiseren van multidisciplinaire projecten (klinische paden).

Managementstijl: Gericht op medezeggenschap en betrokkenheid.
Een belangrijke succesbepalende factor is de managementstijl. Het Zaans Medisch Centrum
kiest voor een manier van leidinggeven waarbij de medewerker wordt gestimuleerd in het
actief experimenteren en het nemen van initiatief om te komen tot verbetering en innovatie.
de medewerkers.
De managementstijl is gericht op medezeggenschap en betrokkenheid van
Voor zover medewerkers in staat en bereid zijn om verantwoordelijkheden te dragen, worden
deze ook bij hen neergelegd. De betrokkenheid die hiermee wordt gecreeerd, brengt met zich
mee dat besluiten van leidinggevenden gemakkelijker worden geaccepteerd en uitgevoerd. In
individueel belang.
de eindafweging is het collectiefbelang steeds van hogere waarde dan het
Prestatie-indicator voor een managementstijl gericht op een gezamenlijk doel.

•

Belevingsscore voor managementstijl in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Doel:

•
•

Leidinggevenden hanteren een managementstijl gericht op medezeggenschap en
betrokkenheid;
In het medewerkerstevredenheidsonderzoek scoren de leidinggevenden daar 'goed'
OP.

Lerend vermogen: Flexibiliteit om vernieuwingen door te voeren.
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Zoals we hien'oor al aangaven, is lerend vermogen de flexibiliteit van de organisatie om
vernieuwingen en verbeteringen binnen de organisatie door te voeren. Daarbij is de mens in
de organisatie constant bezig om processen te evalueren, te verbeteren en actief te
experimenteren met ander gedrag.
Prestatie-indicator voor het lerend vermogen van de organisatie:

• Het percentage medewerkers dat deelneemt

aan

individuele ofcollectieve

leerprocessen.

Doel:
•

Per organisatorische eenheid nemen medewerkers deel aan 66n of meerdere concrete,
min of meer gestructureerde leersituaties (cursussen, trainingen, symposia).

Huisvesting en nieuwbouw: Logische routing voor patienten.
De eisen aan de ver- en nieuwbouw van het ziekenhuis zijn beschreven in de eind 2002
verschenen notitie van de stuurgroep bouw. Het vernieuwde ziekenhuis wordt optimaal
afgestemd op innovaties die we willen doorvoeren in de zorgprocessen. Zo wordt het ontwerp
van het ziekenhuis gebaseerd op een logische routing van patienten. De acute en electieve
patientenstromen worden onderscheiden. Voorts wordt er rekening gehouden met een
'ketenbenadering', waarbij patienten snel door het zorgproces worden geholpen. Wanneer zij
daar behoefte aan hebben, kunnen zij gebruik maken van de voorzieningen in de
gezondheidsboulevard.
Dit 'voorportaal' vormt een geleidelijke overgang tussen het ziekenhuis en de maatschappu
buiten. In het ontwerp is een hoge mate van flexibiliteit ingebouwd om in de toekomst te
kunnen voldoen aan veranderings- en groei-eisen bij het voldoen aan de zorgvraag.
Prestatie-indicatoren voor hilisvestingen nieuwbouw:

•
•

Aantal volgens plan uitgevoerde (deel)projecten;
Realiseren van de Gezondheidsboulevard.

Doelen:

•

•

Uitvoeren van het bouwtraject conform de opgestelde uitgangspunten in het
programma van eisen, en binnen het geplande tijdschema en de opgestelde begroting.
Elke fase wordt gestart met een beslisdocument. De stuurgroep bouw stelt de
documenten vast en is verantwoordelijk voor de bewaking van de uitgangspunten.
Realiseren van een gezondheidsboulevard waardoor ziekenhuis en maatschappij een
natuurlijke verbinding krijgen. Als onderdeel van het project is een XL-supermarkt
van Ahold beoogd.
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Perspectief 3 - Interne processen
Onder de interne processen worden al die activiteiten verstaan die noodzakelijk zijn om,
direct of indirect, patientenzorg te kunnen realiseren. Met de implementatie van het
ziekenhuisbeleidsplan 2004-2008 worden de interne processen afgestemd op een optimale
wijze van zorgverlening. De organisatiestructuur en de besturingsfilosofie volgen uit het
primaire proces. De vorm die we voor ogen hebben, is een optimaal gedecentraliseerde
de zorgverlening
organisatie, waarin op unitniveau verantwoordelijkheid wordt genomen voor
en
De
taken, verantwoordelijkheden
bevoegdheden
en de daarbij behorende bedrijfsvoering.
(TVB's) worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd

Succesbepalendejactoren:

• Procesmanagement;
• Besturingsfilosofie;
• Planning en controlcyclus;
• Noodzakelijke informatie altijd en overal beschikbaar, dus elektronisch.
Procesmanagement: minder belemmeringen voor multidisciplinaire samenwerking.
Procesmanagement is te definieren als: de wijze waarop de organisatie, op basis van een
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de interne processen en de
relaties tussen te onderscheiden interne processen systematiseert, coordineert, bewaakt en
verbetert. Het Zaans Medisch Centrum wil de processen in de organisatie z6 vormgeven dat er
- in het belang van de zorgverlening - zo min mogelijk belemmeringen zijn voor
interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking. De aansluiting tussen primair proces en
ondersteunende processen dient naadloos te zijn. Het belangrijkste doel van het managen van
processen is om een optimale samenwerking mogelijk te maken. Beleidsuitgangspunt is dat de
processen in huis recht moeten doen aan de behoefte van de patient: voldoen aan de
kwaliteitseisen, doelgericht, veilig en kosteneffectief. De aansluiting tussen medisch
zo soepel
specialistische hulp en de overige zorgprocessen moet dan ook optimaal zijn. Een
het
voor
heeft
dit
ook
wanneer
is
consequenties
doel,
het
steeds
zorgproces
mogelijk
afdelings- ofunitbudget. De verantwoordelijkheid voor het zo soepel mogelijk verlopen van
het zorgproces, dwars door alle geledingen heen, wordt neergelegd bij diegenen die de directe
patientenzorg voor hun rekening nemen.

Door de invoering van diagnosebehandelingcombinaties (DBC's) is een volgende stap gezet
in het ontrafelen van zorgprocessen. Wat nu moet volgen is het ontwikkelen van een
decentraal en direct aan het zorgproces gekoppeld coOrdinatiemechanisme, dat patientgericht
en vraaggestuurd werken op basis van zorgprogramma's bevordert. Van belang is de
introductie van een gestructureerd kwaliteitssysteem dat moet zorgen voor constante aandacht
voor het verbeteren van alle processen, zowel primair als ondersteunend. Standaardisatie is
van belang vanuit kwaliteits- en veiligheidsoogpunt, maar ook om de kosten te reduceren.
Interne audits in het kader van het NIAZ-accreditatietraject krijgen een rol bij de beoordeling
van de effectiviteit, doelmatigheid en efficiency van de interne processen.
Prestatie-indicator voor procesmanagement

•
•

Het aantal afdelingen dat accreditatie behaalt;
In unitbeleidsplannen worden minimaal twee processen aangegeven welke
gestandaardiseerd worden.
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Doelen:

• Een werkend kwaliteitssysteem dat moet resulteren in initiele accreditatie in 2006.
Ziekenhuisbrede accreditatie volgt uiterlijk in 2009. Dit betekent dat eind 2005 aan
een aantal eisen moet zijn voldaan zoals beschreven in het plan van aanpak 'Met

•

•

zekerheid uitstekend!'.
Naast de daarin verplicht genoemde afdelingen zal de accreditatie van de
microbiologie in 2004 een feit zijn.
Het aantal gestandaardiseerde processen binnen elke unit neemt per jaar toe.

Besturingsfilosofie: Wat decentraal kan, decentraal doen.
De besturingsfilosofie van de organisatie is het model waarmee de interne processen en de te
leveren prestaties worden ingericht en beoordeeld. Het Zaans Medisch Centrum koos als
uitgangspunt dat er in wezen maar twee niveaus van aansturing zijn, namelijk de
eindverantwoordelijke bestuurslaag en de rond de primaire processen georganiseerde
eenheden. Daarbij geldt dat dAtgene wat decentraal geregeld kan worden, ook daadwerkelijk
op dat niveau geregeld wordt. Het zo laag mogelijk in de organisatie leggen van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden heelt als bijkomend effect dat managementlagen
niet groter en belangrijker worden dan nodig. Een organisatie moet zijn krachten bundelen om
zich te ontwikkelen.

Prestatie-indicatoren voor de besturingsjilosolie
•

Belevingsscore ten aanzien van de rolduidelijkheid tussen het centrale en decentrale
niveau.

Doelen:

•

•

De implementatie van de nieuwe besturings- en organisatiestructuur moet medio 2005
zijn afgerond. De orientatie op een nieuwe organisatiestructuur (clusters) moet
afgerond zijn in 2004. Onderdeel hiervan is het uitbreiden van de raad van bestuur met
een medisch bestuurder in het najaar van 2004.
Besturings- en organisatiestructuur met duidelijkheid over centraal c.q. decentraal.

Planning en controlcyclus: Jaarlijks prioriteiten en doelstellingen.
De planning en controlcyclus is het instrument waarmee de besturing georganiseerd wordt.
Het gaat daarbij om continurteit in beleid, en in mensen en middelen om die te garanderen.
Het Zaans Medisch Centrum streeft naar een gedecentraliseerd proces van beleids- en
begrotingsvorming. Uiteraard is centrale codrdinatie daarbij noodzakelijk. Bij het doorlopen
van de P&C-cyclus komen achtereenvolgens aan de orde:

•

•
•
•

Een mee jaren-ziekenhuisbeleidsplan (2004 - 2008) dat de basis vormt. Jaarlijks
wordt een beleidskader geformuleerd met prioriteiten en concrete doelstellingen;
Units maken aan de hand hiervan hun beleidsplannen, voorzien van doelstellingen en
verbeterplannen;
De begroting wordt gemaakt op basis van deze plannen;
In audits verantwoorden units zich zowel ten aanzien van beleidsvoornemens als de
begroting.
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Prestatie-indicator voor ej.Aciente pian,iing en control:
•

•
•

Belevingsscore van gesprekspartners omtrent het proces van planning en control;
Aantal units dat zijn plan realiseert en binnen de begroting blijft;
Aantal units dat zijn plannen door middel van de Balanced Score Card systematiek
vormgeeft.

Doelen:

• Belevingsscore van gesprekspartners 'goed';
• Units realiseren hun plannen en blijven binnen de begroting:
• De Balanced Score Card wordt een integraal onderdeel van de P&C cyclus.
Noodzakelijke informatie elektronisch beschikbaar: Patientgegevens overal direct paraat.
Het Zaans Medisch Centrum vindt het belangrijk dat zorgverleners en anderen die daartoe
geautoriseerd zijn, overal direct over (patient)gegevens kunnen beschikken die voor de
kwaliteit, veiligheid en continurteit van de zorgverlening relevant zijn. Deze gegevens kunnen
met IT-middelen in relatie met elkaar worden gebracht en bieden zo ondersteuning bij
medische beslissingen. Daarbij staat nadrukkelijk het doel voorop, niet de ICT-middelen.
De beleidsuitgangspunten over dit elektronische informatiesysteem zijn uitgewerkt in het
ICT-plan van de 1&A adviescommissie, waarbij een relatie is gelegd met het bouwtraject.
Uiteindelijk moet binnen de regio Zaanstreek-Waterland de elektronische informatie
uitwisselbaar worden tussen het ziekenhuis, andere zorgverleners en de patient zelf. Dit
Medisch Centrum
proces wordt begeleid door de stichting ZWaaN, waarin ook het Zaans
participeert.

Prestatie-indicatoren voor elektronische beschikbaarheid van patiinteninformatie-

•

Automatiseringsgraad/aantal afdelingen dat deze informatie digitaal beschikbaar stelt.

Doelen:

•
•

•

Elektronische gegevens zijn beschikbaar op spreekkamer en afdeling;
Alle zorgprofessionals hebben vrij toegang tot internet en interne en externe e-mail;
Elektronische gegevens zijn beschikbaar bij zorgpartners in de regio.

Perspectief 4 - Partners
Onder het perspectief'partners' worden alle personen en groepen van personen geschaard die,
in samenwerking met Zaans Medisch Centrum, de zorgvraag van de Zaanse patient integraal
beantwoorden. Samenwerking betekent hier: investeren in gezamenlijke belangen en het besef
hebben onderdeel te zijn van een transmuraal team. Dit uit zich in open communicatie,
het verbeteren en
gegevens delen en bijvoorbeeld het doorlopen van verbetertrajecten. Bij
inrichten van integrate zorgprocessen gelden dezelfde principes als voor interne processen.
Ze zijn vraaggestuurd, professioneel, doelgericht en kosteneffectief Tot de partners rekenen
we verder de organisaties die het verzekeringsstelsel voor ziektekosten uitvoeren en bepaalde
zorgvormen indiceren. Partners zijn voorts opleidingsinstituten die leiding geven aan een
cluster van ziekenhuizen, waarvan het Zaans Medisch Centrum deel uitmaakt.
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Mogelijke partners zijn:
Eerste lij,1
Huisartsen

Verloskundigen
Tandartsen

Fysiotherapeuten
Evean Zorg (thuiszorg)
Overigen (zoals podotherapeut, orthopedische schoenmaker)

Tweede lijn
Ziekenhuizen in de regio
Universitaire medische centra
Dianet (netwerk van zelfstandige dialysecentra)
SALT (Stichting Artsen Laboratorium en Trombosedienst)
ZBC's (zelfstandige behandelcentra)

Derde lijn
Evean Zorg (verpleeghuizen)
Financiers e.d.
Ziektekostenverzekeraars
Zorgkantoor
RIO (Regionaal Indicatie Orgaan)

Opleidingen
Universitaire medische centra
Hogescholen
Regiocolleges
De meest intensieve contacten, zowel in aantal als inhoud, zijn die met de financiers, de
huisartsen en Evean Zorg. Direct daarna volgen de ziekenhuizen in de regio. Het ligt voor de
hand de relaties met deze groepen aan te duiden als succesbepalende factoren. Het contact met
de financiers zal steeds intensiever worden als gevolg van de grotere marktwerking en
concurrentie die de komende jaren zal ontstaan met de DBC als instrument. Vanuit de
doelstelling breed op te leiden voor de zorg, is het netwerk opleidingen 6dn van de
succesbepalende factoren.

Succesbepalendefactoren:

•

•
•

•

Samenwerking met, en toegankelijkheid voor, venvijzende huisartsen;
Samenwerking met andere zorgpartners;
Relatie met de financiers;
Samenwerking binnen netwerk opleidingen.

Samenwerking met verwijzende huisartsen: introductie verwijssysteem
Voor huisartsen is de toegang tot de medisch specialist belangrijk. Zij willen snel en
eenvoudig een patient kunnen verwijzen voor consult en eventueel opname. Ook hebben zij
behoefte aan een goede telefonische bereikbaarheid van de medisch specialist voor overleg.
Voorts vragen zij om snelle en duidelijke berichtgeving na ontslag en polibezoek.
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De huisartsen hebben aangegeven erg enthousiast te zijn over het introduceren van het
verwijssysteem Zorgdomein, een systeem dat in Beverwijk al wordt gehanteerd. Zorgdomein
maakt onder meer de wachttijden inzichtelijk. Ook werkt het systeem met overeengekomen
beslisbomen voor verwijzing. De patient wordt verwezen inclusief direct meegepland
onderzoek, wat zowel in het belang is van de patient als voordelen biedt voor de specialist.

Prestatie-indicatoren voor de toegankelijkheid van medisch specialistische zorg voor
huisartsen:

Een belevingsscore bereikbaarheid en toegangstijden;
• Het stroomlijnen van afspraken door een ondersteunend verwijssysteem.

•

Doelen:

•

90% tevredenheid met betrekking tot bereikbaarheid en toegangstijden voor patienten

•

90% tevredenheid bij huisartsen over verwijsprocedures.

en huisartsen;

Samenwerking met andere zorgpartners: de zorgvraag van de patient houdt niet op bij ontslag.
Het belangrijkste thema in deze relaties is afstemming en samenwerking. Wat de verticale
relaties betreft (met de derde lijn) gaat het erom dat de zorgvraag van de patient vaak niet
aansluitende en
ophoudt bij ontslag uit het ziekenhuis. Veelvuldig hebben patienten
aanvullende zorg nodig. Een soepele overgang is in het belang van de patient. Evean Zorg is
hierin een belangrijke partner voor het Zaans Medisch Centrum. Andere partners zijn
bijvoorbeeld het maatschappelijk werk en het regionaal indicatie orgaan (RIO).
Wat de horizontale relaties betreft (met andere ziekenhuizen) spelen er tevens andere
en kwaliteitsverhoging.
belangen. Hier gaat de samenwerking ook om kostenbesparing

Prestatie-indicator voor horizontale en verticale samenwerking

•

Aantal samenwerkingsafspraken verticaal en horizontaal.

Doelen:

Doel van de samenwerking met Evean Zorg (en andere transmurale partners) is het
verhogen van de kwaliteit van zorg aan patienten, maar ook het verhogen van de
doelmatigheid en efficientie van zorgverlening vanuit organisatie- en kostenbelang.
Het ziekenhuis moet zich richten op zijn core business, te weten medisch
meer Evean
specialistische zorg, en moet daarnaast, door samenwerking met onder
Zorg, de patientenzorg in zijn totaliteit waarborgenen verbeteren;
• Zorgprogramma's gericht op het realiseren van een betere kwaliteit van zorg en
bevordering van de doorstroming van patienten:
zodat
• Samenwerking met onze horizontale partners (primair het Waterlandziekenhuis),
worden
kan
behouden
nctie
de
ziekenhuisfu
uitgebouwd.
blijft en
in de regio

•

Relatie met de financiers: transparantie.
In de relatie met de financiers (de ziektekostenverzekeraars) draait het om transparantie en
kwaliteit van de zorg.
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Prestatie-indicatoren ten aanzien van transparantie en geleverde kwaliteit:

• Het percentage van de omzet dat in DBC's wordt afgesproken.
Doelen:

•

•

Prijs-kwaliteitverhouding DBC's versterkt de positie van het Zaans Medisch Centrum;
Minimaal aantal DBC's afspreken conform overheidsbeleid.

Samenwerking binnen het netwerk opleidingen: kwaliteit en kwantiteit.
De belangrijkste thema's in deze samenwerking zijn kwaliteit en kwantiteit van de

opleidingen.

Prestatie-indicator voor de ontwikkeling van het netwerk opleidingen:

•
•

Aantal opgeleide professionals;
Aantal opleidingserkenningen.

Doelen:

•

•

Continueren en uitbouwen van de opleidingen voor medisch specialisten;
Verkrijgen van de opleidingserkenningen specialistisch verpleegkundige.

Perspectief 5 - Patienten
Patienten zijn de klanten van het Zaans Medisch Centrum: de mensen die wegens hun
gezondheidsconditie gebruikmaken van de medisch specialistische voorzieningen die wij
bieden. Ook potentiele patienten uit de Zaanstreek rekenen wij tot onze klanten. De patient
wendt zich tot de medisch specialist, die bij het verlenen van de zorg wordt ondersteund door
de medewerkers van het ziekenhuis. Uitgangspunt is dat die zorg altijd van een uitstekend
niveau is: vraaggestuurd, professioneel, doeltreffend en doelmatig.
De professionals in onze organisatie verduidelijken samen met de patient diens zorgvraag. Zij
informeren de patient gedegen en adviseren over de behandelmogelijkheden. Hun houding en
bejegening is positief, gericht op samenwerking met de patient. Gestreefd wordt naar het
scheppen van een klimaat waarin de patient zelf de regie over zijn zorgproces ter hand kan
nemen.

Succesbepalendefactoren:

•

Vraaggestuurd werken;

• Wachttijden en wachtlijsten (toegankelijkheid);
• Professionele standaard.
Vraaggestuurd werken: individuele benadering van de patient.
Vraaggestuurd werken betekent dat medisch specialisten en andere zorgverleners de vraag
van de patient Interpreteren vanuit hun professionele achtergrond. Samen met de patient gaan
zij de achtergrond van diens vraag na en formuleren zij de definitieve zorgvraag. Dit gaat
gepaard met een individuele benadering, onderkenning van de noodzaak om de patient goed
te informeren, respect voor de keuzes van de patient en het afstemmen van verwachtingen van
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de patient ten opzichte van de mogelijkheden die we binnen het Zaans Medisch Centrum
kunnen bieden.

Prestatie-indicatoren voor vraaggestuurd werken

• Patiententevredenheid ten aanzien van vraaggestuurd werken;
• Goede communicatie en informatie (beschikbaarheid patienteninformatie);
• Aantal units welke de gedragsregels hebben uitgewerkt in hun beleidsplan 2005.
Doelen:
•

•
•

Gemiddelde totaalscore patiententevredenheid moet een 8 worden;
Clientenparticipatie waarborgen door oprichten clientenraad;
Vraaggestuurd werken essentieel onderdeel van unit beleid.

Toegangstijden en wachtlijsten: toegankelijkheid voor de patient.
Toegangstijden slaan op de periode dat de door zijn huisarts verwezen patient toegang krijgt
tot de medisch specialist. Ook intern kennen we wachttijden: tussen polibezoek en benodigde
onderzoeken. Wachtlijsten slaan op de periode dat de patient moet wachten op de uitvoering
van een ingreep, nadat de medisch specialist hem hiervoor heeft geTndiceerd. In het algemeen
is capaciteitstekort de oorzaak van wachttijden en -lijsten. De opdracht aan het Zaans Medisch
Centrum is zodanig met de beschikbare middelen om te gaan dat de wachttijden en -lijsten
beperkt blijven. Hiervoor zullen we creatieve oplossingen moeten aandragen. Wanneer
wachttijden en -lijsten t6ch onvermijdelijk zijn, zullen wij inzichtelijk moeten maken waarom
dit zo is. De ziektekostenverzekeraars bekleden echter de regierol en zijn primair
verantwoordelijk om reele capaciteitstekorten zo doelmatig en efficient mogelijk uit de weg te
ruimen.

De prestatie-indicatoren voor toegankelijkheid zijn

• Toegangstijden;
• Belevingscore 'Bereikbaarheid' in patiententevredenheidsonderzoek;
Aantal best-practiceprojecten (o.a. doorbraak).

•

Doelen:

•
•

•

Ziekenhuisbreed worden minimaal de Treeknormen gerealiseerd;
90% tevredenheid bij patienten ten aanzien van bereikbaarheid;
Doorlooptijd conform de norm van de landelijk bekende best-practicezorgprocessen.

Professionele standaard: veilige en uitstekende zorg.
Werken volgens de professionele standaard betekent dat de verleende zorg veilig en
kwalitatief van een uitstekend niveau is. Onder professioneel verstaan we ook het nakomen
van afspraken, het stellen van grenzen en een effectieve wijze van communiceren met de

patient.
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Prestatie-indicator voor de professionele standaard is:

•

Centrameterscore patientveiligheid.

De patientenveiligheidscore van de Centrameter behelst de veiligheidsscores op het gebied
van:

1. Zorgverlening
2. Preventie en incidenten
3. Klachten en claims
4. Clientorientatie
5. Beleid en beheer

In het in 2003 uitgevoerde onderzoek scoort het Zaans Medisch Centrum een voldoende op
het gebied van integrale veiligheid. Ook in de categorieen zorgverlening, klachten en
claimbehandeling, en beleid en beheer is de score voldoende. De categorieen 'preventie van
incidenten' en 'clientorientatie' leveren een score 'matig' op.
Doelen:

•

Begin 2004 is commitment bereikt over het belang van verbeteracties en de
prioriteitstelling daarin. Dit resulteert in een gemiddelde 'goed' score op het gebied
van integrale patienten veiligheid.

Perspectief 6 - Maatschappelijk rendement en financian.
In dit perspectief gaat het om de bijdrage die we als ziekenhuis leveren aan de maatschappij.
De maatschappij voorziet ons van de financiele middelen om onze taak uit te voeren. Dat zal
met uiterste zorgvuldigheid moeten gebeuren waarbij de gemeenschapsmiddelen zo effectief
en efficient mogelijk worden ingezet. Een ziekenhuis is een maatschappelijke onderneming
waarbij de continuYteit van zorg en een goed financieel beheer van publieke middelen hand in
hand gaan. Daarbij krijgen ziekenhuizen te maken met een concurrerende markt waarin ook
andere ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra opereren.

Succesbepalendefactoren:

•

Quality of life en adherentie;

• Opgeleide professionals;
• Een gezonde financiele basis.
Quality of life en adherentie: bijdragen aan het welbevinden van de Zaanse bevolking.

Het Zaans Medisch Centrum wil een goed ziekenhuis zijn voor de Zaanstreek. In adherentie
wordt het aandeel van de Zaanse bevolking uitgedrukt dat gebruikmaakt van de diensten van
het ziekenhuis. Die dienstverlening dient, door middel van de individuele patientenzorg, een
bijdrage te leveren aan het welbevinden van de Zaanse bevolking als geheel. Zo draagt de
dienstverlening van het Zaans Medisch Centrum bij aan de kwaliteit van leven van de mensen
in de Zaanstreek. De bevolking moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van zorg- en
dienstverlening die het ziekenhuis biedt. Dat geldt zowel binnen de muren als in de contacten
met externe partners (waaronder in de eerste plaats huisartsen en collega-zorginstellingen).
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Prestatie-indicator:
Belevingsscore patient over het verblijf of de behandeling in het Zaans Medisch
Centrum:

•

• Adherentiepercentage;
• Inhoudelijke indicatoren gevraagd door inspectie.
Doelen:
•

•
•

De tevredenheid van patienten over hun verblijf in het Zaans Medisch Centrum komt
tot uitdrukking in een belevingscore van minimaal 8,0;
Alle units realiseren minimaal als adherentie het ziekenhuisgemiddelde van 80%;
Ten aanzien van de inhoudelijke indicatoren scoort het Zaans Medisch Centrum
minimaal het landelijk gemiddelde.

Opgeleide professionals: kerntaak voor het Zaans Medisch Centrum.
Het Zaans Medisch Centrum rekent het tot zijn taak om mensen op te leiden die in de zorg
willen werken. Dat zijn naast artsen en verpleegkundigen ook anderen die actief een bijdrage
willen leveren aan de zorg- en dienstverlening door het ziekenhuis. Het Zaans Medisch
Centrum beschouwt het als een maatschappelijke plicht om, door het opleiden van mensen,
goede zorgverlening in de Zaanstreek en elders ook voor de toekomst veilig te stellen. De
hierop betrekking hebbende prestatie-indicator en het bijpassende doel zijn reeds
geformuleerd bij perspectief4: Partners ('samenwerking binnen het netwerk opleidingen').
Gezonde financiele basis: voorwaarde voor goede patientenzorg.
Een gezonde financiele basis is een noodzakelijke voorwaarde voor goede patientenzorg. Het
waarborgt de continuYteit van zorg, maakt innovatie mogelijk en vangt tegenvallers op zonder
dat die onmiddellijk ten koste gaan van de patientenzorg en de facilitaire ondersteuning. Het
financiele belang is direct gerelateerd aan de zorgverlening en moet dan ook daar worden
ondergebracht. Diagnosebehandelingcombinaties bieden daar een aanknopingspunt voor.
Deze DBC's zijn zorgproducten waaraan een reele kostprijsberekening is voorafgegaan die
ervoor zorgt dat transparant wordt welke kosten gegenereerd worden voor welk zorgproduct.
Over deze zorgproducten moeten we met betrekking tot de prijs, het volume en de kwaliteit

gaan onderhandelen met de zorgverzekeraars die de producten inkopen. We gaan dus min of
meer op een normale markt opereren en zullen daarom ook moeten bepalen hoe we ons op die
markt willen profileren.

Prestatie-indicatoren voor een gezondefinanciele basis

•
•

•
•

Budget van de units is in evenwicht met de kosten;
De reserve aanvaardbare kosten (RAK), uitgedrukt in percentage van het totale
ziekenhuisbudget;
De verhouding tussen kort en lang vreemd vermogen;
De omvang van de derde geldstroom, gegenereerd door particuliere initiatieven.

Doel.

• Toelating tot het waarborgfonds;
• Ontwikkelen commerciele activiteiten.
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3.2.4.2.

NIAZ accreditatie.

Zoals genoemd is bij het ZMC gekozen voor het werken met de balanced score card. Het doel
hiervan is om de kwaliteit van verschillende processen in het ziekenhuis te borgen,
verbeterprocessen te benoemen en onder te brengen in dit meetinstrument en om de resultaten
van verbeterprocessen te kunnen meten. Uiteindelijk moet dit een 'excellent' ziekenhuis
opleveren, waarbij alle perspectieven in de balanced score card met elkaar in evenwicht zijn.
De behaalde kwaliteit is te normeren waarmee een accreditatie van het NIAZ 177 kan worden
aangevraagd. Dit is geen eenvoudig proces omdat het ziekenhuis dat een NIAZ-accreditatie
aanvraagt in vrij korte tijd wordt geconfronteerd met een organisatieontwikkelingsproces
waarbij alle gangbare werkwijzen onder de loep worden genomen en op hun kwaliteit worden
beoordeeld. In feite is de weg naar accreditatie een proces- en cultuurdoorbraak met een
optelsom van leermomenten.

Hierbij is sprake van een complex stelsel van aandachtsgebieden, waarbij verbetertrajecten
worden ingezet en geborgd, maar tevens de patienten en de medewerkers tevreden moeten
blijven, management- en organisatie-ontwikkeling deze verbetering dient te ondersteunen en
het vertrottwen in en het respect voor elkaar niet mag worden verwaarloosd. Ondertussen zat
in deze periode het ZMC ook nog letterlijk met nieuw- en verbouw worden geconfronteerd.

Het NIAZ-proces kent een vijftal ontwikkelingsfasen die steeds complexer van aard worden
maar uiteindelijk zullen leiden naar optimale en integrale flexibiliteit van de organisatie:
•

Fase 1: kwaliteit op de werkplek;

•
•
•
•

Fase 2: beheersing van de primaire processen;
Fase 3: de kwaliteit van de organisatie als samenhangend geheel;
Fase 4: de samenwerking in de keten;
Fase 5: het transformatievermogen om tijdig, gericht op de lange termijn, de bakens te
verzetten.

De aanvraag van een NIAZ-accreditatie houdt wel de belofte in dat een ziekenhuis kiest voor
het accrediteren van het ziekenhuis als geheel. Weliswaar is het mogelijk om initiele
accreditatie aan te vragen, waardoor in feite 66n of meer eenheden van de organisatie de
mogelijkheid hebben om te experimenteren met dit accreditatieproces, maar bij de start van
een initiele accreditatie is het wel de bedoeling dat het gehele ziekenhuis binnen vier jaar is
geaccrediteerd. De stappen zijn als volgt

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Aanmelding door de directie;
Zelfevaluatierapport Norm Kwaliteitssysteem;
Auditoren van het NIAZ selecteren ziekenhuisonderdelen;
Afdelingsspecifieke accreditatiegidsen invullen en opsturen;
Werkbezoek door de auditoren;
Auditoren rapporteren met aanbevelingen;
Ziekenhuis/afdeling schrijft een actieplan en voert dit uit;
Accreditatiebewijs voor ziekenhuis/afdeling;
Cyclisch proces met een geldigheidsduur van vierjaar.

177

NIAZ, Nederlancis Instituut voor Accreditatie van Ziekcnhuizen, opgericht in 1998 op initiatief van de
Vercniging voor Academische Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen NVZ
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Bij de aanmelding van verschillende afdelingen of van het totale ziekenhuis kan gebruik
worden gemaakt van afdelingsgebonden normen. Zo werkt bijvoorbeeld de keuken reeds met
de zogenoemde HACCP-normen en facilitaire instellingen zullen hun producten en diensten
vaak toetsen aan ISO-normen. Deze normering hoeft niet overboord te worden gezet. Binnen
NIAZ wordt terdege met dit soort kwaliteitsnormen rekening gehouden, maar NlAZ stelt wel
overkoepelende normen zodat het integrale karakter van de organisatie als geheel, tijdens de

audits kan worden meegewogen.

Het accrediteren via het NIAZ staat nog relatief in de kinderschoenen wanneer we dit
vergelijken met de tijd die gemoeid is met het veranderen van organisatieprocessen en
organisatiecultuur. Uiteindelijk is het de ambitie van het NIAZ om de borging van het
kwaliteitsdenken tot diep in de porien van de organisatie terug te zien.
1n de toekomst en de ontwikkeling van de organisatie volgend, zal het NIAZ mddr gericht zijn
op normen in zorgprocessen die dwars door afdelingen heenlopen (diabetes, borstkanker,
COPD, CVA,), verbreding van perspectief naar de keten (MESO-plus project), patient- en
resultaatgerichte prestatie-indicatoren en integratie met beroepsinhoudelijke kwaliteitstoetsing
door de beroepsgroepen waar reeds wordt gewerkt met visitatie.

Het ZMC heeft een aanvraag voor accreditatie ingediend en onlangs konden we de felicitaties
overbrengen aan de OK, die de toets van de externe audit had doorstaan. In de cultuur van het
ZMC, waarbij we vanuit appreciative inquiry tot verbetering van de organisatie als geheel
willen komen, wordt natuurlijk gretig gebruik gemaakt van de ervaringen die door de OK zijn
opgedaan met dit proces. Er is echter nog heel wat te doen om de verbeteringen op het
maximaal haalbare niveau te krijgen en te houden.

Om de vij f genoemde, elkaar opvolgende fasen te doorlopen, zal de organisatie een
ontwikkelingsproces moeten ondergaan waarin proces- en cultuurdoorbraken gerealiseerd
gaan worden. Dit totale traject zal een optelsom van leermomenten zijn, en is dus per definitie
al uitdagend. Het is een proces van mee-maken van de organisatie, waardoor uiteindelijk de
bevindingen van de werkvloer zullen doordringen in de visie en koers van de organisatie. Een
getrapte actie, bottom-up, waardoor een verticale afstemming tussen operationeel niveau, via
het tactisch niveau naar strategisch niveau mogelijk wordt.

kwaliteit op de werkplek, gaat het om taakgeoriatteerdheid: is iedereen op de
hoogte wat zijn taak precies inhoudt met de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden en
In fase

1:

bevoegdheden en is dit ook bij alle medewerkers van die eenheid bekend;
productgeorienteerdheid: weet men binnen de taak over welke middelen men kan beschikken
en welke procedures gelden bij het gebruik daarvan,functioneel: passen de werkzaamheden in
de aanwezige protocollen en (veiligheids)regels en vakmatigheid·. geschiedt de uitvoering
volgens de professionele standaard.
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Vervolgens is een aantal activiteiten noodzakelijk om in fase 2 te komen: introduceren van
wordt gemaakt, het
procesmanagement waardoor het gehele proces van handelen inzichtelijk
introduceren van de PLAN-DO-CHECK-ACT-cyclusl78, ontwikkeling van proces/prestatieindicatoren voor de nieuwe fase, het inrichten van interne audits en het voldoen aan de NIAZaudit en de accreditatie.
In fase 2: beheersing van de primaire processen, worden de interne processen beheerst, zijn
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd 179, de prestatie-indicatoren
ontwikkeld voor deze fase en procesverbeteringen ontwikkeld op basis van structurele
analyse.

De volgende stap is een kwaliteitsverhoging naar niveau 3. Om daar te komen is er wederom
een aantal voorbereidende acties op het gebied van: richting geven aan het ontwikkelingspad
van de organisatie/afdeling, de resultaatgebieden invullen op basis van de missie en visie van
de organisatie, waardoor de 'cross-functionele' waarden een belangrijke rol gaan spelen,
doelen vaststellen en koppelen aan prestatie-indicatoren voor fase 3 en onderzoek naar
medewerkers/patient tevredenheid via de systematiek van 360 graden feedback.
In fase 3: de kwaliteit als samenhangend geheel zal vooral worden geaudit op het gegeven of
de doelstellingen op basis van missie en visie van de organisatie zijn gesteld, de prestatieindicatoren zijn gerelateerd aan de succes-bepalende factoren van het organisatiebeleid, er een
alle processen
proces is ingezet van systematisch verbeteren, de creatiespiraal van Knoope op
verbeteren
is
wordt
vanuit
er
gewerkt, preventief
vraaggerichtheid
van toepassing is,
is
medewerkers
alle
en
gewaarborgd.
inspraak van
geYncorporeerd

Hierna volgt de stap naar fase 4 in het proces. Gewerkt dient te worden aan: management op
basis van waardebepaling door patienten, ontwikkelen van partnerschap, vaststellen positie in
waardeketen, resultaatgebieden delen met partners, kennismanagement, verantwoording en
transparantie en leiderschapsontwikkeling.

Acties op deze gebieden zijn noodzakelijk omdat in fase 4 het accent van auditing zal liggen
op de samenwerking in de keten: een naadloze organisatie, kernprocessen in lijn met de
basis
strategie van de organisatie, waardeketen over afdelingen, waardeketen met partners op
anderen
met
van maximale waardetoevoeging aan patient, innovatief en creatief, vergelijking
is mogelijk op basis van benchmark op kwaliteitsgebied.
Fase 5 zouden we in feite 'de hemel' voor organisaties kunnen noemen, want die organisatie
is volledig in lijn met de strategie en de ambities. Er is een gebalanceerde aanpak van de
verschillende organisatiegebieden waarbij de resultaten een gevolg zijn van die aanpak.
De totale waardeketen is optimaal, het is een lerende organisatie met een sublieme cultuur die

elk vergelijk met de beste concurrent kan doorstaan.
178
Dcze bekende cyclus van Deming (1990), zou ik liever vervangen door de creatiespiraal van Knoope. Hierin
is de Deming cyclus terug te vinden, maar er is bij Knoope mddr aandacht geschonken aan het vieren en genieten
worden ondergebracht. Dit
van je resultaten en het analyseren van nicuwc stappen die in de plan-fase mocten
gccft tevens betere mogelijkheden om, via de interviews uit appreciative inquiry de 'ontdekkingsfase' en de
'droomfase' onderdeel te laten zijn van de act-fase. Immers, de actics vinden dan cerder plaats vanuit de
van degenen die verantwoordelijk en psychologisch eigenaar zijn van de uit te voeren acties.

persoonlijke visies
179

Een uitstekende methode hiertoe is terug te vinden in Ahaus, C.T.B. 'Bevoegdheidsverdeling en
Organisatie', 'Evaluatic van een bedrij fskundige methode', Rijksuniversitcit Groningen, 1994, (procfschrift).
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i

3.2.4.3. Patianttewedenheid.
De overheid worstelt al enige tijd met scenario's voor een evenwichtig beleid in de zorg
waarbij zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wens van de consument, maar
tevens rekening wordt gehouden met de wettelijke en financiele kaders.

Met het Actieplan Zorg Verzekerd, dat in november 2000 werd gelanceerd, heeft het kabinet
het mogelijk gemaakt dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders in hun regio beter kunnen
sturen op de vraag van consumenten. Met als uitgangspunt dat mensen de zorg krijgen die ze
moeten hebben. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat zorgverzekeraars de ruimte
hebben gekregen om aanvullende afspraken te maken met instellingen over investeringen en
productie om de wachttijden terug te brengen.
'Consumenten wensen een goed georganiseerde zorg. Ofze nu een acute aandoening hebben,
of chronisch ziek zijn. In de afgelopen jaren is de positie van de
via diverse wetten, waaronder de Wet op de geneeskundige
al
versterkt
patient/consument
behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen.
een psychische stoornis

In een systeem van vraaggestuurde zorg kan het niet meer zo zijn dat de zorg je 'overkomt'.
De consument moet de gelegenheid krijgen om keuzes te maken uit het zorgaanbod hetgeen
niet betekent dat een verzekeraar aan elke individuele wens tegemoet zal komen.
Aan uitbreiding van de zorgvoorzieningen en het aantal behandelaars wordt gewerkt.
Daarnaast is goede informatie essentieel voor het maken van keuzes: zowel informatie van
zorgaanbieders over bijvoorbeeld hun behandelaanbod en de kwaliteit daarvan, als informatie
van verzekeraars over hun diensten. Om de zelfstandige positie van de consument te
versterken krijgt hij bovendien de beschikking over zijn medisch dossier.
-

Uit het feit dat de zorg regionaal wordt georganiseerd, vloeit voort dat er regionale verschillen
gaan optreden. Ook dat levert voor consumenten extra mogelijkheden op om te kiezen in
welke vorm, van wie en op welke plek hij zorg wil hebben. Dat de instelling niet meer
bepalend is voor de zorg, maakt die keuze nog ruimer. Immers: wanneer aanspraken in de wet
functioneel staan omschreven, kan ziekenhuiszorg ook buiten de muren worden gegeven'.
Daarmee is de weg geopend voor particuliere behandelcentra, marktplaatsen voor zorg en
welzijn of de variant: zorginkoop via postorderbedrijven en internet.

Of deze ontwikkeling de tevredenheid van de patient zal waarborgen, betwijfel ik, maar we
dienen er tijdens het verbetertraject w61 rekening mee te houden.
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3.2.4.4.

Medewerkerstevredenheid

In 2001 en in 2004 is door Prismant een grootschalig medewerkerstevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Daarmee is een groot aantal gegevens verzameld over de waardering van de
medewerkers. De vraag is op welke manier geven we een vervolg aan dat onderzoek om te
voorkomen dat een prachtig rapport in de la verdwijnt.

We kunnen twee aspecten onderscheiden aan dit vervolg, namelijk het inhoudelijke aspect en
het procesaspect'80

Bij het inhoudelijk aspect van het vervolg op het medewerkerstevredenheidsonderzoek gaat
het om het vertalen van de gegevens uit vier aandachtsgebieden (gezondheid, motivatie,
betrokkenheid en competentie) naar de HRM-velden.
Wanneer bijvorbeeld op het veld gezondheid naar voren komt dat de fysieke of psychische
belasting van het werk te hoog wordt ervaren, dan doet men er verstandig aan om het arbo-,
verzuim- en rerntegratie beleid aan te scherpen. Slechte omstandigheden beinvloeden de
gezondheid met als gevolg verzuim, hetgeen weer van belang is voor de inzetbaarheid van
medewerkers.
Een lage betrokkenheid raakt weer een aantal gecombineerde HRM-velden, zoals de
arbeidsvoorwaarden, de beloning, de balans tussen werk en privd en de stijl van leidinggeven.
Wanneer dit geheel in balans is en de medewerker kan voldoen aan de zorgtaken in de
privdsfeer zal de betrokkenheid met de organisatie sterker zijn. Doordat de leidinggevende het
gevoel kan geven 'dat men erbij hoort' zal eveneens een positief effect uitgaan naar het
gebied 'betrokkenheid'.

Ook de motivatie kan door verschillende aspecten worden beinvloed. Het belangrijkste HRMveld in dit verband is de taakinhoud. Wanneer een functie mddr inhoudt, mddr complex van
aard is en mJr uitdaging in zich draagt zal de functionaris ook mddr intrinsiek gemotiveerd
zijn. Belangrijke elementen van een intrinsiek motiverende functie zijn dat het werk zinvol is,
de vervuller verantwoordelijkheid bezit en dat het vervullen van de functie gepaard gaat met
feedback op prestaties. Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden van belang; wanneer de
beloning uitdrukking geeft aan de waardering en respect voor de medewerker, heeft dat een
positieve invloed op de motivatie.

Als laatste indicator voor de effecten van dit onderzoek geldt de competenties van de
medewerker. Het belangrijkste HRM-veld is hier het opleidingsbeleid. Medewerkers moeten
de mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontwikkelen binnen hun functie en de daarvoor
benodigde competenties aan te leren. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar tevens om
vaardigheden en inzichten.
Het procesmatig vervolg op het medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat vaak uit het
zoeken naar het 'verhaal achter de cijfers. Waar gaat het precies om? Dat kan per afdeling
verschillen en daarom is het van belang om eventuele prioriteiten vast te stellen vanuit drie
belangen:
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Vries, S. de; Wortel, E; en Nauta, A; Excelleren voor en door mensen; Theorie en praktijk voor optimaal
Human Resource Management; Deventer 2003.
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•

•

Fanuit het belang van de medewerkers: in het overleg oftijdens bijeenkomsten op
afdelingsniveau worden bijvoorbeeld de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd,
wordt aan de medewerkers gevraagd tot welke ontdekking zij komen en wordt
geinventariseerd waar zij behoefte aan hebben in de komende jaren. Wat is hun
'droom', wat zijn hun wensen tot verbetering?
Fanuit het belang van goed werkgeverschap: uit die resultaten zou naar voren kunnen
komen dat men het meest tevreden is wanneer de arbeidsomstandigheden worden
verbeterd. De vraag zou kunnen worden beantwoord: welke rol de organisatie daarin
speelt.

•

Vanuit het belang van de organisatie: de organisatie moet bepaalde doelen halen om te
kunnen overleven. Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten om dit te realiseren?

Personeelsadviseurs kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door de leidinggevenden te
assisteren bij de inventarisatie op operationeel niveau, deze informatie organisatiebreed te
bundelen en te presenteren op het tactisch niveau, waarna het overleg tussen tactisch en
strategisch niveau kan worden begeleid in het maken van de juiste keuzes.

'Iedereen weet dat betrokkenheid van de medewerkers, de participatie, belangrijk is bij het
realiseren van verbeterdoelen' zo stelt Boonstra. Toch slaagt zo'n 70% van de
veranderprocessen niet door onder andere gebrek aan een actieve betrokkenheid van
medewerkers. De rol van de leidinggevende is daarbij van eminent belang. Zij hebben immers
tot taak om de verbeteringen door te voeren op basis van acceptatie van de verzamelde
gegevens en de gestelde prioriteiten. Om hen daarbij te ondersteunen is een goed toegeruste
P&O-afdeling onontbeerlijk. Bij het ZMC is gekozen om de ingezette weg in 2002, met het
basis van het onderzoek
accent op de managementopleiding, voort te zetten. Daarnaast zal op
2004 de prioriteit via de weg van participatie worden gekozen.

3.2.4.5. Managementontwikkeling.
'Doorgaans wordt er le veel aandacht besteed aan het oplossen van problemen en te weinig
aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de organisatie' zo stelde Blauw
reeds in 198818: Bij het doorvoeren van veranderingen maken veel hedendaagse bedrijven,
bijna twintig jaar na het onderzoek van Blauw, nog steeds gebruik van hun kracht om de
dat de vermeende
problemen die zij ervaren, meertijds ad-hoc, op te lossen. Ik denk wel eens
snelheid waarmee de organisatie heden ten dage wordt geconfronteerd, voor een groot deel te
wijten is aan deze manier van omgaan met problemen.

Het steeds maar weer gefocust zijn op problemen, levert aan het eind van de dag voor de
manager het beeld op dat hij nog steeds niet is toegekomen aan het oplossen van de
nieuwe
problemen die er nog liggen en dat hij naar huis gaat met de angst dat de volgende dag
oorzaak
van
en
ddmotiverend
zullen
de
horizon
grootste
opdoemen. Bijzonder
problemen aan
de managementstress.

balanced
We spreken bij het ZMC over 'innovatie en lerend vermogen' als onderdeel van de
scorecard. In combinatie met het eerste perspectief'de mens in de organisatie' ligt hier een
terrein braak op het gebied van het 'vernieuwingsvermogen' van de organisatie. De manager

lilI Blauw, J.N.; Op weg naar kwaliteit; integrate kwaliteitszorg als innovatic; De Lier 1988. P. 114.
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hoeft dat lang niet allemaal zdlf op te lossen, zoals het huidige beeld van de functie doet
veronderstellen; hij kan als katalysator dienen in een vernieuwingsproces.

Het is waar, allerlei technologieen worden sneller ontwikkeld, sneller geintroduceerd in de
organisatie en zijn dermate complex dat gebruikers 66rst een encyclopedisch manual moeten
doorworstelen, een aantal trainingen moeten volgen om vaardigheden op te doen en
vervolgens op basis van trial and error moeten experimenteren in de praktijk. Dat levert weer
fouten op; de manager heeft een probleem en dient dit probleem naar tevredenheid van de
klant op te lossen.

Motorrijders onder ons moeten voor de gein eens een Honda Gold Wing, met alles er op en er
aan, proberen te huren tijdens hun vakantie. Je krijgt eerst een handboek mee om de motor te
bestuderen, er volgt een rij-instructie ter plaatse en v66r je door hebt wat de machine allemaal
kan, is je vakantie weer om en moet de 'fiets' weer worden ingeleverd.
Gerard Zwetsloot en Cyril Moonen'82 geven een aardig overzicht over het vernieuwen van
organisaties als mensenwerk en de factoren die de gewenste vemieuwing kunnen
belemmeren. Ik vertaal hun voorbeelden naar de ziekenhuisorganisatie in het algemeen en
naar het ZMC in het bijzonder:

•

•

De interne vernieuwing wordt slechts als randvoorwaarde gezien. geziende druk op
het budget is het wenselijk om de productie te verhogen waarmee 'geld' kan worden
gegenereerd. In hoge mate is deze productieverhoging afhankelijk van de medisch
specialisten die hiervoor moeten zorg dragen. Enerzijds heeft dit als voordeel dat de
wachtlijsten kunnen worden weggewerkt, anderzijds dat er meer inkomen voor de
specialist dn voor het ziekenhuis uit voortvloeit. Ideaal zou men kunnen zeggen, maar
66k het ziekenhuis kent een soort 'back-office' Materialen moeten worden
aangeleverd, de laboratoria moeten 'pieken' om de onderzoeksaanvragen te kunnen
verwerken, de radiologie moet extra scans en foto's verwerken en de
ziekenhuisapotheek draait op volle toeren. Dit alles roept spanning op tussen binnenen buitenwereld van de organisatie. De interne vernieuwing wordt vaak niet gezien als
doel om beter resultaat in productie te realiseren, maar de productie wordt gesteld als
doel waardoor de ondersteuning wordt gezien als randvoorwaarde. De keuze in dit
dilemma voor de productieverhoging als doel, levert scepsis op over het
organisatiebeleid, een geringer vertrouwen in het management en onvrede over de
toegevoegde waarde van de ondersteunende functie voor de organisatie als geheel.
Uitval, ziekteverzuim en klachten over werkdruk zijn problemen voor de HR-manager.
Een louter rationele benadering van kwaliteitsmanagement. het denken in termen van

kwaliteit, NIAZ-accreditatie en verbetermodellen geschiedt vaak aan de hand van de
Deming-cirkel (Plan, Do, Check, Act). Ook bij het ZMC is deze cirkel leidend in de
verbeterprocessen en het NIAZ-traject. De 'zachte' kant van het vernieuwingsvermogen van de organisatie komt bij Deming echter onvoldoende uit de verf.
Zingeving, gekoppeld aan verbetering, betrokkenheid van de medewerkers en een
goede communicatie, krijgen bij Deming geen aandacht. Daardoor worden deze
sociale factoren nogal eens vergeten of louter instrumenteel benaderd. Wanneer de
organisatie volgens de Deming-cirkel veranderingen wil doorvoeren, is zij geneigd te
182

Zwetsloot en Moonen in: Vries, S. dc; Wortel, E; en Nauta, A; Excelleren voor cn door mensen; Theorie en
praktijk voor optimaal Human Resource Management; Deventer 2003. P. 210-227.
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'vergeten' mensen er actief en positief bij te betrekken, met als gevolg dat
medewerkers passiefworden ten aanzien van de voorgestelde vemieuwing. Het lijkt
voor de manager allemaal lang te duren, maar de betrokkenheid bij en de acceptatie
van de medewerker in relatie tot het verbetertraject, zal tijdswinst opleveren in de
verdere fasen van het NIAZ-traject. Immers er wordt in de hogere fasen van het NIAZ
geaudit op de betrokkenheid en participatie van de medewerkers. Kwaliteit doorvoeren
tot in de botten van de organisatie, betekent beginnen bij het skelet. Een beenmergtransplantatie achteraf zal eerder afstotingsverschijnselen met zich meebrengen dan
dat gezond vemieuwingsbloed stroomt tot in de haarvaten van de organisatie.
•

Ineffectief leiderschap veranderingen in de organisatie zijn gekoppeld aan de

'leerstijl' van die organisatie. De meeste organisaties, ook het ZMC, maken geen
gebruik van de meest effectieve leerstijl. De betrokkenheid van de medewerkers is dan
te gering om vernieuwing door te voeren. De medewerkers 'ondergaan' eerder de
vernieuwing dan dat zij daaraan zdf vorm en inhoud kunnen geven. Men denkt een
'lerende' organisatie te zijn, maar men heeft de 'triple-loupe-learning' het 'principeleren' onvoldoende doorgevoerd. Communicatie is dan louter informeren en inspraak
wordt schijninspraak. Immers de medewerkers ervaren de verandering als een
'machts-dwang'strategie en vinden onvoldoende terug van hun aanbevelingen. In veel
gevallen zal dit herkenbaar zijn aan de weerstand die men ondervindt. Als zodanig is
weerstand tegen verandering een functioneel signaal om op hoger managementniveau
tot paradigmawisseling en werkelijke dialoog te besluiten. Ook dit fenomeen is niet
verwijtbaar, het is een constatering die je pas ziet als je het door hebt.

•

Weinig aandacht voor wat mensen beweegt: vaak is er te weinig aandacht voor de
veranderende behoeften van de medewerkers. Taylor is niet dood en als we de
medewerkers maar voldoende toerusten met 'scientific' instrumenten en hen belonen
voor het gebruik daarvan, hebben we als manager gedaan wat binnen onze
mogelijkheden ligt. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat de
medewerkers van het ZMC mder behoefte hebben aan zelfontplooiing, kansen voor
loopbaanontwikkeling, waardering voor hun vak en hun professie, autonomie en
zekerheid. Niet alle vernieuwing is met 'geld' te koop. Een andere, mdtr flexibele
vorm van 'incentive-beleid' zal een stimulerend effect op vernieuwing hebben.

•

Weinig aandacht voor persoonlijke en interpersoonlijke aspecten: uit onderzoek
(Moonen et al., 2002) blijkt dat wanneer managers willen vernieuwen, zij niet alleen
aandacht moeten hebben voor de objectieve aspecten zoals productiemiddelen of
financiele resultaten, maar ook voor persoonlijke zaken zoals ambities en emoties en
interpersoonlijike aspecten zoals samenwerking, conflict en inspiratie. Het meeste
effect van een duurzame vernieuwing is juist te halen uit deze persoonlijke en
interpersoonlijke aspecten.

•

Onvoldoende betrokkenheid, communicatie en samenwerking: vemieuwing impliceert
collectief leerproces van de organisatie. Organisaties die onvoldoende aandacht
geven aan dit proces worden met de regelmaat van de klok geconfronteerd met
hardnekkige problemen die om onverklaarbare redenen niet worden opgelost:
bezuinigingen worden wel ingeboekt maar niet gerealiseerd, de werkdruk wordt wet
aangepakt, maar neemt niet af, bedrijfsongevallen nemen eerder toe dan af etc.
Betrokkenen ergeren zich aan dit soort processen, managers heffen hun handen ten
hemel op zoek naar hulp van buitenaf en de strategische top voert de druk op want er
een
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moet verandering komen in de ongewenste situatie. Tot overmaat van ramp
wordt ook
nog vaak een extern bureau aangetrokken om de problemen te inventariseren, te
analyseren en met aanbevelingen te komen terwijl simpelweg met allerlei mooie
interventies, de medewerkers niet het gevoel hebben dat zij z61 f iets aan de situatie
hebben kunnen doen. Organisaties belanden in de 'Abelene paradox'. Er gebeurt van
alles, projecten die niemand wil, worden doorgevoerd en men veronderstelt er 'goed'
mee te doen terwijl het eigenlijk acties zijn die niemand wil. Zdlfs de top van de
organisatie niet.

•

Een bedriyfscultuur die vernieuwing belemmert: vaak wordt gezegd dat een organisatie
zich richt op 'de mens in die organisatie'. Ook het ZMC heeft dit begrip als
perspectief in de balanced score card staan, met de hoogste prioriteit. In de praktijk
zien we echter evenvaak dat die aandacht maar zeer beperkt is. Het is namelijk niet de
gewoonte binnen de bestaande cultuur om elkaar aan te spreken op zaken als: kwaliteit
van de samenwerking, vertrouwen, respect, bejegening, communicatie en feedback.
De handelingen in het ziekenhuis hebben weliswaar een bijzonder sociaal karakter,
maar t6ch is de behandeling van een patient vaak medisch technisch georienteerd.
Diepgaande gesprekken over sociale indicatoren, die de kwaliteit van het werk en de
onderlinge interpersoonlijke relaties betreffen, zijn dan onwaarschijnlijk. Daardoor
wordt het bewustzijn niet ontwikkeld over de bestaande en de wenselijke cultuur.
Zaken blijven onbesproken en alles blijft bij het oude. Rationeel zijn mensen vaak wel
doordrongen van het feit dat er op dit gebied iets moet gebeuren, maar zij zijn
onvoldoende vaardig om de besprekingen op een dialogische manier te voeren of men
heeft niet de 'durf om dit te doen, uit angst voor het verlies van de functie of uit angst
om niet meer als gewaardeerd medewerker te worden aangemerkt. Men wordt niet
meer 'aardig' gevonden. Eenmalige pogingen worden afgestraft. Bij het ZMC wordt
gestart met de zogenoemde 100-dagen acties die op dit gebied een doorbraak moeten
vormen. Op initiatief van een het stafbestuur is het gedurende 100 dagen mogelijk om
elkaar, dus 66k de dokters, op gedrag aan te spreken.

In veel organisaties wordt vooral gestuurd op 'beheersing van processen'. Daarbij staan
'harde' kenmerken centraal. De manager vervult de 'harde' rollen uit het model van Quinn,
die gericht zijn op zowel de interne als externe 'beheersing'. Zij vergeten daarmee de kracht
die uitgaat van de rollen op het gebied van de interne en externe flexibiliteit; de rollen van
mentor, stimulator, innovator en bemiddelaar. Juist dAAr ligt de taak voor de leidinggevenden
van het ZMC. Het leidinggeven vanuit deze rollen zal eerder leiden tot acceptatie op de
beheersrollen, dan dat via 'dwang' aandacht voor de beheersrollen wordt gevraagd.
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3.2.4.6.

Organisatieontw,AAeling de organisatie a/s verhaaL

Met het Management Ontwikkelings Programma bij het ZMC richten we ons vooral op de
'verhalen' die de deelnemers (kunnen) vertellen over hun 'piek'-ervaringen met de
organisatie. Positieve ervaringen zijn van belang om vernieuwing te realiseren met behoud
van het goede uit het verleden en met behoud van de eigen identiteit van degenen die de
vernieuwing moeten doorvoeren.
Appreciative inquiry, gaat uit van het constructionistische principe, waar ik in deel 2 uitvoerig
op ben ingegaan en met name Ken en Mary Gergen in Amerika en John Rijsman in
Nederland, kunnen als pioniers worden aangemerkt bij het vernieuwen van organisaties vanuit
deze filosofie. 'Verhalen' over de organisatie, verteld door medewerkers vAn die organisatie,
zijn van onschatbare waarde bij de ontwikkeling ervan.
Binnen het Management Ontwikkelings Programma maken we reeds enige jaren gebruik van
dit principe, boeken we resultaten bij vernieuwing, maar hangt de 'duurzaamheid' van de
vernieuwing voor een groot deel af van het management op ieder niveau en het commitment
van de Raad van Bestuur, de Medische Staf en de OR om deze filosofie uit te dragen en te
implementeren in de nieuwe cultuur van het ZMC.

Er is m6ir te realiseren, met mur plezier en mikr overeenstemming wanneer we leren
luisteren naar de verhalen die het 'hart' van onze eigen organisatie ons kan vertellen.
'Een nieuwe manier van organisatieontwikkeling' door Rens van Loon en Joep Wijsbek' 83.
'Managers denken nogal eens dat ze met een organisatie kunnen doen wat ze willen. Dat dit
niet het geval is blijkt dagelijks uit de krant. Een organisatie kan effectief ontwikkeld worden
door haar te bekijken als een verhaal: individuele medewerkers maken hun verhaal,
organisaties hebben een verhaal. Naarmate je je eigen verhaal beter kunt vertellen en sturen,
ben je - als organisatie en als individu - in staat effectiever te functioneren. Het is zinvol af en
toe de tijd te nemen voor een moment van systematische reflectie. Met als invalshoek het
verhaal van de organisatie als geheel, de leiders, de teams en de individuele medewerkers.
Eens in de zoveel tijd doet zich in de organisatiekunde een nieuwe ontwikkeling voor, met
een aanmerkelijke impact. Een bekend voorbeeld daarvan vormt de publicatie 'Excellente
ondernemingen' door de McKinsey-adviseurs Peters en Waterman, met daarin het in brede

kring bekend geworden '7S-model'. Het 7S-model richt zich op het in beeld brengen van de
'innerlijke logica' van het hedendaagse organiseren, vanuit het besef dat het succes en
voortbestaan van organisaties niet alleen gerealiseerd kunnen worden via empirisch
wetenschappelijk inzicht en instrumenteel technisch handelen. Zaken als cultuur, waarden en
betrokkenheid zijn daarvoor minstens even belangrijk. Dit inzicht heeft een grote invloed
gehad op het denken over de ontwikkeling van organisaties in de afgelopen twintig jaar.
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E.J.P. van Loon is filosoof en psycholoog en director bij Right-ADC. J. Wijsbek is filosoof en senior
organisatieadviseur en verbonden aan GITP International BV. Een zeer interessant artikcl in Gids voor
Personeeismanagement, jaargang 82, nr. 10-2003. Zeker intcressant omdat ik het narratief onderzoek heb
toegepast bij het ZMC en de organisatic 'als verhaal' gcbruik bij de ontwikkeling ervan. Nog niet eerder was ik
op dit artikel gestuit.
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De laatste jaren lijkt er opnieuw sprake van een dergelijke ontwikkeling. Wessel Ganzevoort
(1999) spreekt in dit verband zelfs van het ontstaan van een nieuw paradigma in de
organisatiekunde. Een paradigma, waarin het begrip 'leven' centraal staat. Organisaties
worden daarbij beschouwd als levende wezens, die het beste floreren als alle krachten die er
deel van uitmaken toegewijd zijn aan het geheel. Een organisatie wordt opgevat als een
samenwerkingsverband van mensen met een gemeenschappelijk, in de toekomst gelegen,
doel. Volgens Ganzevoort hebben organisaties een biografie, erfenissen ontvangen, trauma's
opgelopen, tradities en rituelen ontwikkeld. In het erfgoed van een organisatie, de
geYnternaliseerde aannamen, waarden, opvattingen en kernvaardigheden, ligt het patroon van
het voortbestaan besloten.

Wij beschouwen de organisatie als verhaal en koppelen het paradigma van de organisatie als
een levend wezen aan inzichten uit de narratieve psychologie. Hierin wordt de mens als een
verteller beschouwd. Sommigen spreken in dit verband zelfs van een 'narratief mensbeeld'.
Wanneer de mens uitdrukking geeft aan wie hij is en wat hij in het leven belangrijk vindt, zijn
identiteit, doet hij dit meestal in de vorm van een 'verhaal'. Door het vertellen van verhalen
geven mensen betekenis aan hun beleving van de werkelijkheid en situeren zij zichzelf in tijd,
ruimte en in de relatie tot anderen. Mensen verwerken zo hun ervaringen en pogen daarin
samenhang te brengen door deze een plaats te geven in het verhaal van hun leven.
Op deze manier ontwikkelen mensen in dialoog met zichzelf en met hun medemensen een
eigen - unieke - visie op zichzelf en hun omgeving. Naarmate we een helderder inzicht
hebben in ons eigen verhaal, hebben we meer grip op ons leven en onze toekomst.
Voorwaarde voor succes is dat we ons (als individu en organisatie) bewust zijn van het - vaak
verborgen, impliciete - verhaal en dit 'expliciet' durven maken. Het verhaal van de organisatie
is het verhaal zoals dat door de mensen in de organisatie beleefd en verteld wordt. Daarbij is
er meestal sprake van meerdere verhalen. Verhalen van de ene afdeling over de andere,
bijvoorbeeld van medewerkers over de directie. Verschillende verhalen van het management
en van de ondernemingsraad over dezelfde thema's. In de praktijk zien we als regel dat het
verhaal van het topmanagement in een organisatie 'leading' is. Vaak is het zelfs een duidelijk
sturingsinstrument. Een succesvolle leider heeft een 'goed verhaal' !

De belangstelling en waardering voor deze narratieve invalshoek is de laatste jaren sterk
toegenomen. Zo heeft de Nederlandse politie haar negen kerncompetenties prachtig
geYllustreerd aan de hand van verhalen van leiders uit de politieorganisatie. Verhalen zijn een
effectievere manier om met complexiteit, ambigurteit, onzekerheid en snelle veranderingen in
organisaties om te gaan. Hoe meer informatie er op ons afkomt, hoe complexer de situatie
waarin organisaties zich bevinden. Definities zijn oogkleppen, verhalen zijn als een venster,
een verwijzing... Een verhaal spreekt niet alleen de ratio aan, maar doet ook een beroep op
andere menselijke kwaliteiten, zoals creativiteit, verbeelding en gevoel. Verhalen bieden
daardoor bij uitstek de mogelijkheid om samenhang aan te brengen in de veelomvattende en
contraire werkelijkheid waarin wij leven. Zij nodigen ons uit om door middel van eigen
associaties, beelden en gevoelens, een nieuwe, eigen kijk op deze werkelijkheid te

ontwikkelen.
Binnen het concept van de organisatie 'als verhaal' neemt ook het verhaal van de leiding een
centrale plaats in. Om dit zichtbaar te maken wordt de leider op dezelfde wijze in staat gesteld
zijn verhaal te expliciteren en te onderzoeken op onderliggende motieven. Daarbij wordt
uitgegaan van het concept dat de leider verschillende rollen kan innemen, dat hij zijn verhaal
kan vertellen vanuit elk van deze rollen.
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Goed leiderschap betekent dat de leider in staat is soepel te wisselen tussen de rollen. Door de
visie en missie van de leider en van de medewerkers van de organisatie beter op elkaar afte
stemmen wordt het functioneren van de leider effectiever en authentieker. Onze stelling is dat
de persoonlijke missie van de leider inhoudelijk raakvlakken moet vertonen met de missie van
de organisatie en gevoelsmatig een betekenis voor hem moet hebben om effectief en
authentiek leiderschap mogelijk te maken.

In de narratieve benadering van leiderschapsontwikkeling besteden we aandacht aan deze
elementen: visie, organisatie, context, gedrag en persoonlijkheid. Leiderschap wordt
binnen
gedefinieerd als: 'vanuit een visie' dingen gedaan krijgen, v66r-, d66r- en mdt mensen,
de context van een organisatie en in een ruimer maatschappelijk krachtenspel. Daarbij geven
we aan dat er dialogische relaties kunnen worden gelegd tussen de verschillende rollen van de
leider als ik-posities. Iedere ik-positie heeft een stem en een eigen verhaal. Vanuit het
perspectief van de ontwikkeling van de organisatie en de leider daarin willen we dat de
verschillende ik-posities (als bijvoorbeeld ondernemer, manager, coach, professional) met
elkaar in gesprek komen. Een excellente leider doet een paar dingen: hij voert een heldere
dialoog tussen de missie van de organisatie en zijn eigen visie, missie en waarden; hij kent het
verhaal van zijn organisatie en weet in welke fase van ontwikkeling zijn organisatie is en
stemt zijn leiderschapsrol daarop af; hij wisselt soepel en effectief tussen zijn rol als
ondernemer, manager, coach en eventueel professional; hij hanteert een bewuste balans tussen
actie ondernemen (push) en afstemmen op de omgeving (pull).

Binnen het concept van de organisatie 'als verhaal' neemt ook het verhaal van de medewerkers
een centrale plaats in. Hierbij leggen we verbindingen met persoonlijke ontwikkelplannen, de
match met competenties en de manier waarop medewerkers er al dan niet in slagen hun
persoonlijk functioneren goed te verwerken in hun zelf-verhaal.
De centrale noties bij de hiervoor beschreven manier van werken zijn: mensen geven
betekenis, betekenis wordt geconstrueerd in dialoog met de omgeving en jezelf. In het verhaal
dat mensen vertellen over zichzelf en de organisatie spelen universele motieven een
belangrijke rol; mensen streven enerzijds naar zelfbevestiging, zelfprofilering, anderzijds naar
verbondenheid, betrokkenheid bij een groter geheel. In de dynamische spanning tussen
zelfprofilering en betrokkenheid liggen inspiratie en machteloosheid soms dicht bij elkaar.
Systematisch inzicht in hoe deze noties in de praktijk vorm krijgen maakt het mogelijk met en
in organisaties te werken in het perspectief van 'de organisatie als een levend wezen'.
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3.3.

Terug naar de onderzoeksvraag.

Centrale onderzoeksvraag.

Wat zijn de Ontdekkingen' en de'dromen'
van het ZMC voor de toekomst en met
welke exteme en inteme ontwikkelingen
dient men rekening te houden bij de
uitvoering van het beleid tot 2008?

Specifieke vraagstelling voor dit deel.

•

•

•

•

Hoe denken hoogwaardigheidsbekleders in Nederland over de
toekomst van de gezondheidszorg?
Hoe is de missie, de visie en de
strategie geformuleerd voor het ZMC
in de toekomst?
Hoe is de balanced score card
uiteindelijk uitgewerkt in het
beleidsplan van het ZMC?
Welke management- en/of
organisatie-ontwikkelingen zijn voor
het ZMC van belang?
Wat is de rol van HRM in dit geheel?

In dit decl van mijn proefschrift heb ik heb ik de toekomstige ontwikkelingen geschetst over
de gezondheidszorg tot 2015. Ontwikkelingen, waarvan we niet weten ofdeze ook
daadwerkelijk zullen plaatsvinden. De futuristische gedachten hieromtrent zullen sterk
afhankelijk zijn van de strategie van de overheid, de ziektekosten-verzekeraars en de
verschillende beroepsgroepen. "De enige zekerheid die we hierin kunnen geven, is de
onzekerheid", is een vaak gehoorde uitdrukking en dat brengt mij op de gedachte om er
vooral voor te zorgen dat de 'inrichting' van de organisatie, op ieder moment van de dag,
de toets der kritiek moet kunnen doorstaan.
Daarnaast heb ik weergegeven op welke manier de missie, visie en strategie van het ZMC
vorm en inhoud heeft gekregen via het ziekenhuisbrede beleidsplan.
Een goede manier om dit plan te realiseren is in mijn ogen, de weg te volgen van het
'narratief onderzoek en de nietaflatende wens om elkaar in het werk te apprecieren.
Dat maakt iedereen alert, zorgt voor de innovatie die noodzakelijk is en houdt de organisatie
vitaal. 'Inhoudelijk' zijn we bij het ZMC voldoende toegerust met kennis en vaardigheden en

'procedureel' wordt via de weg van het NIAZ en kwaliteitsborging voldoende kaderstelling
gerealiseerd. Op 'interactioneel' gebied kunnen we bij het ZMC de 'winstklapper' maken.
Wanneer iedereen bereid zou zijn om (positieve) feedback te geven en te accepteren, zou er
heel wat winst te behalen zijn op het gebied van efficient en effectiefwerken. Het beleidsplan

is g66n 'ding' dat je (gezien en gelachen) in de kast legt. Het is een werkdocument dat,
voorzien van ezelsoren, gebruikt dient te worden in de praktijk.

Het ZMC is in het bezit van mooie 'dromen' en het realiseren daarvan zal sterk afhangen van
wijze waarop wij allen, beweging weten te krijgen in de samenwerking.

de
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Dee14

De toekomst van het ZMC

Centrale onderzoeksvraag.

Specifieke vraagstelling voor dit deel.

Welke rot kan het human resource
management vervullen bij veranderprocessen
in de organisatie?

•

Op welke wijze dient de
ondersteuning van HRM in de
organisatie tot uitdrukking te komen?

Welke ontwikkelingen komen op de
organisatie af en hoe zien de verschillende
'lagen' in de organisatie de toekomst?

•

Wat zijn de gedachten van de
verschillende managementniveaus
over de ontwikkelingen van het ZMC
in de toekomst?

!
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4.1.

De rol van HRM bij veranderingsprocessen.

Er zijn ongetwijfeld vele ontwikkelingen in het instrumentarium van het personeelsbeleid. De
laatste tijd wordt van de personeelsafdeling verwacht dat wij ons bezig houden met zaken als:
loopbaanbeleid, functiedifferentiatie, functieroulatie, ouderenbeleid, mobiliteit, persoonlijke
ontwikkeling, arbo en verzuim etcetera.

Al dit soort instrumentele aspecten van

het personeelsbeleid zijn voor mij van eminent belang
en noodzakelijk voor het begeleiden van de organisatie en de medewerkers die daarin
werkzaam zijn, naar optimale vitaliteit.

DAt is het doel van het PO&0 beleid binnen het ZMC:
'Het vitaal houden van de organisatie en van de mens in die organisatie'

Om die doelstelling te realiseren verwacht ik van de medewerkers van de PO&0 unit van het
ZMC dat zij 'er zijn'. Mddr nog dan de deskundigheid die zij moeten bezitten op de
personeelsinstrumenten en de toepassing daarvan, verwacht ik dat ze 'er zijn'

'Geitenwollen sokken of pure arrogantie? Don Quichotte of politieman? Herder van normen, waarden
en andere dogma's of een autistische behoefte ailes uit onze gereedschapskist toe te passen? He,fst
2003 en nog stee(is lijkt het of het P&O-vak zweeft', schreef Klaas Schouwstra in Gids voor
Personeelsmanagement.

'Er zijn.
Maar we zijn er nog niet: zitten manager en medewerker te wachten op een P&0-er die verheven of
idealistisch praat over de bescherming van medewerkers? Over de wet, CAO, beleidsstukken en het
P&0-normen-en-waardenboekle? Predikend zonder concreet te worden? Het gaat om Joop, 53 jaar,
een ge:in, een baan waarin hij plezier heeft maar met een onzekere toelcomst! Niet een abstractie maar
een mens van viees en bioed met gevoelens en problemen waarin wij iets kunnen betekenen.
Zitten manager en medewerker te wachten op employabilityscans, performance indicators, development
tools, middelloonpensioen en de Wet Verbetering Poorrwachter? What is hot and what is not?

P&0 lijkt maar aan die aanbodkant te blijven zitten.
Er zijn: daar en wanneer het gebeurt. Begin niet met je gereedschapskist. De kansen voor P&0 liggen
in de vraagstukken die in organisaties leven. Begeefje erin en ertussen. Luister, praag en praag door en
beleef het mee. Houdt contact met wai leeft en de mensen die het aangaat en pas dan, nader je als

P&0-er de kern. Je hoort en wordt gehoord. Het momentum ontstaat om waarde toe te voegen. Vanuit
het probleem naar een oplossing en niet omgekeerd.

P&0 heeft unieke expertise en een zo langzamerhand uitstekend instrumentarium. Maar als we de
verkeerde oplossingen bij de behoefte blijven brengen, zal P&0 er niet lang meer zijn
Om veranderingen te realiseren gaat het in onze optiek om de besmettelijkheid van een idee. Hiertoe
moet P&0 acm twee voorwaarden voldoen: zich een autoriteit op haar vakgebied tonen in op het juiste

moment bij de juiste mensen haar ideeen door middel van directe, persoonlijke interactie overbrengen
om ze vervolgens samen te verdiepen en te verspreiden. Eerst dan ontstaat een draaggolf naar succes'

Ddt is de rol van HRM bij veranderingsprocessen.

Er zijn!
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Bij het ZMC is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid voor een
onder
groot aantal zaken 'in de lijn' gebracht. Voor de leidinggevenden betekent dit dat zij
andere als taak hebben:

•
•
•

•
•
•

Het zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers;
Het bevorderen van de ontwikkeling van de medewerkers op vaktechnisch, sociaal en
organisatorisch gebied;
Het bevorderen van een goede teamgeest;
Het begeleiden van medewerkers door middel van coaching, functioneringsgesprekken
en Persoonlijke Ontwikkelings Plannen;
Het begeleiden van zieke of reYntegrerende medewerkers;
Het op de juiste wijze afwikkelen van exitprocedures.

De adviseurs ondersteunen hen daarbij met raad en daad.

Om de vitaliteit van de organisatie en de medewerkers daarin te garanderen, dient de rol van
HRM op ieder niveau van de organisatie merkbaar te zijn. Zowel op operationeel niveau in de
directe relatie tussen uitvoerenden en clienten, als op tactisch niveau in de relatie van
koers
leidinggevenden en hun medewerkers, als op strategisch niveau bij het bepalen van de
van de organisatie, de missie en de visie en de inrichting van de organisatie, dient het HRMbeleid onderdeel uit te maken van de te nemen acties.
Veel, h661 veel is hierover geschreven en het zou in dit kader te ver voeren om alle ideeen
over dit thema de revue te laten passeren, maar ik pleit voor een fundamentele rol van de
HRM-professionaliteit in de top van de organisatie. Een HR-manager dient merkbaar
vertegenwoordigd te zijn in het overleg met de Raad van Bestuur, het overleg met de
Medische Staf en het overleg met de OR om effect te sorteren op het organisatiebeleid en de
effecten van het inhoudelijke beleid op het personeel. HRM kan terdege de organisatiecultuur
en de sociale processen die hierin dominant zijn analyseren en aanbevelingen doen
betreffende de organisatiestructuur als meest gewenste inrichting van de organisatie,
gebaseerd op effectieve en efficiente ketenprocessen, samenwerkingsverbanden en best
haalbare resultaten voor de patient.
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De HR-manager heeft daarin geen bepalende functie, maar heeft w61 een zwaar wegende
adviserende rol, wanneer althans 'de mens in de organisatie' hoog in het vaandel staat bij de
strategische top.
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In het model 'niveaus in de organisatie' is de gelaagdheid in de organisatie weergegeven met aan de
rechterzijde de fundamentele vragen waar desbetreffend niveau mee wordt geconfronteerd. Aan de
linkerzijde is vanuit de missie en visie, de strategische koers en de onderdelen van de balanced score
card weergegeven. De verticale pijlen geven de 'linking pin' weer tussen deze onderdelen.

De fundamentele vragen aan de rechterzijde van het model 6n de verbeterplannen en
toetsende momenten aan de hand van de balanced score card ter linkerzijde van het model,
zijn een lijnverantwoordelijkheid. Principiele keuzes voor de richting van de organisatie
worden gemaakt door het strategisch niveau, doelen worden geformuleerd door het tactisch
niveau en afgestemd met het strategisch niveau, waarna het tactisch niveau de inrichting van
de organisatie kan sturen en begeleiden.

De verrichtingen van het operationeel niveau worden door het tactisch niveau 'waarderend'
begeleid vanuit een coachende rol als leidinggevende. Het tactisch niveau legt
verantwoording af aan het strategisch niveau dat op zijn beurt de toetsing aan de missie, visie
en strategie van de organisatie realiseert.

De rol van HRM hierbij is een begeleidende en adviserende rol aan iedere managementlaag.
Een goed toegeruste HRM-afdeling kan met een juiste wijze van vragen stellen volgens de
principes van AI en met een waarderende wijze van feedback geven, de leidinggevenden
helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Zij zijn in staat om de besluiten van het
management te vertalen naar effecten van motivatie en medewerkerstevredenheid in de
organisatie.
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4.2.

Interviews over de toekomst vanuit operationeel, tactisch en strategisch
niveau.

Een voorbeeld van een Al gerichte inventarisatie volgt hierna.
Via een bottom-up benadering zijn de verschillende managementlagen geinformeerd over de
toekomstige ontwikkelingen en ideeen uit deel drie van dit proefschrift.
De centrale vraag die daarbij gesteld werd was:
"Gegeven de inploeden die op de organisatie alkomen vanuit de ontwikkelingen in de

maatschappij. gegeven de ervaringen die je hebt met de organisatie vanaf 2000, wat
waardeer je het meest, wat zijn je wensen voor de toekomst in 2008 (einde van het
beleidsplan) en hoe zie je de rol van de directie, de medische staL de managers en PO&0-?

Ik luisterde naar de verschillende 'verhalen':
Op operationeel niveau:

Een overzicht werd gegeven over externe en interne invloeden op de organisatie:
Interne invloeden: medewerkertevredenheid, patienttevredenheid, managementontwikkeling,
organisatie-ontwikkeling, ontwikkeling in P-beleid, NIAZ en de bekende euro's.
Externe invloeden: medische technologie, bouw, DBC's, ICT, ZBC's, fusie, EPD, zorgstelsel,
marktwerking.
Een korte presentatie gaf inzicht in het denkproces op topniveau (regering, sociale partners en
deskundigen) vanuit de conferentie, gehouden in 2000, over de toekomst van de
gezondheidszorg in Nederland. Er werd toegevoegd welke ontwikkelingen, die destijds
werden genoemd, we nu kennen, gegeven de situatie in 2005.

Het 4-D (Discovery, Dream, Design, Destiny) model van appreciative Inquiry (AI), bekend
bij de meeste participanten werd nog eens herhaald als ook de basisprincipes van AI.
In een hernieuwde samenstelling van de intervisiegroepen ging men van start met de
'Discovery-fase' aan de hand van de volgende vragen:
1.

Welke positieve ervaringen heb je opgedaan met veranderingen bij het ZMC

2.

Welke externe invioe(len gaan een rol spelen bij de uitoefening van jouw functie?
Zie je mogelijkheden om initiatieven te nemen m.b.t. vraag 2.

tussen 2000+ en 2005?
3.

De reacties:
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Welke positieve ervaringen heb jeopged:ian met veranderingen bij het ZMC tussen 2000+ en 2005?
•

•

•
•
•

Meer aandacht;
Verbeterde werkplek;
Eigen identiteit;

Als teamleider serieus genomen;
Belangrijk in de organisatie;

• Erkenning;
•

Volwassen takenpakket;

• Autonomie;
•
•
•

Structureler en serieuzer overleg in de unit;
Verandering van het gedrag van de manager geeft minder energieverlies;
Zicht op de 'eilanden'; mddr naar en met elkaar;

• Multifunctioneel;
•
•
•

Vanuit het MOP meer contacten, netwerken, kennis structuur, ondersteuning;
Bredere kijk op functies + personen in de organisatie;
Meer dezelfde taal spreken;

•

Openheid, je mag meer ter sprake brengen, bereidheid, onbevangen;

•

Meer zekerheid, minder verloop;

•

Meer aandacht voor de zachte, sociaal psychologische kant van het personeelsbeleid;
Centraal inwerkprogramma; coaching; training;
Jaargesprekken in vaste structuur + POP;
Medewerkers zien het minder als een bedreiging;
AI-gedachte wordt uitgedragen;
Meer werkplezier;
Wachttijden zijn verkort;
Meer gekwalificeerd personeel door jobrotation;
Lijnen zijn korter; meer info op de afdeling.

•

•
•

•
•

•
•

•

Welke externe invioeden gaan een rol spelen bij de uitoefening van jouw functie?
• Nieuwbouw; ruimteverdeling? Met wie? Waar?
• Ontwikkelingen in zorgverzekering: uitbreiding zorgvraag: dilemma's in behandeling;
• Marktwerking: bewuster van omgeving, commercieler;
• DBC's; aansturen van andere werkwijzen;
• ZBC's invloed op personeel;
• Budget: efficientie en effectiviteit;
• Politieke ontwikkeling;
• Tekort aan huisartsen;
• Clustering poli's;

• NIAZ
Zie je mogelijkheden om initiatieven te nemen m.b.t. vraag 2?
• Alle groepen antwoorden met tia';

•
•
•

•
•
•

Verzekeringsmaatschappijen beter aansturen;

Duidelijkheid krijgen over DBC's;
Zal f mondiger worden;
Standpunten duidelijk maken in de beroepsgroepen;
VAR (verpleegkundige adviesraad) instellen;
KOV (kwaliteitsoverleg verpleging) opnieuw leven inblazen.
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Na de pauze gingen we van de Discovery naar de Dreamfase:
aan de deelnemers werd gevraagd om even de ogen te sluiten en in gedachten vanuit de
ontdekkingsfase te dromen over de toekomst van het ZMC van 2005 naar 2010.

Wat gebeurt er in die droom?
Wat maakt nu juist dat er gebeurt wat er gebeurt in je droom?
Welke personen of zaken zorgen er voor of hebben er voor gezorgd dat je droom is
uitgekomen?
Wie of wat waardeerje het meest? (leiderschapstijl, cultuur, structuur, systemen, collega's,
klant/patient, rol van de directie, rol staf, rol OR, rol managers, rol PO&0?
Wat maakt deze droom zo spannend?

Maak en tekening van jullie droom, waarbij eenieder iets van zijn eigen droom terug kan
vinden. De tekeningen werden opgehangen en toegelicht.
Van Dream naar Design:

Welke initiatieven wil je nemen/ wat heb je nodig om:
• Het goede te behouden;
• Je droom te realiseren;
• Invloeden/ontwikkelingen op de organisatie positief aan te wenden voor jouw functie;
• Wat kun je zelfregelen;
• Wat verwacht je van:

• directie;
• staf;
• OR;
•

managers;

• PO&0.
De groepen presenteerden hun ontwerp:

De initiatieven die te nemen zijn:

• Goede PR; werving & selectie;
• Een prettige werkplek inrichten voor werknemers en clienten;
• Zorgen voor tevredenheid onder clienten en werknemers: clientgericht werken; 24-

•
•
•

uurs economie;
Juiste triage -* patient op de juiste plek en juiste behandeling;
Positieve uitstraling; mensen motiveren; Al-gedachte uitstralen;
Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen; afspraken maken met ondersteunende
diensten;
Goede scholing;
Goede communicatie;

•
•
• Netwerken;
•

Tools die uitgereikt zijn in het MOP, gebruiken om je team c.q. organisatie beter te
laten functioneren. Dit komt 66k ten goede aan de patient;

•

Elkaar stimuleren: 'Elke straal die de zon afgeeft, komt ergens terecht:
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Wat heb je nodig?

• Draagvlak;
•

Plan van aanpak maken met onderbouwing;

• Scholing;
• Arbo verantwoorde werkruimte;
•

Goed personeel + ondersteunende diensten;

• Budget;
• Besluitvaardigheid;
•
•

•
•

Protocollen / richtlijnen;
Afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;
Teambuilding collegialiteit;
Bij elkaar in de keuken kijken: werkbezoek bij elkaar (begrip) zorgt voor
verbondenheid;

• Al (waardering, zon)
• MOP behouden (intervisie, kennis); plannen van MOP in je agenda en prioriteit

•
•
•
•

hieraan geven;

Intervisie actief houden;
Punten aandragen ter behandeling in MOP;
Goede feedback, respectvol, openheid, elkaar aan mogen spreken;
Cultuurverandering naar rust, initiatief, dynamiek, professionaliteit, gezellig, open en

eerlijk, minder wrijving.

Wat kun je ztlf regelen:
•

•
•

•
•
•

•

•
•

Het meeste bij het vorige genoemd;
De samenwerking tussen teamleiders verbeteren;
Stimuleren van het team, behoud eigen identiteit;
Plannen, afspraken maken en nakomen;
Voorbeeld geven, trainen van jezelf;
100-dagen traject; kwetsbaar durven opstellen; vragen om feedback; serieus hiermee
omgaan en de consequenties hiervan benoemen; afspraken maken en mensen hier ook
verantwoordelijk voor maken (optreden);
Jaargesprekken goed benutten;
Zelfrespect opbouwen;
Gelijkwaardigheid bevorderen.

Wat verwacht je van de directie, staf, OR, managers, PO&0?

•
•
•
•
•

Kortere lijnen tussen artsen en (zorg)managers realiseren;
Meer informatie op verschillende niveaus over bouw, dbc's etc.
Ondersteuning, medewerking, waardering, vertrouwen en respect;
Directie + stafzdlfnaar MOP;
Voorbeeldfunctie voor directie + staf: bereidheid om oordelen op te schorten; mddr
vragen hoe het gaat en bewust complimenten geven, ook over wat gewoon is of
gewoon lijkt. Stap naar de werkvloer, waardoor contact van man tot man mogelijk is.
Belangstelling, verbeterpunten delen via intranet. Geloofwaardig zijn.
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Deze bevindingen werden voorgelegd aan een aantal managers op het tactisch niveau van de
organisatie. Met hen werd in een 'vrije dialoog' van gedachten gewisseld over de toekomst
van het ZMC, tegen de achtergrond van dezelfde vraagstelling.

Ook luisterde ik naar hen:
Tactisch niveau:
Wachten we af op de dingen die komen gaan? Nemen we initiatief? Wat hebben we daarvoor
nodig?

Verslag van de bespreking:

"Er zijn weing veranderingen door te voeren in de organisatie zonder de betrokkenheid van

medisch specialisten. We hebben de ervaring, onder andere vanuit de interviews die werden
gehouden in het kader van het beleidsplan en waarbij 66k medisch specialisten werden
geYnterviewd, dat er weliswaar enige nieuwsgierigheid ontstond bij hen betreffende de AIde financiele
aanpak, maar dat hun bijdrage aan een verandering toch sterk afhankelijk is van
prikkel die ervan uitgaat".
Dit er veranderd moet worden is voor deze managers buiten kijf, maar hoe krijg je de medici
mee?

"Wil je overleven, met of zonder AI, dan zal er weI iets moeten gaan gebeuren.

De vraag is: hoe doe je dat? Je kunt er weI de noodzaak van inzien maar hoe gaan we er mee
om? De constatering is dat er sprake moet zijn van 'urgency beser en zolang dat niet ten volle
aanwezig is op 'ons niveau' dn op het niveau van de medisch specialisten, gebeurt er weinig".

"De directeur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heeft het in zijn nieuwjaarstoespraak
vooral gehad over de ontwikkelingen in de zorg en wat er op het ziekenhuis afkomt vanuit
externe factoren. Dat soort zaken zijn van belang en als directeur moet je die informatie met je
managers delen. Het hangt veel af van het orientatiegebied van een directeur of Raad van
Bestuur, die verantwoordelijk is voor het strategisch niveau. Is die Raad extern georienteerd
dan zal relevante informatie en lange-termijn strategie wel doorkomen naar het tactisch
niveau. ls die Raad daarentegen intern georienteerd, dan zal veel meer het interne proces de
aandacht krijgen".

"De sturing is nu gericht op intern beheer, op geld in plaats van op strategie gebaseerd op
externe invloeden en ontwikkelingen. Wanneer in het trimestergesprek het resultaat onder de
streep uitkomt op 0, heeft er een plezierig gesprek plaats gevonden. Nu is het geld ook zeer
belangrijk en de vraag is hoe andere ziekenhuizen hun proces inregelen. Je hoort dat andere
ziekenhuizen miljoenen tekort komen en dat hebben wij gelukkig niet meer".
Toch is de ervaring bij deze managers dat bij andere ziekenhuizen 66k de toekomststrategie
op de agenda van het managementteam staat.

"Daar wordt mdtr over dat soort zaken gesproken dan bij het ZMC. Bij ons ligt die
verhouding ook anders. Bij andere ziekenhuizen zie je dat er op tactisch niveau veel meer
beslist kan worden. Bij het ZMC is er weI overleg, maar de besluiten worden op
directieniveau gerealiseerd. Op tactisch niveau moet het management inderdaad versterkt
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worden maar daar moeten dan wel verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan worden
gekoppeld. Daardoor kan de directie zich met de strategie van de organisatie bezighouden op
basis van externe orientatie. Je moet dus als Raad van Bestuur leren 'loslaten' en v661 meer
autonomie op tactisch niveau neerleggen waardoor het strategisch niveau zich kan bezig
houden met DBC's en ZBC's, fusieperikelen en ontwikkelingen in de zorg".

"De situatie is nu dat alles wat je voorstelt eerst financieel moet worden getoetst. Als het
voorstel financieel op orde is, dan pas kun je verder. Interessant om te weten is op welke
manier en met welke attitude dat anders zou kunnen. Je hoort en leest over allerlei
reorganisaties en fusies bij grote bedrijven zoals ABN, maar dat zijn allemaal
structuuroplossingen die afbreuk doen aan de identiteit van mensen. Mensen maken
reorganisatie op reorganisatie mee, zijn de rafels van de ene verandering nog aan het
wegwerken en de volgende komt er al weer aan, worden geraakt in hun identiteit en zitten
vervolgens gekreukeld in de kroeg. Er wordt in dat soort bedrijven gevraagd om mee te
denken hoe je van 1000 man naar 600 kunt en men verwacht dan nog constructieve bijdragen
ook. Eigenlijk heb je een soort permanente ellende, dus de vraag is kun je dat voork6men?
Als je de AI gedachte doorzet dan krijg je dus zoiets wat Wiersema 'co-creeren' noemt.
De organisatie hoeft niet meer de schoksgewijze veranderingen mee te maken, maarje
incorporeert alles wat er op je af komt in je denken en handelen, waardoor je weI blijvend
moet aanpassen maar waarbij de verandering meer op een glijdende manier zou kunnen plaats
vinden".
De vraag aan de groep is of er hiervan voorbeelden zijn en of de collega's ook zo tegen het

fenomeen veranderen aankijken. Met het op deze manier inrichten van het interne proces, zou
je wei ens beter kunnen omgaan met veranderingen. Als reactie komt dat je het voorbeeld van
de bank niet kunt vergelijken met de gezondheidszorg.
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Je zou kunnen zeggen dat zo'n inkrimping de mensen niet gelukkig maakt, maar in die
cultuur weten ze niet beter. In de gezondheidszorg werkt dat anders. Mensen in de

gezondheidszorg willen graag meedenken en meepraken en als het kan meebeslissen, maar
hier bij het ZMC denk ik wel eens dat er te veel moet worden besproken. Soms zou je iets
meer bankwezen willen zijn van: 'zo gaan we het doen'. Hoe zou het eigenlijk komen dat wij
dat niet doen? Maar toch, willen mensen soms meepraten vanuit hun professionele inbreng,
omdat ze het beter weten of uit wantrouwen? Dat is niet altijd geheel duidelijk".

Het vermoeden voor dit fenomeen ligt in de wens dat men iedereen mee wil krijgen,
draagvlak wil creeren en soms heeft het overleggen ook wel te maken met argwaan,
wantrouwen of verborgen agenda's.

"Je kunt het eigenlijk het best vergelijken met die fusie tussen de luchtvaartmaatschappijen in
Nederland en Frankrijk. De directie houdt zich bezig met de fusie en de piloot moet gewoon
vliegen en zijn werk doen. Daar heeft hij het druk genoeg mee".
De vraag wordt gesteld of die piloot dat ook blijft doen wanneer er geroepen wordt dat er 300
piloten uit moeten.
66

Wanneer een verandering betekent dat je bureau van de ene naar de andere plek verschuift,
geeft dat niet zo veel onrust, maar als je baan op de tocht komt te staan wdl. Het lastige met
inspraak bij ZMC is dat je steeds maar weer wordt geconfronteerd met bezuiniging en
inkrimping. Je zou v661 sterker een koers moeten uitzetten en daaraan vasthouden. Dat moeten
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de kaders zijn waarbinnen je oplossingen kunt bedenken. Nu hebben mensen geen idee welke
kant het opschiet, dus de remedie is: erbij blijven".

"Resultaat van dat overleg is, dat een onduidelijke koers wordt gevolgd. Het kenmerk van
ZMC is: 'besluit is geen besluit'. Prima ideeen of acties deren de dokters niet dus die kunnen
worden
gewoon hun gang gaan; een beslissing moet samen met een andere afdeling
tussen
onderscheid
gddn
prioriteit.
Er
is
gttn
uitgevoerd, maar het komt even niet uit dus
verslaafd is
ZMC
eens
al
dit
verband
en
het
dat
gemeld
in
heb
(ik
urgentie"
belangrijkheid
aan urgentie).

"Die inspraak en besluitenloosheid hebben ook te maken met gebrek aan leiding vanuit de
top. Vroeger hadden we het sectormodel met een paar 6chte leiders die aangaven: 'Zo gaan
we het doen' en zo gebeurde het ook. Er wdrd 10 jaar terug niet zoveel gepolderd".
(Op deze gedachte komt veel commentaar, dat er van alles is veranderd. De maatschappij. de
verpleegkundige opleiding: het hele vak is veranderd. Verpleegkundigen accepteren niet
zdmaar alles)

'tie krijgt in feite de vraag uit de organisatie: "Wat verwacht je nou van mij en wat kan ik
daarin bijdragen"? Terwijl dit op ons niveau 66k niet duidelijk is"
Kijken we naar de toekomst dan is de vraag: kunnen we met deze organisatie nog uit de
voeten? Er wordl geantwoord dat we met deze organisatie prima uit de voeten kunnen, maar
de waag is of we alle ontwikkelingen wei aan kunnen. Er ontstaat wat twijfel. Wanneer er op
tactisch niveau wordt gevraagd om te anticiperen op de ontwikkelingen. weet men niet of men
er klaar voor is.

"Wat we nodig hebben is een vrij heldere lijn, heldere doelstellingen en een koers vanuit de
strategische top. Stel we bepalen het volgende:
• fusie met het Waterlandziekenhuis;

• specialisatie i.p.v. differentiatie
•
alliantie met strategische partners inclusief zorgverzekeraars.
Dat is een 'keuze' en je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar hij is wei helder.
Zonder het de huidige directie kwalijk te nemen is die w61 erg intern gericht, terwijl een
andere 'bottle neck' de medische staf is. We houden alles in de lucht en maken gedn
strategische keuzes".

"In feite zou je tegen de specialist, als persoon, moeten zeggen: "Jij kunt hier tot het einde je
vak uitoefenen en wij regelen dat". Het maakt die specialist niet zoveel uit waar hij werkt, als
hij maar met zijn vak kan bezigblijven".
In de discussie veronderstelt men dat de chirurgen wat gemakkelijker overstappen naar
andere locaties, maar dat internisten en andere specialisten toch meer een gebondenheid met
de organisatie hebben. Je moet er voor zorgen dat die gebondenheid wordt gestimuleerd.
De vraag is ofwe daarmee niet het duale management loslaten. Zo disc:ussierend is dit een
geheel andera strategie, maar wdi interessant. Dat betekent dat de organisatorisch managers
alles moeten inregelen zodat de specialist kan produceren.
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"Het probleem is dat wanneer je een maatschap hebt waar geen enkele dokter is
geinteresseerd in het beheersmatige 'gedoe' je dat ook niet kunt forceren".
Wanneer we kijken vanuit het model Quinn, komen we bij de vraag. wai we willen in de
toekonist?
66

Nu is de huidige Raad van Bestuur vooral gericht op de interne- en externe beheerskant en
de medische stafop de interne- en externe flexibiliteit. Daar is een discrepantie, die men aan
de top ook waarneemt en waarbij de fundamentele keuze moet worden gemaakt: gaan we naar
elkaar toegroeien en betrekken we medici mddr bij de organisatievraagstukken of blijven we
in deze positie en gaan we de rollen anders verdelen: de staf blijft op die interne en externe
flexibiliteit zitten en wij regelen de ondersteuning en het beheer wel in. Alleen ook die
activiteiten zullen moeten worden gewaardeerd".
"Het probleem is verder ook dat de maatschappen niet op 6dn lijn zitten en dat individuele
specialisten zaken inregelen zoals het htn uitkomt op dat moment. Het komt voor dat je
bepaalde planningen met een chirurg afspreekt die vervolgens zijn eigen planning overboord
gooit omdat hij op dat moment andere prioriteiten stelt. Je verwacht dan van een stafdat zij
ingrijpt en de chirurg ofde maatschap ernstig toespreekt".

"Belangrijk is, hoe je in de toekomst 'samenwerking' realiseert. Wanneer een specialist zijn
amice collega van het Waterlandziekenhuis niet accepteert, krijg je samenwerking binnen
eenzelfde discipline niet voor elkaar. Het gaat in feite weer over vertrouwen en respect en het
tolereren van elkaar".

"Wat er zou moeten zijn op strategisch niveau is een strategie, die het vertrouwen herstelt
tussen individuele specialisten, maatschappen, stafbestuur en beheer".
De conclusie is dat we met het huidige strategische en tactische niveau niet verder komen.
Wat we ervaren in de organisatie aan onvoldoende samenwerking zou wei eens de erfenis
kunnen zijn van onze eigen houding uit het verleden. Omdat er onvoldoende visie. strategie en
beleidslijnen zijn geweest, heeft 'de professional' het werk altijd zdlf kunnen inrichten.

Op het tactisch niveau kunnen wij de discussie voor de toekomst prima voeren en er zijn
weinig 'remmers' op dit niveau. Op strategisch niveau zou dat beter kunnen worden ingericht.

Wanneer we nu moeten constateren dat een aantal dokters die iets voor zichzdlfwillen doen,
dat buiten de deur gaan zoeken omdat ze niet binnen dit ziekenhuis willen worden
geconfronteerd met allerlei moeilijkheden, is dat bijzonderjammer. Het zijn infeite onze
dokters.
Wat je nodig hebt is samenwerking en iemand die de richting aangeeft.

Je moet bijvoorbeeld nu de discussie voeren over ieefstijl en preventie' en wat de rol is van
het ziekenhuis. De overheid legt hierop het accent en je ziet dat de commerciele wereld zich
op deze ontwikkeling stort, erover nadenkt en met acties komt. Wij niet?
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De strateizische top.

Een gesprek met de directie en het stafbestuur over de toekomst van het ZMC leverde
eveneens interessante 'beelden' op.

Na een korte inleiding om de vraagstelling te formuleren, blijkt dat de overheid een
belangrijke rol speelt in het bepalen van de strategie voor het ziekenhuisbestuur.
Het probleem waarmee men op strategisch niveau worstelt is, dat de ontwikkeling in de zorg
en in het medisch technisch handelen niet parrallel lopen met de beleidsontwikkelingen van
de overheid.
De bepalende factor voor deze discussie is de periode waarover we spreken. Vanuit de
ontwikkelingen voor de toekomst werd in Scheveningen gediscussieerd over de lange termijn,
van 2000-2015. Voor deze bijeenkomst wilde ik de vraagstelling graag beperken tot het einde
van het ziekenhuisbrede beleidsplan, te weten 2008.

De herformulering van de vmagstelling is: waar anticiperen wij als directie en stafbestuur op
tot 2008?

Er zal tot die tijd niet een drastisch grote revolutie uitbreken. De kaderstelling voor de
gezondheidszorg zal tot die tijd niet erg veranderen".
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Ik koppel een 'zorg' terug uit het gesprek met het tactisch niveau, die zich a»oeg of het
misschien niet verstandig zou zijn om dcht te zoeken naar schaalvergroting. bijvoorbeeld een
fusie met het Wateriandziekenhuis. omdat anders de zorgverzekeraar met de komst van de
DBC's gaat uitmaken welke 'zorg' het best is voor de patient en dat dit niet meer zal
geschieden door de arts.

"Dat kan zijn maar dat doet de overheid nu natuurlijk ook. Die kijkt alleen maar
beheersmatig, naar financien en zijn helemaal niet met zorg bezig. Die kijkt niet medisch
inhoudelijk. De overheid interesseert zich alleen maar voor de vraag: is het beheersbaar en
hoeveel geld kost het? Er zit niet voor niets iemand van financien bij de overheid, er zit
helemaal geen medicus die bepalend is voor het beleid. Wij als artsen benaderen het probleem
compleet van de andere kant. De patient doet dat ook. Wij kijken naar het aspect
'gezondheidszorg', zijn als medicus opgeleid en we hebben dus in vergelijking met de
overheid, twee compleet andere benaderingen. We zullen daarin tegenover elkaar blijven
staan en nooit contact krijgen".

De invloed van de overheid, die toevallig naar geld kijkt, denk aan mijn opmerking om
traumazorg te verbreden naar acute zorg, wordt door de overheid benaderd vanuit efficientie.
Men moet het natuurlijk kwalitatief geregeld hebben maar als argument geldt nu, dat als we
nu een centrum hebben voor acute-zorg, met dAAr de regie, dat dat dan efficient zou zijn.
Zie bijvoorbeeld ook een SEH-functie. Dat wil de overheid gaan centreren, maar op welk
motief? Daar zit natuurlijk efficiency winst in, niet zozeer per SEH, maar wat we op macro
niveau inrichten natuurlijk wdl':
6,

"We mogen het efficiency-vraagstuk niet uit het oog verliezen. De patient kijkt weI degelijk
naar de prijs. Er is ook onderzoek gedaan, waarbij de patient zegt: gezondheidszorg mag van
alles kosten, maar dat men daarnaast ontzettend uitkijkt naar wat men er aan uitgeeft. Een
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bewijs hiervan is het verdwijnen van zorgaanbiedingen uit het pakket, waarbij de patient zich
toch wel gaat orienteren bij welke verzekeraar hij het wenselijke pakket w61 verzekerd krijgt".

"Of dat nu efficiency is? Een mooi voorbeeld daarvan is toen de pil uit het pakket verdween,
zagen wij het aantal 'Abla's' gigantisch stijgen. Mensen zijn natuurlijk heel slim. Dan maar
geen pil slikken en dan maar de 'Abla'. Dat is dus geen kostenbeheersing, dat is ook medisch
niet verantwoord, maar zo werkt w61 het systeem".

"Wanneer we het hebben over invloeden, speelt de overheid natuurlijk een belangrijke rol,
maar hoe denken we over technisch inhoudelijke zaken of organisatorische zaken zoals
schaalgrootte, cataract straten e.d".

De reactie is dat de arisen gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit zoals de overheid wil.
Wanneer men spreekt over de inrichling van het ziekenhuis is dit wei een belangrijk
discussiepunt voor de koers van de organisatie. Opgemerkt wordt dat er academische
ziekenhuizen zijn die een hoge kwantiteit kennen maar waar de kwaliteit erg achter loopt

"Moet je je overleveren aan de wens van de overheid om kwantiteit te genereren? Heb je de
vrijheid om je daar iets van aan te trekken? Gaan patienten daar naar kijken?"
"

Wij doen dat niet goed als medicus. De medicus moet de PR zoeken en wij moeten duidelijk
maken dat wij kwaliteit leveren en kwaliteit hoeft niet groot te zijn, kwaliteit kan ook
kleinschalig zijn. Je moet je ziekenhuis goed verkopen en je verkoopt je ziekenhuis alleen mar
goed, wanneer je aan de patient kunt laten zien dat je kwaliteit levert. Toetsbare kwaliteit".
We zien 66k de adherentie teruglopen. Weliswaar niet veel. maar het loopt terug en de vraag
is hoe dat komt? Heeft dat te maken met de kwaliteit van het ziekenhuis?

"Het heeft, naast de wachtlijstproblematiek waarbij patienten naar andere ziekenhuizen gaan
omdat ze daar sneller geholpen kunnen worden, ook te maken met de 'trouw' van de huisarts
aan het ziekenhuis en de bereikbaarheid van de medisch specialisten. Wanneer een huisarts te
lang moet wachten voordat hij een specialist 'aan de lijn' krijgt voor zijn patient, belt hij een
ander ziekenhuis".
Bereikbaarheid en PR zijn toch wei belangrijke punten.
6.

Een voorbeeld is het goede rapport van onze dialyse-afdeling. We scoren een 8,5 in de
patienttevredenheid, maar we praten er niet over. Daar moet mddr PR aan hangen".

Er ontstaat even een discussie over de inzet van de medisch specialisten in relatie tot de
opbrengsten van het ziekenhuis. Het ZMC functioneert op dit moment niet zo slecht: de RAK
(reserve aanvaardbare kosten) is toegenomen, de maatschappen hebben beter verdiend en

daarmee mtdr inkomsten voor de individuele vrij gevestigde specialist, maar er wordt tevens
gewezen op de periode van relatieve achteruitgang van een paar jaar geleden. In de lump-

sum tijd werd aangekondigd door de specialisten dat als men niet mudr zou kunnen verdienen.
dat men dan de werktijd zou aanpassen aan de inkomsten. Daarmee gingen de specialisten
vier dagen per week werken. Als menselijk argument begrijpelijk, vanuit de optiek 'loon naar
werk' maar niet als medisch specialistisch motief om zeven dagen per week mensen te helpen.
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Geld als belangrijke sturendefacor dus. Gaat het hier om de gezondheid van de patient, de
kwaliteit van het medisch specialistisch handelen ofgaat het hier over het inkomen van de
medisch specialist? Welke motivatoren liggen eigenlijk ten grondslag aan het beroep medisch
specialist? Welke individuele visie houdt de medisch specialist er op na? Kunnen we die
individuele visies verhej.fen tot gemeenschappelijke waarden en normen en een gezamenlijke

cultuur? Vragen die bij mij opkwamen en waar ik in mijn epiloog op terugkom.
De discussie ging verder.

"Het is leuk om dit verleden nog eens te analyseren, maar de vraag is hoe wij verder gaan naar
de toekomst. Heb je een bepaald productieniveau nodig om als ziekenhuis te bestaan, heb je
een bepaald soort productie nodig om plezier in je werk te hebben en aantrekkelijk te zijn
voor patienten, want dat bepaalt je toekomst en dAt is waarje op in moet zetten want dAt is de
vraag waar we voor staan. Ik zou willen weten of we de invloed van de overheid zien als
groot, of zien we de invloed van beroepsgroepen, patientenverenigingen en huisartsen als veel
groter. Want dAt bepaalt de koers van je huis".

Als de overheid doorgaat met het loskoppelen van de rol van de huisartsen en van de
patienten, dan wordt de rol van de huisarts helemaal niet belangrijk. Op het moment dat een
patient in feite geen abonnementstariefbetaalt bij de huisarts maar overal terecht kan, dan zal
die patient nog v661 gemakkelijker dan nu bij een ziekenhuis terecht kunnen".
6.

"In volgorde van de drie stakeholders: verzekeraar, huisarts, patient, is dus eigenlijk die
patient primair, want die maakt uiteindelijk de keuze. Dan moet je dus gaan bedenken: hoe
kan ik did tevreden stellen.Verhalen op verjaardagen gaan over de kwaliteit van het
ziekenhuis en hoe snel je de uitslagen van je onderzoek binnen hebt, hoe snel je wordt
behandeld of hoe lang je moet wachten".
Wanneer we 66k kijken waar 'beweging' vandaan komt dan zal de gemiddelde
beroepsbeoefenaar dat doen vanuit zijn beroep, in die zin: hij laat zich misschien wel een
beetje organiseren, maar het begint bij de beroepsvereniging en het begint bij de
behandelvorm die hij kiest op grond van de overwegingen die in de beroepsvereniging
worden gemaakt. Van dAAruit gaat de beroepbeoefenaar organiseren. Nu kun je wel zeggen
dat er efficiency te boeken is door efficienter organiseren en planbare zorg apart te
organiseren, maar in essentie komt alles wat beweegt uit de inhoudelijke overwegingen
66

voort".
"Ik denk dat de patient veel meer focust op de zorg-organishtie, terwijl de professional meer
op de techniek zit".
"De patient ziet die afweging van de beroepsbeoefenaar niet. Dat is vaak zo frustrerend. Als je
een kleine lelijke wachtkamer hebt en de patient heeft lang moeten wachten, dan geloven ze je
verhaal al hal f niet. Dat frustreert zo, vooral als je ziet dat andere klinieken die zorginhoudelijk veel slechter zijn, maar waar ze de zorg op een commerciele basis verkopen, dat
die juist jouw patienten wegzuigen. En dAt is nu juist de patientengroep die iedereen wil
hebben, want op de verwaarloosde diabetische voet zit niemand te wachten. Waar ik zo bang
voor ben is dat alle lucratieve, interessante en gezellige operaties bijvoorbeeld wegtrekken en
dat je het 'hoopje ellende' overhoude'. "Dat hoopje ellende is er w61 en dat moet je ook
behandelen, maar dat stukje uit die taart is niet die moot die je hebben wilt. Het gaat in feite
om service".
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66
In principe ben je er ook voor opgeleid om mensen te behandelen en dat commerciele leer je

1

er in de loop van de jaren een beetje bij, maar ik denk dat de meeste specialisten niet voor dat
hoopje ellende kiezen. Je moet het dus voor de specialist aantrekkelijk maken"

"Dus dat het zin heeft om de context van het werk zo goed mogelijk te regelen, zowel voor de
patient als ook voor de specialist in een goede werkomgeving, waar we overigens afhankelijk
zijn van het hele bouwverhaal, is evident".

"We moeten aan onderzoek en aan marketing doen om er voor te zorgen dat patienten straks
w61 naar dit perifere ziekenhuis blijven komen. Dat is wei belangrijk".

"Wat we 66k moeten doen is de service, informatie en hulpvaardigheid naar die patient toe
verbeteren. Wat we nu ook kunnen, namelijk efficient gebruik maken van de mogelijkheden,
als je poliklinisch iets wilt, een longfunctie, een nucleair geneeskundig onderzoek of een foto
en je moet daar een andere dag voor terugkomen, wat nu vaak zo is, is dat uitermate

I

'

1

onbevredigend. Je moet daar een heel ander systeem op loslaten. Het is z6 fijn, bijvoorbeeld
voor zo'n 'mamma', als je gewoon door kan. Als je daar de uitslag van krijgt zodat je aan het
eind van de dag klaar bent. Dat geld ook voor heel veel andere behandelingen".

"Dan moet je dus inloopspreekuren gaan houden en niets meer gepland". "Nee, dat kan in de
planning ook wel, maar je moet gewoon in het vervolg, in de middag voor die patient iets
kunnen doen".
"Een voorbeeld is het Lucasziekenhuis: je komt daar 's-morgens bij de KNO-arts en om 10.30
uur ga je de deur uit en dan heb je alle onderzoeken gehad, je weet de datum, je bent bij de
anesthesist geweest, is bloed in het lab afgenomen en binnen anderhalfuur is dat compleet
rond. En dh willen mensen".
"En waarom doen wij dat niet,

of waarom kunnen wij dat niet? "

"Dat is een stukje organisatie". "Is dat zo?" "Als iedereen die erbij betrokken is dat wil, is dat
ook bij ons te organiseren".
"

Ik ken voorbeelden dat de patient van de chirurg te horen kreeg na het onderzoek, wanneer er
zou worden geopereerd. Dat ging sowieso door. En hier komt er een planningsfunctionaris
aan te pas, je wordt later gebeld etc".
"Het is in feite een kwestie van 'willen' en van verantwoordelijkheid dragen. Het heeft echter
ook te maken met 'hoe' je zaken organiseert. En je kunt niet een aantal dingen bij elkaar
brengen die niet bij elkaar te brengen zijn. Een aantal processen of belangen zijn tegenstrijdig
en als een chirurg het ziekenhuis ziet als een plek om zijn vak uit te oefenen waarbij toevallig
een aantal instrumenten aanwezig is die hem daarbij van dienst zijn, is die gebondenheid van
die chirurg met het ziekenhuis ver te zoeken. Dan voelt die chirurg zich niet in een
ziekenhuis, maar hij zit in 'zijn' ruimte wat te doen met een aantal handigheden die het
ziekenhuis ter beschikking stelt. Hij voelt zich geen onderdeel van het ziekenhuis.
Waarom zou je die arts veel meer moeten betrekken bu de organisatie terwijl die arts dat niet
nuttig vindt?"

403

'

"Omdat dat ook die patient kan zijn die daarna op IC terecht komt met een infarct, die hij
daarna weer op de tafel krijgt".

"Dat moet je, in navolging van Jaap Maljers, differentieren. Eigenlijk is een ziekenhuis een
antagonistisch instituut, waar men 6dn grote paraplu over een heleboel zaken legt die men
eigenlijk niet bij elkaar moet brengen. Dat is ooit historisch zo gegroeid, maar je moet het uit
elkaar halen. Je moet aparte werksoorten wat meer apart gaan organiseren en je moet de
functioneel verbonden werksoorten bij elkaar brengen".
"Dat is nog maar de vraag. Ik denk dat het zeer wel mogelijk is om elkaar aan te vullen en te
ondersteunen als specialistengroep. Een tevreden patient werkt een stuk gemakkelijker dan
dat je te maken krijgt met een ontevreden patient".

"Ik denk dat uiteindelijk het idee van 'nut' en van 'functionaliteit' bepaalt ofje daarin blijft
investeren of niet. Het aardige voor de kwaliteit voor de patient is daar wel een beetje een
punt, maar niet 'het' punt. Dat moet wel kwaliteit zijn, maar de vraag bij alles is of het
functioneel is. Als ik kijk naar onze ontwikkeling van de afgelopen tijd en waar we als
stafbestuur in het beleidsplan op hebben gehoopt, was om te groeien in opleidingen en
daarmee ook hopende dat er een cultuurverbetering zou zijn t. a.v. mddr opletten in procedures
en kwaliteit. Dat is wat we hopen en de cultuurverandering tussen nu en 2008, is toch gelegen
in het kielzog van het uitspreken van ambitie en het aanbrengen van referenties waardoor je
de medische
kunt zeggen: dit is wat wij 'juist' handelen vinden. Dat is het niveau van waaruit
staf wil veranderen. Eerder dan heel drastisch anticiperen op allerlei externe en heel grote
bewegingen".

"Dat is op zichzelf niet slecht, maar daar pak je niet de winst mee als ziekenhuis. Het is
eigenlijk: 'be good and tell it'. Je moet zorgen dat je goed bent maar er vooral ook over
informeren. Wanneer de bevolking 'goed' spreekt over het ziekenhuis, is dat goed voor de
motivatie van de directeur, van de specialist, de verpleegkundige en de medewerker aan de
balie. Dan gaat het leven. Dan is er positieve respons en heb je een positieve spiraal".
"Er gaat pas iets veranderen als er 'sense ofurgency' is en die is er niet". Op de vraag bij wie
niet, volgt onmiddellijk het antwoord: "Bij de specialisten niet".
"Pas als er mddr dokters worden opgeleid, dAn krijg je concurrentie, dAn krijg je 'sense of
urgency' en dtin moet ik veel meer moeite doen om mijn diabetespatienten vast te houden".

"Het heeft ook te maken met het image. Kijk naar het Lucas, daar doen ze aan opleiding, toppoliklinische behandeling en ze dragen dat uit. Als wij zeggen dat er geen veranderbehoefte
is, zeg maar in termen van die adherentie, maar we definieren dat in termen van kwaliteit, kun
je natuurlijk w61 die 'sense ofurgency' kweken".

"Ik denk dat wij nog te weinig weten wat onze patienten precies willen, in termen van
zorgorganisatie. Het is te veel aanbodgestuurd in plaats van vraaggericht. Als we dat niet
onder ogen gaan zien, dan gaan we op den duur de slag verliezen".
"Daar zul je meer aan moeten doen op grond van criteria zoals opleiding en zoals
patiententevredenheidsonderzoek, klachtencommissie en complicatieregistratie,
ondergebracht in een systeem waarmee je meer informatie uitwisselt aan elkaar en waaraan je
jezelf ook wilt refereren als instituut waar die dingen goed zijn geregeld".
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"Als je dat beeld niet deelt met elkaar, dAt er een

sense of urgency is, krijg je ook geen
verandering tot stand". "Ik denk dat de kracht begint met de inherente kwaliteit die in het
proces zit. Het gaat om mensen die van hun w6rk houden en die achter hun wdrk staan. In
essentie maak je goede zorg en goede behandelingen voor patienten, omdat je goede mensen
aan het werk hebt. Het werk is per definitie goed omdat je enthousiaste mensen hebt die
kwaliteit leveren". "Ons dilemma waar we steeds mee zitten in deze discussie is: Wat is ons
product? Zien wij ons product als het individueel handelen van de verpleegkundige of als het
individueel handelen van bijvoorbeeld de anesthesist of zien wij ons product als een
totaalproduct van medisch handelen op bijvoorbeeld de diabeteszorg".

"Het gaat er om dat ieder element van het eindproduct, kwalitatiefpast binnen dat
eindproduct. Dan kom je op cultuur. Kijk naar de dialyse, waar we zo hoog scoren. Dat heeft
niets te maken met externe dreigingen of sense of urgency, dat heeft te maken met het plezier
in het werk en het feit dat de medewerkers het naar hun zin hebben daaf. "Het is w61 zo dat
je door externe dreigingen, intern dingen gaat aanpakken zoals bijvoorbeeld een guesttraining voor baliepersoneel om de patienten klantgericht en klantvriendelijk op te vangen".
6,

Bij de dialyse zit er weldegelijk een 'dreiging' achter, want als ze het niet goed doen dan kan
het ZMC geen dialysecentrum behouden en lekt het weg. Er is dus w61 een dreiging".
"Dat geldt voor ons allemaal. Als je ziet hoe je wordt geholpen bij sommige balies ofhoe de
bejegening is in de lift, de arts assistenten die gegevens van patienten met elkaar staan te
bespreken waar patienten bijstaan, met diagnoses en uitslagen, we doen het op alle fronten".
66

We hebben in het verleden al eens geprobeerd om hier iets aan te doen, maar er komt
weerstand als de artsen niet meegaan naar trainingen. Er moeten veel meer 'codes' worden
afgesproken over wat wij 'goed' en 'niet-goed' gedrag vinden. We moeten veel meer met
elkaar afstemmen wat de 'stijl' is (idee wordt geopperd van een mistery guest)".
"

We kunnen wel meer ideeen aandragen zoals uitbreiding van de receptie bijvoorbeeld waar
alles begint, maar dat is weer overhead en dat kost geld. Je zit ook met de verzakelijking van
de maatschappij. Het is allemaal 'ik-ik-ik"'.
We constateren eigenlijk dat het een lastig proces is om de juiste koers te bepalen. Op een

gegeven moment zal er toch sprake moeten zijn van het maken van bewuste keuzes door de
strategische top van het ziekenhuis. Wat doen we wel en wat doen we niet en tegen welke
kwaliteit en met welke service. Het zijn keuzes in een cyclisch proces. De diabetespatiiint die
niet naar de pedicure gaat wanneer dat niet wordt vergoed, een ziektekostenverzekeraar die

een bijdrage vraagt voor orthopedische schoenen of de patient, die nog geen patiant is en dus
op zoek gaat naar de goedkoopste polis.Verzekeraars die de afweging maken of een
chirurgische ingreep niet goedkoper is dan aanpassingen of hulpmiddelen.

De strijd om de patient is begonnen. Verzekeraars hebben in 2004 een bedrag van 35 miljoen

euro besteed aan reclame om 'zieltjes' te winnen.

Wat wordt onze koers?
Er is weldegelijk een 'dreiging' en dat is een financiele dreiging. Hoe gaan we daarmee om?
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4.3.

Nil desperandum:

"Wreedheidt 84.:

...'Kijk om je heen en richt je blik op een vast punt' zei Petrus.
Ik koos het kruis van een kerk die ik in de verte kon zien. Ik bleef ontspannen naar de toren
kijken, terwijl Petrus achter mij kwam staan en een vinger onder in mijn nek legde.

"

'De weg die je aan het lopen bent, is de weg van de macht. Deze tocht, die eerst een kwelling
was omdat jij alleen maar wilde aankomen, begint nu te veranderen in een genot, het genot
van het zoeken naar avontuur. Daarmee voed je iets belangrijks, namelijk je dromen. Je mag
nooit ophouden met dromen. De droom is het voedsel van de ziel. Vaak spatten je dromen
uiteen en draaien je wensen op niets uit, maar toch moet je doorgaan met dromen, anders
wat bloed
sterft je ziel en dringt de agape er niet in door. Op het veld hier voor je heeft heel
de Reconquista gewoed. Wie het
wreedste
de
er
veldslagen
uit
hebben
een
paar
van
gevloeid,
gelijk of de waarheid aan zijn kant had, doet er niet toe; wat er wel toe doet is dat beide zijden
de goede strijd streden. De goede strijd is de strijd die je voert omdat je hart het wil. De
wereld is intussen echter ingrijpend veranderd en een goede strijd is van de slagvelden
die gevoerd wordt in naam
overgeplaatst naar ons eigen innerlijk. De goede strijd is de strijd
onze
van onze dromen. Wanneer die het sterkst zijn, in
jeugd, zijn we heel moedig, maar we
hebben nog niet leren vechten. En als we dat eindelijk met veel moeite hebben geleerd, is het
helaas voor een groot deel gedaan met onze moed. Dan keren wij ons tegen onszelf, beginnen
tegen onszelfte vechten, worden onze ergste vijand. We zeggen dat onze dromen kinderachtig
waren, of onmogelijk verwezenlijkt konden worden, of voortvloeiden uit onze gebrekkige
kennis van de realiteit van het leven. We doden onze dromen omdat we bang zijn om de
goede strijd te strijden'.

De druk van Petrus' vinger in mijn nek werd groter. Ik dacht dat de kerktoren aan het
veranderen was, het kruis leek nu net een mens met vleugels. Een engel. Ik knipperde met
mijn ogen en het kruis werd weer gewoon een kruis.

'De eerste aanwijzing dat we onze dromen aan het doden zijn, is tijdgebrek', ging Petrus door.
'Van de mensen die ik ken hebben degenen die het meest actiefzijn, altijd overal tijd voor.
niet hoe weinig ze maar
Degenen die niets uitvoeren daarentegen zijn altijd moe, beseffen
hoeven te doen en klagen constant dat de dagen veel te kort zijn. In feite zijn ze bang om de
goede strijd te strijden.

Het tweede symptoom van de dood van onze dromen zijn onze zekerheden. Omdat we het
leven niet willen zien als een geweldig avontuur dat beleefd moet worden, gaan we onszel f als
We kijken over
verstandig, eerlijk en fatsoenlijk beschouwen als we slechts weinig verlangen.
brekende
van
het
lawaai
horen
lansen,
we
en
sleur
de vestingmuren van onze dagelijkse
we
merken
met
vallen
zien
en
zweet
ruiken
koortsig glanzende ogen. Maar
kruit, we
krijgers
nooit ofte nimmer de vreugde, de immense vreugde in het hart van degenen die vechten, want
voor hen doen overwinningen of nederlaag er niet toe, voor hen geldt alleen het strijden van
de goede strijd.

.4

Wreedheid; Uit: De pelgrimstocht naar Santiago; Paolo Coelho.
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Het derde symptoom van de dood van onze dromen ten slotte, is rust. Het leven wordt een
zondagmiddag, het verlangt geen grootse dingen meer van ons, eist niet mdtr dan wij kunnen
geven. Dan denken we dat we rijp en volwassen zijn, we zetten de fantasiean uit onze jeugd
aan de kant en worden 'realistisch'. We kijken verbaasd op wanneer iemand van onze
leeftijd
zegt dat hij nog dit of dat van het leven wil. Maar diep in ons hart weten we dat we onze
dromen hebben verraden, oftewel dat we weigeren de goede strijd te strijden
De kerktoren veranderde voortdurend, nu leek het weer een engel met gespreide
vleugels. Hoe
ik ook met mijn ogen knipperde, de gestalte bleef.

'Wanneer we onze dromen opgeven en tot rust komen', zei hij na een poosje, 'hebben we heel
even ook daadwerkelijk rust. Maar de dode dromen beginnen in ons te rotten en onze
omgeving te verpesten. We worden wreed tegen de mensen om ons heen en ten slotte richten
we die wreedheid tegen onszelf.

Nu wist ik zeker dat ik echt een engel zag, en ik kon niet meer luisteren naar wat Petrus zei.
Blijkbaar merkte hij dat want hij haalde zijn vinger weg en hield op met praten. Het beeld van
de engel bleef nog een paar tellen en verdween toen. Ervoor in de plaats kwam opnieuw de
kerktoren te voorschijn....
9,
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Wanhoop nooit.
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'Kijk eens goed naar bovenstaand model en richt je blik op een vast punt. Welk punt in de
cirkel interesseert je het meest? Aan welke kant van het model wil je specifieke aandacht
schenken?

Als het de 'organisatie-kant' is. richt je blik dan buiten jezulf. Op wat 'wij' doen, op wat'wij'
presteren. Luister dan naar de 'verhalen' die anderen jouw kunnen vertellen over de
organisatie, wat we leveren aan producten en diensten. wat onze sterke kanten zijn ofwat we
belangrijk vinden binnen de cultuur van het Zaans Medisch Centrum. Praat met mensen die
hun focus hebben gericht op ntt een punt verder dan waar jouw aandacht naar uitgaat.

Luister naar hun ervaringen, naar hun momenten van plezier in het werk. naar hun dromen
om een bijdrage aan de missie te leveren.

Als het de 'individu-kant' is, richt je blik dan in jezelf Luister naar je hart, naar je dromen
die iets kunnen zeggen overjouw identiteit. Wie je bent, waarje werkelijk in gelooft, watje
ucht zou willen. Het is jouw droom. Neem de tijd om te dromen. durf te experimenteren en
zekerheden los te laten, kom in actie, rust niet en laat je dromen niet 'rotten'. Het zijn joinv
dromen die waardevol zijn. Weet wie je bent, bepaal wat je belangrijk vindt en stel vast wat je

kunt. Je 'bent' iemand en je 'bent' waardevol. Je zuk zien dat je erg veel kunt zonder er voor
opgeleid te zijn. Je kunt kiezen en je mag kiezen.

Wanhoop nooit.....'

408

4.4. Praktijkbox.
Op basis van de werkzaamheden op het gebied van appreciative inquiry en het MOP en de
positieve ervaringen die daarmee zijn opgedaan, werd ik voor de uitdaging gesteld om een
themabijeenkomst (mede) te begeleiden op het gebied van 'het formuleren van een
verpleegkundige zorgvisie'. Met alle respect voor de verschillende pogingen die in het
verleden zijn ondernomen, werd de aanwezigheid van een moderne 'zorgvisie' node gemist
en werd mij gevraagd om, met een aantal mensen in een begeleidingsgroep zitting te nemen
en uiteindelijk een conferentie (mede) te begeleiden op basis van AI. Dat soort vragen komen
steeds meer op de PO&0-unit af. Prima vragen waarmee je er kunt 'zijn'.

In deze praktijkbox presenteer ik een weergave van het programma en de wijze waarop deze
verpleegkundige zorgvisie tot stand is gekomen. Met dank voor de uitdaging, met dank aan de
leden van de voorbereidingsgroep en met dank aan de deelnemers, is het formuleren van deze
visie gerealiseerd.
We schrijven: 3+4 maart 2005

Door de voorbereidingsgroep was een programma samengesteld en voorafgaand aan de
conferentie werd een 'kick-off' gehouden, waarbij de deelnemers een map kregen uitgereikt
met daarin het programma en een 'pittige' voorbereidingsopdracht. Deze map had de
volgende inhoud:
Bergen aan Zee.
Inleidina:

Het begin van een visie-ontwikkeling ligt bij het stellen van een vraag. Die vraag kan overal in de
organisatie ontspruiten, maar er dient 'iemand' te zijn die de vraag adopteert en de wens uitspreekt
om een (nieuwe) visie te gaan realiseren. Die 'iemand' dient er dan ook verantwoordelijkheid voor te
moeten nemen anders is het zinloos om aan visie-ontwikkeling te beginnen.
Het gebeurt maar al te vaak dat er uitstekende visie-workshops worden georganiseerd met
onvoldoende mandaat aan tafel. Met andere woorden, de eindverantwoordelijke is er niet.

Voor de ontwikkeling van een nieuwe zorgvisie van ZMC is er voldoende mandaat in de persoon van
mevrouw Irene Hondius als opdrachtgever met gemandateerde zorgmanagers: Bob Meijer, Henriatte
Schottelndreier en Inge Schaft als uitvoerenden voor deze visie.
De inrichtina van het Droces:

Tijdens deze tweedaagse workshop gaan we werken volgens de principes van het'waarderend
onderzoek'. We proberen te ontdekken wat goed gaat, wat we waarderen in onze huidige
beroepsuitoefening. Vanuit die ervaringen gaan we een nieuwe zorgvisie ontwikkelen.
We zijn blij dat jullie hieraan een bijdrage willen leveren. Immers, hoe kun je een visie ontwikkelen
zonder inbreng van praktijkmensen?
Tijdens deze bijeenkomst willen we ook zoveel mogelijk gebruik maken van jullie meningen, jullie
ervaringen en jullie persoonlijke visie, om zo tot een algemeen geldende visie voor de zorg te komen.
Doel van de biieenkomst:
Doel van deze bijeenkomst is om binnen deze twee dagen te komen tot een vastgestelde, breed
gedragen zorgvisie voor het ZMC. Deze zorgvisie is geformuleerd vanuit het beleidsplan en de missie
van het ZMC.
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Voor de duidelijkheid hanteren we de volgende definities voor de begrippen Missie en Visie:
Missie: Missie is wat je bijdrage is. Wat je doet, wat je werk is. Een belangrijk onderdeel van de

missie is van waaruit je dat werk doet: je waarden en wat je daarin drijft. Een missie zal niet zo snel
veranderen. Ze evolueert wellicht en krijgt steeds meer inhoud, maar de kem zal vele jaren dezelfde
blijven. Kortweg: Wat je doet en van waaruit.
Voor ons is dat verwoord in het beleidsplan: optimale zorg verlenen in het ziekenhuis te Zaandam voor
alle patianten. Dat zal niet zo snel veranderen. Daarmee is de missie in feite een 'statisch' begrip.

Visie: Visie is datgene wat je over een jaar of drie, vier gecreaerd wilt hebben en hoe dat er in grote
lijnen uitziet. Wat heb je idealiter voor ogen, hoe voelt het, hoe werkt het, hoe ziet het er uit? Visie is
lets wat steeds wordt vernieuwd en dat in die zin veranderlijk is. De visie is de toetssteen en de
leidraad voor de komende jaren maar zal, afhankelijk van de omstandigheden en de nieuwe inzichten,
steeds worden aangepast. Een visie is niet star, maar flexibel en dynamisch. Maar een visie is ook
niet fluide want dan loopt ze tussen de vingers door en verliest ze haar kracht. Kort gezegd: een visie
is wat er over drie tot vier jaar moet staan en hoe dat functioneert. Heel actiegericht dus.

Werkwiize:
Dit vergt de nodige discipline
Het programma is z66r ambitieus en zit derhalve strak in de planning.
van allen om het gewenste resultaat te bereiken.

en Jan van den Braak.
Deze tweedaagse zal worden begeleid door Hanneke Hillmann, Frank van Ree
verdeeld:
als
'rollen'
de
volgt
Zij hebben
Hanneke begeleidt de 'inhoudelijke' aspecten die tot de zorgvisie moeten leiden: Wat zijn de
onze keuzes reeel en
ontwikkelingen, wat wordt door ons besproken, vergeten we niets, zijn
haalbaar?

tot stand, hoe wordt er
Jan & Frank zijn de begeleiders van het'proces': Hoe komen de keuzes
het'waarderen' van wat we
aan
ons
we
houden
de
toe,
iets
nog
discussies
gecommuniceerd, voegen
reeds bezitten, hoe loopt de besluitvorming, verloopt het programma naar wens of zijn aanpassingen
nodig?
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Programma:
Donderdaq 3 maart 2005:

09.00

10.00

Welkom, introductie + programmatoelichting. We werken bij het nemen van
besluiten, met: meerderheid van stemmen (75%) en prioriteitskeuzes d.m.v. (80-20
regel).

Start met de "dreamfase". Vanuit de voorbereidende opdrachten wordt een

tekening gemaakt waarin 'het ideaal' wordt uitgebeeld van een bepaald thema. Als
'kader' gelden: Het beleidsplan van ZMC, de missie & visie van het ZMC; Visie op de
mens, de omgeving, gezondheid en ziekte en verplegen.
De tekeningen worden aan elkaar gekoppeld en tegen de wand geplakt.
11.00

Presentaties van de tekeningen. 15 min per groep inclusief toelichting en analyse.
De toelichtingen worden samengevat in 'tekst' waardoor een 1 e concept visie
ontstaat.

13.00

Lunch

14.00

Toelichting door de begeleiders van de le conceptvisie. Vragen en opmerkingen ter
verduidelijking.

14.30

Bespreken van de le conceptvisie in de subgroepen + analyse in de subgroepen
vanuit deze visie naar het thema.
"Wat moet er verbeterd worden aan de visie om de kansen toe te laten nemen c.q.
de bedreigingen af te laten nemen?"

17.00

Aanscherping van de le conceptvisie naar 28 conceptvisie.

17.30

Snack

18.00

Bespreken van de 2' conceptvisie in de subgroepen + inventariseren van
mogelijkheden voor de praktijk. Wat zou het voor jou betekenen wanneer jij
verantwoordelijk zou zijn voor de kwaliteit van jullie thema in relatie met de
zorgvisie?"

19.30

Aanscherpen van 2' concept naar definitieve visie.

20.00

Afsluiting + diner.

Vriidaa 4 maart 2005.

09.00

Samenvatting van dag 1. + verstrekken opdracht.

09.30

Inventariseren in subgroepen van Succes Bepalende Factoren, tegen de achtergrond
van de visie en betreffende het thema.

10.30

Presentatie van deze factoren en het kiezen van de top 3 per thema.

12.30

Lunch

13.30

In subgroepen,

15.30

Presentatie van de doelen (max. 10 per groep).

17.00

Evaluatie + Sluiting.

vanuit de top 3 formuleren van 1 concreet doel per gewenste prestatie.
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Thema's:
Er zijn acht relevante thema's benoemd die als fundament dienen voor het implementeren van de
zorgvisie. De gedefinieerde zorgvisie is dus leidend voor het thema. Een aantal deelnemers is telkens
toegewezen aan aan thema. Zij dienen voorbereidend werk te verrichten op desbetreffend thema en
dragen zorg voor de uitwerking van het thema aan de hand van de ontwikkeling van de zorgvisie
tijdens deze conferentie. Deze thema's zijn:
•

•

Thema 1: Patientbehoeften en vraaggestuurde zorg;

Thema 2: Professionalisering;

• Thema

3: Opleiden;

• Thema 4: Verslaglegging/ EPD;
• Thema 5: Patianteninformatie;
• Thema 6: Verpleegkundig systeem (contactpersoon, functiedifferentiatie);
• Thema 7: Kwaliteit en innovatie;
• Thema 8: Samenwerking/VRIC.
Verderop in de uitnodigings-map vind je de voorbereidingsopdracht verder uitgewerkt.

We zien erg uit naar de bijeenkomst van 3 en 4 maart a.s. en hebben erg hoge verwachtingen van
deze bijeenkomst. We hebben er ook alle vertrouwen in dat we mat elkaar kunnen komen tot het
formuleren van 'onze nieuwe visie'.

We zien elkaar in Bergen aan Zee.
Irene Hondius
Inge Schaft
Meike Smit
Hanneke Hillmann
Frank van Ree
Jan van den Braak

(Opdrachtgever);
(Voorbereidingsgroep);
(Voorbereidingsgroep);
(Begeleiding);
(Begeleiding);
(Begeleiding).
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Voorbereidingsopdracht Zorgvisie
Beste mensen,
Leuk dat jullie besloten hebben mee te werken aan het formuleren van de zorgvisie.
Ter voorbereiding op drie en vier maart, de dagen dat we in Bergen aan Zee de visie vorm zullen
geven, worden in dit stuk de volgende aspecten beschreven: de themagroepen, de
voorbereidingsopdracht en het kader waarbinnen een en ander vorm krijgt.
Er is voor gekozen voorafgaand aan de dagen in Bergen de deelnemers in groepen een thema uit te
laten werken.

Themagroepen
Hieronder vind je het overzicht van de themagroepen:

Opleiden
- staffunctionaris
- poolverpleegkundige
- trainer/ adviseur
- zorgmanager
Professionalisering
- senior/staf IC
- staffunctionaris Interne Noord
- hoofdverpleegkundige Ugor
- afdelingshoofd Chirurgie

Patiantenbehoefter,/ vraaggestuurde zorg

- afdelingshoofd gyn/verloskunde
-

staffunctionaris gyn/verloskunde

- beleidsmedewerker kwaliteit
Verslaglegging/EPD
- seniorverpleegkundige
- seniorverpleegkundige
- staffunctionaris KWDAGO
- afdelingshoofd cardiologie

Verpleegkundig systeern/ functiedifferentiatie

- verpleegkundige Interne Noord
- afdelingshoofd - afdelingshoofd Inteme Zuid
- staffunctionaris Chirurgie
Kwaliteit en innovatie

- verpleegkundige Interne Zuid
- verpleegkundig specialist diabetes zorg
- zorgmanager
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Samenwerking/ VRIC

- afdelingshoofd Kinder
- spv
- hoofdverpleegkundige PAAZ

Patienteninformatie

- verpleegkundige Chirurgie
- zorgmanager

Verantwoording voor themakeuze
De keuze voor bovenstaande thema's komt voort uit verschillende interne en exteme beleidsnotities.
Geraadpleegde interne notities zijn: Ziekenhuisbrede beleidsplan 2004-2008, Kadernotitie Verpleging
Visie
en Verzorging in het ZMC (2003) Met zekerheid uitstekend, kwaliteitsprogramma ZMC (2003),
op verplegen (1992), Contactpersoon (1996), Projectvoorstel Functiedifferentiatie Chirurgie (2003),
Van opleiden naar leren (2002), Patiantentevredenheidsonderzoek (2000 en 2003), Centrameter
patientenveiligheid (2003), Procesmatig verplegen en ondersteuning door geautomatiseerde
kennissystemen (2002), ICT plan lange termijn, aandachtspunt ICT en verpleging en Reader
Verpleegkundige Verslaglegging (2002).
Exteme notities van waaruit thema's zijn overgenomen: Kaderbrief AV\/\/ (2004), Beleidsplan LEW
(2004) Taakherschikking in de gezondheidszorg RVZ (2002), De toekomst van zorgen voor de
toekomst LEW (2004), De positie van HBO-verpleegkundigen binnen algemene ziekenhuizensectorfondsen Zorg en Welzijn (2004), Beroepsprofiel van de verpleegkundige (1999), Met het oog op
de toekomst (2001) Het slagen en falen van functiedifferentiatie in de verpleging en verzorging- LEW
(2004),Gekwalificeerd voor de toekomst- kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en
Verzorging, (1996), De Zorg van Morgen opleidingscontinuOm en taakherschikking RVZ (2003)
Taakherschikking vanuit het perspectief van de LEV\/ (2004), Positie Nurse Practitioner- NVZ (2004)

De opdracht
Om een kader te bieden voor de zorgvisie is er per thema een aantal vragen geformuleerd die de
themagroepen voorafgaand aan de visiedagen kunnen beantwoorden. Tijdens de visiedagen wordt
per groep gevraagd een presentatie van vijftien minuten te geven over jullie bevindingen.

Uiterlijk vrijdag 11 februari is het wenselijk jullie conceptuitwerking van het thema te mailen (max.
2xA4), aan Anneke de Ronde (PO&0). De voorbereidingsgroep kijkt dan naar het abstractieniveau, de
theoretische onderbouwing, de link naar de praktijk en realiteitszin van de verschillende uitwerkingen
om zo een zekere mate van uniformiteit tussen de themagroepen te waarborgen.
Op de eerste dag in Bergen willen we jullie vragen een samenvatting van jullie uiteindelijke
uitwerkingen per thema op 2- A4 in te leveren ter verspreiden onder alle deelnemers.
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Vragen per thema

Patientbehoeften / vraaggestuurde zorg

4

4
4

Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op dit thema. Wanneer
had je het gevoel acht te voldoen aan de behoeften van de patient. Wanneer had je Scht het
gevoel dat je voldeed aan de principes van vraaggestuurde zorg. Hoe zag die situatie er uit? Wat
was het positieve effect op de patient?
Welke situaties gaven 'leven' aan de uitoefening van je beroep? Wanneer had je het gevoel dcht
iets te kunnen betekenen voor de patient?
Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.

•
•
•

Wat is vraaggestuurde zorg?
Wat zijn de behoeften van onze patianten(patiententevredenheidsonderzoeld literatuur)?

•

Hoe krijgt vraaggestuurde zorg vorm in het algemeen ziekenhuis? (Te denken valt aan

In hoeverre sluit de huidige zorg aan bij het dientenperspectief en kennen en respecteren we de
beleving van de patient?

•

patientenparticipatie, toegang, patientenervaringen, beschikbaarheid, interpersoonlijke relaties,
respect en empathie, service faciliteiten, keuze, beschikbaarheid van informatie,
patiantgerichtheid).
Hoe concretiseren we vraaggestuurde zorg in het ZMC? Literatuur: best practices? Wat biedt het
theoretisch kader ons voor handvatten?

Professionalisering

4

Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op dit thema. Wanneer
had je het gevoel 6cht te voldoen aan de beroepsnormen voor verpleegkundig handelen.
Wanneer had je 6cht het gevoel dat je voldeed aan de beroepscodes, Big, WGBO, richtlijnen,
standaarden, best practices, evidence based werken. Hoe zag die situatie er uit? Wat was het
positieve effect op de patient?
Welke situaties gaven 'leven' aan de uitoefening van je beroep? Wanneer had je het gevoel, om
vanuit deze professie acht lets te kunnen betekenen voor de patient?
Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.

•

Wat is er nodig om verpleegkundigen te laten functioneren conform de beroepsnormen

4

4

•

(beroepscode, Big, WGBO, richtlijnen, standaarden, best practices, evidence based practice )?
Welke strategiean zijn toe te passen, op het vlak van organisatiestructuur, cultuur, HRM en interne
politiek, ter bevordering van de professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep binnen
het ZMC? Te denken valt aan empowerment, leren en opleiden, bevorderen van
innovatiegerichtheid, bevorderen van pro-activiteit en creativiteit, netwerkvorming, verwerven van
middelen en leiderschapsstillen.

Opleiden

4

4

4
•

•

Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op dit thema. Wanneer
had je het gevoel 6cht deskundig te zijn in relatie tot de behoeften van de patient. Wanneer had je
acht het gevoel dat je voldeed aan de competenties die aan je gesteld worden, niet alleen in
kennis en vaardigheden, maar 66k in de bejegening naar patienten, collega's en artsen. Hoe zag
die situatie er uit? Wat was het positieve effect op je van de feedback die je ontving?
Welke situaties gaven 'leven' aan de uitoefening van je beroep? Wanneer had je het gevoel 6cht
iets te kunnen betekenen voor de patient?
Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig om te kunnen voldoen aan de beroepsnormen en de
ontwikkelingen daarbinnen, welke competenties dienen met voorkeur ontwikkeld te worden m.b.v.
opleiden?
Hoe kan de nota van opleiden naar leren (2002) geconcretiseerd worden binnen de verpleging
van de kliniek?
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Wat moet het beleid van het ZMC zijn ten aanzien van de hoeveelheid en het niveau van de
relatie is er met de te
leerlingen/ stagiaires in de verpleging in het licht van arbeidsmarkt? Welke
kiezen functiestructuur binnen de verpleging in het ZMC?
Wat hebben ontwikkelingen in de opleidingen (bv bachelor/ master, competentiegericht onderwijs,
PGO) voor invloed op het opleidingsbeleid binnen de verpleging van het ZMC?
Hoe concretiseren we ontplooiingsmogelijkheden voor de verpleging binnen het ZMC? Zijn er

•

•
•

carridrepaden?

Verslaglegging/EPD
Wanneer
4 Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op dit thema.
de patient. Wanneer
had je het gevoel acht een goede registratie te hebben van de gegevens van
die situatie er
had je acht het gevoel dat je voldeed aan de principes van dossiervorming. Hoe zag

4

uit? Wat was het positieve effect voor de patient? Wat was het positieve effect op jou
(overdracht)?
Welke situaties gaven 'leven' aan de verslaglegging? Wanneer had je het gevoel acht iets te
kunnen betekenen met de verslaglegging dmv verpleegkundige diagnostiek, de standaard
verpleegplannen, individuele verpleegplannen en zorgevaluatie?
Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.

•

Op welke wijze wordt er gebruik gemaakt van het verpleegkundige dossier? Zijn kwaliteit,

•
•

Wordt het dossier gehanteerd conform de richtlijnen van het CBO?
Hoe willen we verder met de verpleegkundige diagnostiek, standaard verpleegplannen, individuele

4

continuiteit en transparantie/ verantwoording voldoende gewaarborgd?

•
•

•

verpleegplannen en zorgevaluatie. En welk verband is er met het EPD?
Hoe ziet ons ideale EPD eruit. Wat moet er gebeuren om dit te bewerkstelligen?
Hoe bereiken we standaardisatie van terminologie tussen de verschillende disciplines,
met de het gehanteerde
noodzakelijk voor het EPD? Hoe verhoud zich deze standaardisatie
classificatiesysteem volgens NANDA?
Hoe maken wij inzichtelijk welke zorgresultaten bereikt worden en welke resultaten hebben
prioriteit om inzichtelijk te worden.

Patianteninformatie
dit thema. Wanneer
Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op
de
van
had je 6cht het
de
behoeften
aan
patiant.
Wanneer
te
voldoen
het
gevoel acht
had je
had kunnen geven aan de
gevoel dat je een goede, volledige en geaccepteerde voorlichting
patient. Hoe zag die situatie er uit? Wat was het positieve effect op de patient?
4 Welke situaties gaven 'leven' aan de patianteninformatie? Wanneer had je het gevoel 6cht lets te
kunnen betekenen voor de patient?
4 Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.

4

•

In hoeverre voldoen we aan de informatiebehoefte van de patient in de kliniek (zie

•

patiantentevredenheidsonderzoek 2000-2003)?
Welke rol ziet de verpleegkundige voor zich weggelegd m.b.t. informatievoorziening in het
zorgproces van de patient (GVO, WGBO. NIAZ)?

Verpleegkundig systeem (contactpersoon, functiedifferentiatie)
thema. Wanneer
Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op dit
had je het gevoel 6cht optimaal te kunnen functioneren binnen het huidige verpleegkundig
de kwaliteit van
systeem. Wanneer had je 6cht het gevoel dat je voldeed aan de principes van
het positieve effect op de
zorg conform het huidige systeem. Hoe zag die situatie er uit? Wat was
patiant?
4 Welke situaties gaven 'leven' aan de huidige praktijk? Wanneer had je het gevoel dat het huidige
opleidingsstelsel in relatie tot de praktijk goed op elkaar waren afgestemd?
4 Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.

4
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•
•
•
•

•
•

Waarborgt het huidige verpleegsysteem de kwaliteit van zorg?
In hoeverre staat de juiste persoon op de juiste plaats aan het bed?
Hoe verhoudt de huidige praktijk zich met het opleidingstelsel?
Welke mogelijkheden biedt functiedifferentiatie ons?
Hoe gaan we binnen de kliniek functiedifferentiatie inzetten?
Wat is onze visie op taakherschikking binnen de verpleegkundige beroepen (Nurse practitioner)?
Kwaliteit / innovatie

4

4
4
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op dit thema. Wanneer
had je het gevoel 6cht te voldoen aan de principes van kwaliteit voor de zorg, zowel op
inhoudelijk, organisatorisch als op relationeel gebied. Wanneer had je dcht het gevoel dat je
voldeed aan de principes van in-nova-tieve zorg. Hoe zag die situatie er uit? Wat was het
positieve effect op de patient? Op jez6lf? Op collega's? Op de artsen?
Welke situaties gaven 'leven' aan jouw innovatieve acties? Wanneer had je het gevoel acht iets te
kunnen betekenen voor de patient met deze innovaties?
Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.
Hoe garanderen we de kwaliteit van de zorg zowel inhoudelijk als organisatorisch als relationeel?
In hoeverre zijn richtlijnen/ protocollen up to date en inzichtelijk voor iedereen?
Hebben we een cyclisch kwaliteitssysteem?
Hoe kunnen verpleegkundigen patientenveiligheid verhogen?
Hoe stimuleren wij laagdrempelig melden van (bijna)incidenten en hoe gaan wij als
verpleegkundigen werken aan verbetering rond (bijna)incidenten?
Hoe gaan verpleegkundigen om met klachten?
Hoe innovatief zijn we? Waarom is het belangrijk voor de patienten, de organisatie en voor de
medewerkers om innovatief te zijn?
Op welke innovaties zetten we in de komende jaren en wat bepaalt onze keuze? Wat betekent het
beleidsplan ZMC voor innovaties binnen de verpleging?
Wat vraagt het van ons om innovatief te zijn? Hoe stimuleren we innovaties? Hoe borgen we
innovaties en hoe delen we kennis hieromtrent met elkaar?

SamenwerkingNRIC
4

4

4
•
•
•

Bespreek in jullie groep dit thema met elkaar. Benoem 'Piekervaringen' op dit thema. Wanneer
had je het gevoel 6cht te voldoen aan de wensen op het gebied van de multidisciplinaire
samenwerking en onderlinge afstemming ten gunste van de patient. Wanneer had je acht het
gevoel dat je voldeed aan de principes van VRIC (Vertrouwen, Respect, Informatie en
Communicatie). Hoe zag die situatie er uit? Wat was het positieve effect op de patient? Op de
onderlinge samenwerking tussen collega's, artsen e.d.?
Welke situaties gaven 'leven' aan het werken conform de goede samenwerkingsgedachte?
Wanneer had je het gevoel daarmee acht lets te kunnen betekenen voor de patient?
Benoem tenminste drie wensen op dit thema voor de toekomst.

Hoe verbeteren we de multidisciplinaire samenwerking en afstemming (intern en extem) ten
gunste van de patient?
Hoe concretiseren we VRIC in de verpleging?
Welke rol heeft de verpleegkundige in het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking?
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Kaders voor de zorgvisie
Interne en externe kaders
Om te komen tot een verpleegkundige zorgvisie wordt gebruik gemaakt van interne en externe kaders.
Aan de hand van deze gegevens vinden per thema de discussies plaats.

Interne kaders
Voor de ontwikkeling van de verpleegkundige zorgvisie wordt gebruik gemaakt van materiaal dat
binnen het ZMC aanwezig is.
Beleidsplan 2004- 2008
Het ziekenhuisbrede beleidsplan 2004-2008 dient als belangrijk uitgangspunt. De hierin wordt de
missie als volgt verwoord:
Het Zaans Medisch Centrum wil een stimulerende omgeving bieden aan patianten, medewerkers en
mensen die worden opgeleid voor een medisch beroep.

Dit bereiken wij door:
- steeds te streven naar uitstekende medisch specialistische zorg;
- samen met de patient diens zorgvraag te verduidelijken;
- de patient goed te informeren en vanuit onze professionaliteit te adviseren over de

behandelmogelijkheden;

- een positieve houding en bejegening te hebben, die gericht is op samenwerking
met de patient, collega's in het ziekenhuis en partners in de zorgketen;
- met enthousiasme en over een breed front nieuwe collega's op te leiden voor de gezondheidszorg;
- intern en extern te communiceren over de bereikte resultaten.

Verpleegkundige visie binnen het Zaans Medisch Centrum

Omdat de keuze voor een specifiek verpleegkundig begrippenkader als nadeel heeft dat men dan
zeer gebonden is aan de uitgangspunten van het betreffend kader, wordt besloten

om

binnen het

ZMC te kiezen voor een algemeen theoretisch kader waarbinnen de patiantgerichte zorg een
richtinggevend principe is.
Om de verpleegkundige zorgvisie in te kunnen richten, maakt men gebruik van vier concepten: visie
op mens, omgeving, gezondheid, ziekte en verplegen. Deze concepten zijn universeel binnen alle
bestaande begrippenkaders en andere theoretische kaders binnen de verpleegkunde (Andrews & Roy
1986, AZN 1999, Boog et al.1997, Brouwer et al 1997, Everts 199la+b, Geomini et al.1999, King
1981, NRV 1988, Orem1991, Roy 1976, UMC1999, MCRZ 2003).
Er is rekening gehouden met het feit dat omschrijvingen passen binnen de missie van het Zaans
Medisch Centrum.

Visie op mens
De mens is een uniek en autonoom individu met de wisselwerking tussen de lichamelijke, psychische,
sociale en spirituele dimensies van het menszijn. De mens wordt gezien en benaderd als een
holistische eenheid. leder mens verschilt van de ander en het is belangrijk dit in elkaar te respecteren.

Visie op omgeving
De mens kan niet los worden gezien van zijn omgeving en staat in voortdurende interactie met zijn
omgeving.

Visie op gezondheid en ziekte

Onder gezondheid en ziekte wordt verstaan: gezondheid is een dynamisch begrip, waarin de mens
een psychisch, lichamelijk, sociaal en/ of spiritueel evenwicht ervaart. Er is sprake van ziekte als de
mens dit evenwicht niet ervaart.
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Visie op verplegen
Verplegen is het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van
feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en / of geestelijke ziekteprocessen, handicaps,
ontwikkelingsstoomissen en hun behandelingen en het leveren van een eigen herkenbare bijdrage
aan de gemeenschappelijke doelstellingen van de gezondheidszorg: het bevorderen instandhouden
van gezondheid; het voorkomen van ziekte en handicaps; het bijdragen aan genezing en herstel van
ziekte; het verlichten van lijden en ongemak.

Omschrijving verpleegkundige zorgvisie
De omschrijving van de verpleegkundige zorgvisie komt voort uit de vier genoemde concepten.
Rekening houdend met het verpleegkundig en verzorgend perspectief worden concepten in de
onderstaande omschrijving van de verpleegkundige zorgvisie vertaald.

•

De zorgverlening vindt plaats vanuit een holistisch mensbeeld. Daarnaast is er sprake van
respect, vertrouwen en een klimaat waarin de zorgvrager zich welkom en veilig voelt. Het klimaat
waarin de zorgverlening plaatsvindt is daarbij dusdanig dat er optimale zorg kan worden geleverd.

•

De zorgverlener185 levert zorg, die tot doel heeft de zorgvrager in staat te stellen optimaal en een
op voor hem/haar bevredigende wijze te kunnen leven en /of te kunnen sterven. Daarbij vindt
beroepsmatige ondersteuning van de zorgwager plaats, ten aanzien van feitelijke of potentiele
reacties op gezondheidsproblemen ten gevolge van ziekte, behandeling of therapie. Hetgeen
zodanig plaats vindt dat men het evenwicht tussen draagkracht en draaglast kan handhaven of
herstellen.

•

De zorgverlener profileert zich als professional waarbij de organisatie en uitvoering van de zorg
efficient, effectief en transparant is.

•

De zorgverlener handelt vanuit zijn/ haar verantwoordelijkheid op basis van actuele professionele
186
standaarden
Deze standaarden zijn daar waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke kennis
en inzichten (Evidence Based Practice).

Externe kaders
Gemeenschappelijke doelstellingen in de gezondheidszorg:
Het bevorderen en instandhouden van gezondheid;
Het voorkomen van ziekte en handicaps;
Het bijdragen aan genezing en herstel van ziekte;
Het verlichten van lijden en ongemak;
Algemene theoretische kaders in de verpleegkunde;
Concepten.

Instrumenten om de verpleegkundige zorgvisie te concretiseren
De omschrijving van de verpleegkundige zorgvisie dient binnen de dagelijkse praktijk zijn beslag te
krijgen. Om dit te realiseren dienen de eerder beschreven thema's verder uitgewerkt worden. Door
middel van deze uitwerking komt de zorgvisie tot leven

85

Onder cen zorgverlcner wordt een verpleegkundige of verzorgende verstaan.
Profcssioncle standaarden zijn het geheel van regels en normen waarmec de verpleegkundige/ verzorgende bij
het uitoefencn van haar wcrkzaamheden rekening hoort tc houden Daartoe behorcn zowcl regels die door de
wetgover en de rechter zijn geformulcerd - wcttelijke voorschriften (zoals internationale verdragen) cn
jurisprudentic -, als normen dic door de berocpsgrocp zelf zijn geformulecrd; bcrocpscode en gedragsregels;
vakinhoudelijke, technischc regcls; standaarden, richtlijnen en protocollen en rcgels betrcffende specifieke
ethische kwestics
l
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Schema concretisering van de visie

- |Missie ZMCI

4-£

Xy
Visie op gezondheid en ziektel

Visie op de mensl
Visie op de omgevingl

Visie op verplegerl

00* E..
mschribving verpleegkundige zorgvisie|

+
Opleidenl

Professionaliseringl

Verpleeqkundig systeem

raaggestuurde zorg

|Kwaliteit en innovatiel

1

|Samenwerking/ VRICI

Verslaglegging/ EPD|

atienteninformatiel

Wanneer jullie ondersteuning wensen bij deze voorbereidingsopdracht of vragen hebben kunnen jullie
hiervoor terecht bij de leden van de voorbereidingsgroep Zorgvisie: Inge Schaft, Jan van den Braak of
Meike Smit. Wanneer jullie gebruik willen maken van eerder genoemde nota's kunnen jullie ook
contact opnemen met Meike Smit.
Vriendelijke groet,
De voorbereidingsgroep Zorgvisie

Hanneke Hillmann
Inge Schaft
Meike Smit
Jan van den Braak

Verslag van de Al-conferentie
De themagroepen hadden hun presentaties ingeleverd en het moet gesteld worden dat wij, als
voorbereidingsgroep bijzonder onder de indruk waren van de kwaliteit van de voorbereidingen. Alle
themagroepen hadden een indrukwekkende weergave geproduceerd van, het aan hun opgedragen,
thema. Ik besloot om het programma aan te passen en aarst de themagroepen aan het woord te
laten, zodat zij de resultaten van hun voorbereidingen konden presenteren.

Ik begon met een inleiding over de interne en externe invloeden op de organisatie 2005-2008 en ging
daarna over op de 'discoveryfase'.
De themagroepen gaven eerst een presentatie om de anderen op de hoogte te brengen van hun visie.
Hand-outs werden uitgereikt. Telkens na de presentaties was het mogelijk om vragen te stellen vanuit
de plenaire groep. Hierna volgde een samenvatting van de 'discovery-fase'.

Toelichting:

Ik vraag nu, per groep, de hand-outs door te lopen en te omschrijven wat er ontdekt is aan de hand
van alle acht presentaties en dit weer te geven in een kreet of dan an. De deelnemers gaan aan het
werk en presenteren hun 'ontdekking' op flap.
Opleiden: mee dromen om vorm te geven
Professionalisering: patient centraal (afstemming, leren, samen, kwaliteit)
3. Patientenbehoeften/vraaggestuurde zorg: beter ++ samen
4. Verslaglegging / EPD: (multi) professioneel
5. Verpleegkundig systeem / functiedifferentiatie: professionele samenwerking & communicatie &
innovatie leidt tot kwaliteit van patientenzorg en arbeid
1.

2.
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6. Kwaliteit en innovatie: centraal +4 decentraal (plan - do check - act)
7. Samenwerking/\/RIC: patient competenties communicatie
8. Patienteninformatie: aanbodgericht +4 vraaggericht: verpleegkunde = professie
-

Hanneke geeft haar ontdekkingen: ze vindt het momenteel steeds abstracter worden, we moeten
komen tot een concreetheid. De teneur moet zijn dat we er niet op moeten gaan wachten, maar al de
stappen concreet te gaan maken, voorstellen doen. Zo komen we tot een discussiestuk.
De themagroepen lichten hun 'kreet' toe.

Van abstract naar concreet: discovery
•
•
•
•

•
•
•

Patient centraal
Competenties, communicatie
Van aanbod naar vraaggericht: professionele verandering
Verantwoordelijkheidsbehoefte: centraal (plan act) /decentraal (do check)
Initiatief gaande houden
Afstemming, samenwerking, kwaliteit, leren
Opleiden, betrokkenheid
Professionele samenwerking, communicatie en in-novatie (van binnenuit vernieuwen) (kennis)
Samenwerking (beter samen ++ samen beter)

Dreamfase:
Stel je voor van abstract naar concreet: zo willen wij het! Verplaatsen naar vijf jaar verder, stel je voor
dat dat gerealiseerd is. Als de droom na vijf jaar is gerealiseerd, hoe ziet dat er dan uit? Hoe werken
we samen in het Zaans Medisch Centrum. Welke functionarissen zorgen ervoor dat jouw droom is
gerealiseerd. Welke ontwikkelingen in de organisatie en in je vak hebben ervoor gezorgd dat jouw
droom is gerealiseerd. Met elkaar bespreken en een tekening te maken van deze droom.
Hierna volgen de creatie weergaven van de groepen, waarin hun 'droom' tot uitdrukking werd
gebracht:

. 1
/9

#

1. VRIC: rode vlak organisatie met daarin de patient die centraal staat met daarom heen de
professionals gekoppeld naar de patient. Daarbuiten andere hulpverleners die ook geTnformeerd
moeten worden verbonden met professionals in de organisatie. Koppelingen op basis van
gelijkwaardigheid.
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2. Kwaliteit en innovatie: patient staat centraal, multiprofessionele samenwerking, klant is koning. De
verpleegkundige straalt kracht uit (diploma's kwaliteitstoetsing). Ook geestelijke zorg is hierin
meegenomen.
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3. Verslaglegging: Van zieke naar betere patient, verpleegkundige verslaglegging volgens 'Gordon',
proces in kaart brengen, EPD is een vluchtig systeem, kan op iedere plek en door iedere
functionaris geraadpleegd worden.
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4.

Professionele, krachtige verpleegkundige met een weegschaal op de cure en care in balans te
houden. Een verpleegkundige met hart, moet gevoed worden door leidinggevende, beroepsprofiel
en deskundigheid.
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5. Patienteninformatie. patient centraal met eigen laptop. Diploma verpleegkundige. Andere
professionals betrokken bij behandeling. Plan do act check cyclus. Aftekenlijst. Voor- en natraject
zorg. Hulpverleners hebben alle tijd binnen de professionaliteit. Laagdrempelig.
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Patientenbehoeften/vraaggestuurde zorg: Over 5 jaar gerealiseerd vraaggestuurde zorg.
Verloskundige afdeling in ideaal ontwerp. Vraaggerichte zorg. Hulpverleners gaan naar aanleiding
van behoefte bij de patient langs. Samenwerking met kinderafdeling neonatologie.
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7. Opleiden: De droom is weergegeven, de mudr symboliseert de werkelijkheid. Loep symboliseert
het gat tussen droom en werkelijkheid. Verwachtingen medewerkers in kaart brengen en wat
nodig is om dit te kunnen regelen. Verder aandacht voor centraal/decentraal. POP gesprekken
verder een symbool voor samenwerking. Boter, kaas en eieren is een keuzemogelijkheid, kiezen
voor welke opleidingen en ontwikkelingen men gaat. Centraal moet er een opleidingscentrum zijn,
decentraal waar behoefte aan is. Pijl geeft de consequenties aan, niet allemaal vrijblijvend.
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Structuur, functiedifferentiatie: de structuur wordt gezien op twee manieren, vanuit het ziekenhuis
en vanuit de situatie de deur uit en in. PPO verhaal: patient en verpleegkundige. Moet een goed
beeld hebben van de patiantenpopulatie. De verpleegkundige heeft de regie. Afhankelijk van de
patienten populatie kan ondersteund worden. Regie (casemanager) moet staan als een huis.
Structuur breder maken door een extern persoon die de regie ovemeemt. Cruciaal is dat de lijn
van het stokje doorgeven helder is, dokter, verpleegkundige, patient. Heel helder moet zijn wie de
regie heeft.

Er volgde een discussie over cure/care en de afstemming: artsen en verpleegkundigen en artsen
onderling teneinde de patient zo goed mogelijk te informeren.

Ik gaf aan dat er z6 verder kon worden gediscussieerd maar dat men zoveel mogelijk moest vasthouden aan de droom. In een prachtige dialoog, waarbij erg veel meningen over tafel gingen, werd
een aantal concepten van de 'verpleegkundige zorgvisie'gedefinieerd, aangepast, gecorrigeerd en
uiteindelijk geformuleerd tot een laatste concept voor deze dag. We waren nu reeds erg tevreden over
ons design'.
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De tweede dag werd een korte terugblik gegeven op de 'discovery-, dream- en design-fasen' welke de
dag daarvoor hadden geleid tot een ontwerpvisie.

Vandaag is de vraag: hoe gaan we de slag maken om de bouwstenen om te zetten in een BSC en te
factoren
kijken of de bouwstenen herkenbaar zijn in de zorgvisie. Gevraagd wordt 4 succesbepalende
per bouwsteen te benoemen, vervolgens wordt prioriteit gegeven en wordt met 2 succesbepalende
factoren verder gewerkt. Vervolgens worden per prestatie-indicator doelstellingen geformuleerd.
De Balanced Score Card, gebaseerd op de 'bouwstenen' voor de verpleegkundige zorgvisie.

Succesbepalende factoren

Prestatie-indicatoren

Doelstelling

Activiteit

Pati6nteninformatie
1.

2.

Procesbeschrijving routing
patiantengroep

Patientenbehoefte en
verpleegkundige behoefte
inventariseren en structuren

aantal afdelingen dat voldoet aan de NIAZ-

1

1.

8 afdelingen per 31

2.

80% eind 2008

1.

80% eind 2005

maart 2006

norm

2.

% afdelingen dat voldoet aan de
ziekenhuisbrede NIAZ-norm

1.

% afdelingen waar de behoefte van de
patienUverpleegkundige omtrent
patiantenvoorlichting is ge)nventariseerd
% afdelingen dat de patientenvoortichting
gestructureerd beschikbaar heeft

2.

2. 50% (inidcatie)

Samenwerking / VRIC
3.

4.

CoOrdinatie tussen
verschillende disciplines

Kennisuitwisseling:
Inzicht in kennis en
vaardigheden op andere
afdelingen

1.

2.
1.

2.

% verpleegkundigen dat aangeeft tevreden
te zijn over samenwerking (Prismant)
% afgesproken overleggen

1.

aantal afdelingen dat overzicht aanbiedt
van projecten en resultaten
aantal projecten dat kennisuitwisseling
bevordert

1.
2.

80% eerstvolgend
Prismantonderzoek

2. 80%
01-01-2008 alle
2 per jaar per afdeling

Kwaliteit en innovatie
5.

Veiligheid voor patient en
medewerker

1.

2.
3.

6.

Verpleegkundigen maken
gebruik van een cyclisch
kwaliteitssysteem

1.

2.

1.
Aantal afdelingen waar blame free
reporting is geTmplementeerd
2.
Aantal verbeterprojecten rond het thema
die
op
afdelingen
3.
plaatsvinden
veilige zorg
Aantal afdelingen waar verpleegkundigen
structureel getoetst worden op
voorbehouden handelingen

Aantal verpleegkundigen dat bekend is
met het cyclisch kwaliteitssysteem
Aantal verbeterprojecten op afdelingen
waarbij het cyclisch kwaliteitssysteem
geborgd is

1.

2.

50% in 2008

voor 2008 1 per
afdeling
voor 2006 systeem
voor toetsing
ontwikkeld
voor 2008
90% van de
verpleegkundigen
getoetst
Voor 2007 90% van de
verpleegkundigen
Voor 2008 1 project per
afdeling

Verpleegkundig systeem /
functiedifferentiatie
7.

Ontwikkelen van een visie
op verpleegkundige
organisatie

1.
2.

Aanwezigheid van een visie op
verpleegkundige organisatie
Geaccordeerde visie op verpleegkundige
organisatie door verpleegkundigen en
management

1.

Visie op verpleegkundige organisatie is
beschreven per oktober

2.

Visie op verpleegkundige organisatie is
geaccordeerd op
verpleegkundig en op
managementniveau per
december 2005

2005
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8.

Beschrijven van een
afdelingsanalyse met daarin
een patienten en
personeelsprofiel +
gewenste structuur

1.

2.

Aantal verpleegafdelingen dat een
afdelingsanalyse op basis van patianten
en personeelsprofiel heeft gemaakt
Aantal verpleegafdelingen dat de door die
afdeling gewenste structuur beschreven

1.

heeft

Door alle
verpleegafdelingen is
een afdelingsanalyse
gedaan,met daarin
uitgewerkt een
patienten en

personeelsprofiel per
mei 2006

2

Door alle
verpleegafdelingen is
de gewenste structuur
beschreven en welke
voorwaarden daarbij
nodig zun per
september 2006

Verslaglegging/EPD
9.

10.

Inrichting en beheer van de
inhoud van de
verpleegkundig
verslaglegging

1.

2.

Samenwerking
verpleegkundige

1.

overige gebruikers EPD met
betrekking tot verdere
ontwikkeling ICT-plan

2.

beroepsgroep, unit ICT en

Aantal afdelingen dat werkt met
gestandaardiseerde verslaglegging
Aantal afdelingen dat gebruik maakt van
ICT-toepassingen
Aantal ICT-projecten waarbij een
verpleegkundige in de gebruikersgroep

1.

2.

1.

2.

zit

100% in 2008

20% in 2005
40% in 2006
80% in 2008
100% eind 2005

2 in 2006

4 in 2007
alle in 2008

Aantal verpleegafdelingen dat een
voortrekker heeft

patiantenbehoeften /
vraaggestuurde zorg
11.

12.

Doorstroming in de keten

Keuzevrijheid patient

% tevredenheid van de patiant tav de
preklinische fase. de klinische fase, na het
ontslag en de nazorg
1.

2.
3.

% tevredenheid van de patient tav
betrokkenheid met vaststellen
behandel/zorgplan
% tevredenheid met bezoekregeling
% tevredenheid tav hotelaspecten

95% van de patienten is
tevreden
1.

2.

3.

95% van de patienten
is tevreden
95% van de patienten
is tevreden
95% van de patienten
is tevreden

Professionalisering
13.

14.

1.

Implementatie
beroepsprofiel als
professionele standaard.

2.

Leiderschapstraject

1.

2.

% jaargesprekken waarin het
beroepsprofiel als leidraad wordt gebruikt.
Aantal BSC waarin het verpleegkundig
beleid geent op beroepsprofiel is terug te
vinden

Aantal opgeleiden in het
leiderschapstraject
Mate waarin effecten leiderschapstraject
extem worden gecommuniceerd

1.

80%

2

80%

1.

10

2.

artikel publiceren in
vakblad

Opleiden = ontwikkeling
15.

Centrale coardinatie
ontwikketingsactiviteiten

1.

2.
3.
16.

Centraal verpleegkundig
ontwikkelbudget

1.

2.

% verpleegkundigen dat op de hoogte is
van de inhoud van het verpleegkundig
ontwikkelingsbeleid
aanwezigheid van een centraal
verpleegkundig coardinatiepunt Ibv
verpleegkundige ontwikkeling
% ontwikkelingstrajecten dat voortvloeit uit
POP's
De mate waarin de huidige decentrale
opleidingsbudgetten toereikend zijn voor
de bestaande ontwikkelingsvragen
De mate waarin restitutie van
subsidiegelden tgv verpleegkundige
ontwikkelingsactiviteiten teruggevonden
worden in het decentraal/centraal
verpleegkundig ontwikkelingsbudget

1.

in 2008 80%

2.
3.

In december 2005
is in 2008 met 50%
toegenomen

1.

In 2006 bekend
voor 80% in 2008

2.
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Na deze indrukwekkende oefening, waarbij telkens de geformuleerde visie werd aangepast, konden
we vol trots een definitieve verpleegkundige zorgvisie afleveren:

Verpleegkundige zorgvisie.
In de verpleegkundige zorgvisie van het Zaans Medisch Centrum staat de patient centraal.

De verpleegkundige heeft de kennis, de vaardigheden en de juiste attitude om
de patiant volgens professionele standaard te verplegen.
De verpleegkundige beschikt over relevante informatie om in overleg met de patient een
professionele afweging te kunnen maken betreffende de zorgvraag van de patient

De verpleegkundige draagt zorg voor ondersteuning aan de patient door samenwerking en
overleg met verschillende zorgverleners in- en buiten de ziekenhuisorganisatie. De patient
mag daarbij rekenen op continurteit en coardinatie van zorg. zowel v66r-, tijdens, als na
opname, waarbij een juiste balans tussen cure en care het uitgangspunt is.
De verpleegkundige levert een bijdrage aan continue kwaliteitsverbetering en heeft
permanente aandacht voor veilige zorg.

De verpleegkundige is zich bewust van de bijzondere rol die het Zaans Medisch Centrum
als verpleegkundig opleidingsziekenhuis heeft en levert daar een actieve bijdrage aan.
De verpleegkundigen hebben vanuit hun professionaliteit invloed op het instellingsbeleid.

Deze verpleegkundige zorgvisie werd tot stand gebracht op basis van appreciative inquiry,
waarbij zowel oud deelnemers van het MOP als participanten die (nog) niet in de gelegenheid
zijn geweest om het MOP te volgen, deelnemen. Hiermee is bewezen dat het mogelijk is om
vanuit deze filosofie tot een uitstekend gemeenschappelijk product te komen, als men elkaar
maar weet te waarderen, als men bereid is om naar elkaar te luisteren en als men bereid is om
afstand te nemen van eigen vooronderstellingen ten gunste van het collectief.

Deze visie zal worden aangeboden aan de Raad van Bestuur van het ZMC.
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4.5.

Terug naar de onderzoeksvraag.

Centrate onderzoeksvraag.

Welke rol kan het human resource
management vervullen bij veranderprocessen
in de organisatie?
Welke ontwikkelingen komen op de
organisatie af en hoe zien de verschillende
'lagen' in de organisatie de toekomst?

Specifieke vraagstelling voor dit deel.

•

Op welke wijze dient de
ondersteuning van HRM in de
organisatie tot uitdrukking te komen?

•

Wat zijn de gedachten van de
verschillende managementniveaus
over de ontwikkelingen van het ZMC
in de toekomst?

Edn van de mooiste uitspraken die ik las over Human Resource Development (Van Gent en
Van der Zee 2001) was, dat HRD gudn heilsleer is, maar een affaire. 'Zonder utopie heeft het
vak weliswaar woning noch hoop, maar zonder realiteitszin bodem noch
relativering.
Zelfkritiek, lichtvoetigheid en ironie vormen een onontbeerlijk wapen tegen de
opgeblazenheid waar veel vakgenoten en hun lawaaierige voorlichters last van hebben'.

Al jaren lang wordt geschreven over het vak HRD en de 'rol en positie' van dat vak in de
organisatie. Telkens weer wordt een positie geclaimd op strategisch niveau en in iedere
nieuwe uitgave over HRD of HRM komt dit thema weer terug.
Zo lang wij, HRM-ers nog
steeds over onze positie moeten schrijven, hebben we die nog steeds niet verdiend.
Natuurlijk is het zo, dat je de steun moet hebben van de topbestuurder maar je moet 66k de
toegevoegde waarde van HRM kunnen laten zien. De beste methode om dat te doen is door
'er gewoon te zijn' en door'gewoon te zijn'. Zo lang de HRM-functionaris met de handen in
de zakken commentaar levert op wat er allemaal mis gaat in de
organisatie, kan deze een plek
op strategisch niveau vergeten. Als HRM-er moet je bereid en in staat zijn om 'de tuin om te
spitten met een wit overhemd aan'.
Dat begint met medewerkers op operationeel niveau te informeren over de gangbare normen
en waarden in de organisatie, over de 'rechten', maar 66k de
'plichten' die de medewerkers
hebben vanuit wet- en regelgeving en over de verwachtingen, die vanuit de organisatie gesteld
worden aan de medewerker in relatie tot zijn functie. In de regel hebben
personeelsadviseurs
hier een 'schone' taak.
BU veel organisaties, 66k bij het ZMC, is de verantwoordelijkheid voor HRM in de lijn
gelegd. Dat betekent niet dat de centrale HRM-afdeling handenwrijvend kan denken: "zo,
daar zijn we van af", maar dat op het tactisch niveau alle zeilen moeten worden bijgezet op
het gebied van coaching. De leidinggevenden hebben het recht om te kunnen 'sparren' met

een personeels- of opleidingsadviseur. Deze rol moet ook niet worden opgevat, als een
politieagentenrol waarbij de personeelsadviseur met de CAO in de hand de leidinggevenden
terechtwijst, maar als een achte adviseursrol waarbij de leidinggevenden worden geholpen bij
het nemen van de juiste beslissingen binnen hun functiegebied.

427

Wanneer deze zaken goed zijn geregeld, is de stap naar het strategisch niveau niet ver meer,
tenminste als dAt niveau waarde hecht aan de mening van de 'werkvloer'. Dan kan immers de
HRM-adviseur het strategisch niveau voeden met een schat aan informatie op basis waarvan
het topmanagement beslissingen kan nemen die ook worden geaccepteerd door die werkvloer.

Bij het ZMC is het topmanagement gevoed met een onvoorstelbare hoeveelheid informatie
die werd verzameld uit de vele interviews die gehouden zijn en waardoor een beleidsplan tot
stand kon komen waarin velen hun mening zullen herkennen. Volgens de basisprincipes van
veranderen simultaan
AI, hebben we bij het ZMC ook ervaren, dat interviewen, informeren en
kunnen plaats vinden. Door HRM te 'doen' in plaats van er over te spreken vanuit een ivoren
PO&0
toren, heeft bij het ZMC 'minority influence' plaats gevonden op initiatief van de unit
en op alle niveaus in de organisatie. Hiermee bedoel ik dat niet 'ik' de veranderingen heb
doorgevoerd die nu zijn gerealiseerd en met positiefresultaat, ik heb alleen het vuurtje
aangewakkerd. Het zijn de leidinggevenden zdlf die bereid zijn geweest om 'anders' te kijken
naar de werkelijkheid. Zij zijn het ook die het vuurtje brandend dienen te houden en vol te
houden in de filosofie van het 'waarderen' van wat er is, niet op wat er zou moeten zijn.
Het MOP verdwijnt uit de Balanced Score Card van het ziekenhuis, met de kaderbrief 2005,
om vervolgens een plaats in te nemen in het 'going concern-traject' en zo hoort het ook.
Permanente educatie van managers, luisteren naar hun verhalen over de organisatie en hen
!
coachen bij het maken van de juiste keuzes. 06k HRM
de organisatie
wat de beste
en
ZMC
het
van
de
toekomst
blijkt, dat men op al deze niveaus nadenkt over
ziekenhuis.
het
van
en
visie
aan
de
missie
geven
te
uitvoering
zijn
om
koers zou moeten
Het maken van die keuzes is een verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Zij bepaalt
zal
daarmee de 'richting' van de organisatie in de toekomst. Dat deze keuze geen eenvoudige
worden
moeten
afkomen
de
is evident. De vele invloeden die op
gezondheidszorg

Uit de interviews die zijn gehouden op verschillende managementniveaus in

zijn,

dit proces is
meegewogen bij het bepalen van die koers. De betrokkenheid van HRM bij
eveneens evident. Gezien het voorgaande is dit een 'conditio sine qua non' om op een
aan het versterken van het tactisch
professionele manier als HRM-er een bijdrage te leveren
verlangt en te adviseren over de
koers
die
'
bij
deze
de 'verrichtingen
niveau, hen te helpen
medewerkers.
vitale
met
vitale
organisatie
'inrichting' van een
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Epiloog:
Ik wil graag dit proefschrift afsluiten met het formuleren van de 'winst' die kan uitgaan van
de methodologie van appreciative inquiry in de organisatie.
Ik heb kunnen constateren dat er winst is geboekt in de beleving van de medewerkers op het
gebied van vertrouwen en respect. Ik heb 66k kunnen constateren dat er een enorme ambitie
aanwezig is in de organisatie. In mijn praktijk heb ik inzicht gekregen in de werking van een
gezondheidszorg-organisatie zoals het ZMC is en in de fundamentele waarden, de normen en
achterliggende cultuur van dit ziekenhuis. Dat is de winst voor mijzdlf.
Als promovendus heb ik deze ervaringen mogen beschrijven om daarmee de praktijkinzichten
toe te voegen aan de wetenschap. Daarmee is er tevens winst geboekt voor de (medisch)
academische wereld. De missie, visie en koers van de organisatie wordt sterk bepaald door de
medisch specialisten van het ziekenhuis. Het zijn deze 'cultuurdragers' die een grote bijdrage
kunnen leveren aan de tevredenheid van patienten en medewerkers. Aansluiting van de
medisch specialisten bij de cultuurinterventies die nu plaats vinden in het ZMC, levert 66k
voor hEn winst op. De samenwerking tussen medisch specialisten, verpleegkundigen en
ondersteunend personeel, komt daarmee in beweging en zal leiden tot winst voor de
organisatie als geheel. Het sociaal constructionisme kan hiertoe als brug fungeren.

Er is winst voor sleutelbegrippen als zingeving, waarden en identiteit. Veelal wordt door
filosofen, theologen en ethici over dit soort begrippen gesproken maar het is zeer weI
mogelijk om vanuit de praktijk, inhoud aan dit soort begrippen te geven. Ik hoop dit
voldoende te hebben aangetoond met mijn beschrijving van de praktijk.
In de toekomst is er nog mddr winst te halen uit 'samenwerking in beweging' bij het ZMC.
Op basis van het delen van kennis, het informeren van elkaar en het dialogisch communiceren
zal de patient merkbaar beter worden geholpen. Wanneer de zingeving tot in de haarvaten van
het ziekenhuis een gemeenschappelijke betekenis heeft gekregen, zal de patient de juiste zorg
en bejegening ontvangen die hij verdient. In de toekomst van het ZMC zullen we hier onze
prioriteit moeten leggen. Als we werkelijk onze koers willen uitzetten zullen we keuzes
moeten maken. Wat worden onze gemeenschappelijke uitgangspunten? Wat wordt onze
investering in de mens in de organisatie? Hoe geven we innovaties vorm en inhoud? Wat is
onze gezamenlijke filosofie over de interne procesgang binnen de organisatie? Hoe geven wij
vorm aan de relatie met onze partners? Wat verstaan wij onder de kwaliteit van zorg voor
onze patienten? Hoe zorgen wij voor maatschappelijk rendement en een gezonde financiele
basis? En tenslotte: hoe brengen we de antwoorden op deze vragen met elkaar in balans?
De enige manier om hierin de juiste keuzes te maken, is door middel van informatie en
communicatie. Niet in horizontale lagen tussen vakgenoten die allemaal hetzelfde denken
over de te kiezen weg, maar diagonaal en interdisciplinair om te 'zien' wat werkbaar is in de
praktijk. We moeten alleen leren 'kijken'. De oplossing voor alle vraagstukken waarmee het
ZMC in de toekomst zal worden geconfronteerd, ligt in die organisatie.

Breng beweging in de samenwerking, waardeer elkaar en wat er is, ontwerp gezamenlijk de
toekomst en verlies de belangen van de patient niet uit het oog.
Pas als je dit kunt, ben je 'specialist'.
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Samenvatting
Dit proefschrift handelt over het plegen van interventies in de cultuur van

een organisatie, met
het
Zaans
Medisch
het
Centrum (ZMC).
een
name
bijzonder over
ziekenhuisorganisatie en in

Deel 1 verstrekt inzicht in een ziekenhuisorganisatie en wel specifiek in de organisatie van het
ZMC. De plaats, positie en de maatschappelijke context (politiek, verzekeringsmaatschappijen,
demografische gegevens etc.) worden weergegeven aan de hand van gegevens over het
ziekenhuis. Vervolgens wordt vanuit theoretisch onderzoek, inzicht gegeven in de cultuur van
organisaties als begrip. Tevens wordt vanuit de theorie inzicht verstrekt in het managen van
organisaties en het veranderen van de cultuur van organisaties. De krachten, zowel
veranderkrachten als weerstandskrachten, worden in kaart gebracht. Dit eerste deel is gericht
op 'discovery': op het ontdekken wat er vanuit het verleden bekend is op het gebied van
organisatie-ontwikkeling. Uitgaande van de bestaande theorieen en deze vertalen naar de
feitelijke praktijk, heeft dit reflecteren geleid tot innovatie en verandering, maar dan w61 met
behoud van het goede uit het verleden. De wetenschappelijke wereld zal veel herkennen van
wat ik reeds weet of heb ontdekt vanuit deze literatuurstudie, maar het is belangrijk om vanuit
de theorie relaties te leggen met de praktijk van het ZMC.

Deel 2 gaat over het veranderen van organisaties op basis van appreciative inquiry (Ai).
Vanuit de theorie heb ik kunnen constateren dat er vele wegen naar Rome leiden. Echter met
zoveel theorie8n voorhanden, blijkt het desondanks ontzettend moeilijk te zijn om een
pragmatische strategie te ontwikkelen om duurzame verandering te realiseren. In mijn
zoektocht naar een werkbare strategie meen ik die te hebben gevonden in de methodologie
van het waarderend onderzoek. Na een korte beschrijving van appreciative inquiry als
methodologie, wordt de relatie gelegd tussen Ai en de praktijk van het ZMC. Dit deel handelt
in zijn geheel over de analyse van en aanleiding tot de gewenste verandering en het ontstaan
van het Management Ontwikkelings Programma (MOP). De uitvoering hiervan en de effecten
op de cultuur van de organisatie worden besproken. Dit deel is een praktijkbeschrijving van
mijn werk bij het ZMC. Als begin- en eindpunt is uitgegaan van de medewerkerstevredenheidsonderzoeken die werden gehouden in 2001 en in 2004. Er wordt een
didactische verantwoording gegeven van de ontwikkeling en uitvoering van het MOP. Bij
deze uitvoering stond de methodologie van Ai steeds centraal. De meest handzame theorie om
de praktijk te ondersteunen heb ik gevonden bij Robert E. Quinn, die verschillende theorieen
en modellen integraal benaderd en linkt aan de weerbarstige praktijk van alledag. Hij
beschrijft op uitmuntende wijze de concurrerende waarden waarmee managers en
leidinggevenden worden geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk. De rollen die de managers
moeten vervullen en de vaardigheden die zij moeten bezitten volgens de theorie van Quinn,
zijn in dit deel gekoppeld aan de specifieke rollen en vaardigheden van de manager bij het ZMC.
Het MOP bestaat uit een zevental bijeenkomsten. De bijeenkomsten hebben telkens 66n
centraal thema: communicatie, leidinggeven, cultuur, veranderen van organisaties, kwaliteit,
human resource management en een facultatief thema. Wat er tijdens deze thema's aan de
orde is gekomen en de bevindingen van de deelnemers met dit thema, wordt telkens
gekoppeld aan een praktijkvoorbeeld.

Dit deel is een duidelijke toevoeging aan de sociale wetenschap in de betekenis van het
plaatsen van de wetenschappelijke inzichten uit api,reciative inquiry en het onderliggend
principe van het sociaal constructionisme, in de praktijk van een ziekenhuisorganisatie.
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Deel 3 geeft een beeld van de resultaten van het werken met appreciative
inquiry in het beleid
van het ZMC. De inhoud van het beleidsplan wordt in dit deel beschreven alsmede de
wijze
waarop dit plan tot stand is gekomen. Het implementeren van dit beleid, met in achtneming
van de dynamieken van
veranderprocessen, komt in dit deel aan de orde. Bij het ZMC is
gekozen voor kwaliteitsdenken via accreditatie van het ziekenhuis door het Nederlands
Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ). Het verbeteren van werkprocessen, het
borgen van de kwaliteit en het toetsen van de bereikte resultaten wordt gerealiseerd door
gebruik te maken van de Balanced Score Card als instrument. Bovendien worden in dit deel
de komende ontwikkelingen in de gezondheidszorg geschetst vanuit de
verwachtingen van
politiek, overheid, zorgverzekeraars, vakorganisaties en zorginstellingen. Aan de hand van
analyses van toekomstige patiententevredenheid,
medewerkerstevredenheid, management- en
organisatieontwikkeling, wordt een indringende oproep gedaan voor het psychologisch
eigenaarschap. Alleen door het aanvaarden van verantwoordelijkheid en op basis daarvan de
samenwerking te verbeteren, is maximale kwaliteit voor de zorg aan de patienten te realiseren.

In deel 4 wordt weergegeven hoe de verschillende managementniveaus de toekomst zien en
welke wensen en verwachtingen zij hebben voor de komende periode. Tegen de
achtergrond
van de ontwikkelingen, zoals beschreven in het vorige deel, levert dit bruikbare
inzichten op
voor het uitzetten van de koers naar toekomstige doelen.

In een praktijkvoorbeeld wordt getoond, op welke manier een 'appreciative
inquiry-summit'
een bijdrage kan leveren aan het formuleren van een verpleegkundige zorgvisie.

Ik eindig tenslotte met het aangeven van de winstpunten die dit proefschrift heeft
bewerkstelligd. Een beeld van het veranderen en innoveren van organisaties op basis van
appreciative inquiry als filosofie en het model van Robert E. Quinn als instrument, is het
resultaat. Ik hoop velen te kunnen inspireren en met dit proefschrift te overtuigen van het feit
dat samenwerking loont.
Vooral in de gezondheidszorg is dit van belang.
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Summary
This dissertation is about intervening in the culture of an organization, a hospital organization,
and explores a specific example of the Zaans Medisch Centrum (ZMC) in Northern Holland.

insight into a hospital organization, in particular the organization of the ZMC.
means
ofthe
hospital data, the study exhibits its location, function in the Dutch society
By
and the societal context (i.e. political situation, health insurance companies, patient population
etc.). In addition, this section clarifies through theoretical research, the concept of the culture
of an organization. This part is also a theoretical exploration of organizational management,
organizational culture change and a map of organizational forces. Which are described as both
forces of change as well as forces ofresistance. This first section focuses on "Discovery",
uncovering what is already known from the field of organizational development theory.
Going from existing theory to reflecting on the actual ZMC practice preserves the best from
the past and has lead to innovation and change in the hospital's culture. It is likely that most
of my literature review is familiar to the academic world, but it is important to connect the
existing organizational theories with the actual situation of the ZMC.

Part 1 provides

Part 2 is a discussion of changing an organization based on appreciative inquiry (Al).
Founded on many organizational theories I have come to the conclusion that many roads lead
to Rome. However, with so many theories at hand the methodology ofAi seems to proof to be
a pragmatic strategy for sustainable change. After a short description of the methodology of
Ai, the study demonstrates the relationship between Ai and the actual situation at the ZMC.
This entire part is an analysis of the general conditions that lead to the initiation of the desired
changes at the hospital and how this analysis resulted in the design of the Management
Development Program (MOP). A discussion of how the program was designed and executed
follows, illustrating the consequences of the MOP for the culture o f the hospital organization.
This section is a report of my 'hands on' work at ZMC. In order to measure the results of the
MOP program within the ZMC, we compared the employee's satisfaction surveys of 2001
with the employee's satisfaction survey of 2004. Part 2 is the didactic justification of the
MOP, and its methodology based upon Ai is substantiated. In addition to the consequent use
o f the Ai methodology, I found the work of Robert E. Quinn the most practical theory to
support this real life case. Quinn takes an integral approach to the different organizational
theories and links them to the unruly every day organizational practices. He gives an excellent
description ofthe clashing values that managers and people in leadership positions are
confronted with in their daily practice. Quinn's general suggestions for effective managerial
roles and skills are tailored towards the specific management tasks and abilities at ZMC.
The MOP consists of seven meetings with each one central theme such as communication,
leadership, culture, organizational change, quality improvement, the human resource
management and an elective theme. The themes emphasized during the meetings, as well as
the conclusions the participants arrive at during this course, are repeatedly related to every
day organizational practices. This section is a distinct contribution to the existing science of
organizational behavior, because it positions Ai principles and its underlying assumption of
social constructionism in the practice of a hospital organization.
Part 3 draws a picture of the consequences of the work of Appreciative Inquiry for the course
the policies ofZMC. The content and formulation ofthese plans are
described here. The implementation ofthe new policies include the dynamics of change-

of action within
processes.
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The ZMC has chosen for quality management by means of accreditation of the hospital by the
Dutch Institute for Accreditation of Hospitals (NIAZ). However, the operational
improvements of the work processes, the safeguarding of the quality, and the checking ofthe
achieved results are realized through the instrument ofthe Balanced Score Card. Furthermore,
part three outlines the prospective development within the healthcare system. The projection
ofthis growth is founded on expectations ofnational politics, government, insurance
companies, professional associations, and health care institutions. Through analyses of future
patient satisfaction, employee satisfaction, management, and organizational development it
becomes clear that there is an intense call for psychological ownership. Only through
organizational acceptance of the responsibility for the quality ofcure and care, and improving
collaboration and teamwork will the highest level of quality for the care ofpatients be
achieved.
Part 4 delineates how various management levels reflect on the future. It includes wishes and
expectations these groups have for short-term development. With the external developments,
in the background, these prognoses are useful determining the path for future goals. This
section illustrates the manner in which an Ai summit within the actual ZMC practice enhances
the formulation of a nursing care vision.

I conclude by listing the contributions that this dissertation has made. The result is an
impression of changing and innovating an organization through the filosophy of Appreciative
Inquiry and the model of Robert E. Quinn as an operational instrument for change.
I hope that this dissertation will inspire many and will demonstrate the value of collaboration,
especially in healthcare.
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Bijlage.
1.

Advies Werkgroep Implementatie Zorghandvest.

Een ziekenhuis kan alleen als een (maatschappelijke) onderneming functioneren als het bereid is zich
controleerbaar op te stellen en verantwoording af te leggen over zijn doen en laten. Intern via de
Raad van Toezicht, extem in de relaties met patienten, instellingen en beroepsbeoefenaren,
verzekeraars en de overheid.

Inleiding
In de ledenvergadering van de NVZ is de nota Zorghandvest vastgesteld187 De ziekenhuizen kiezen
ervoor om zich vanaf heden te positioneren als zorgondememingen met een bijzondere
maatschappelijke verantwoordelijkheid, kortweg aangeduid als maatschappelijk ondememerschap.
Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen staan centraal in het Zorghandvest.
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheden en het daarover op transparante wijze
verantwoording afleggen vormt voor de sector de kem van het maatschappelijk ondememen. Het
houdt voor de ziekenhuissector in dat (a) bij de zorgverlening zoveel mogelijk wordt aangesloten op
de gerechtvaardigde wensen en behoeften van hun patianten en dat (b) de samenleving als geheel
daarbij mag rekenen op een zo doelmatig en effectief mogelijke aanwending van de daartoe
beschikbare middelen.
Jn het Zorghandvest staat in tien regels beschreven hoe de maatschappelijke ondernemingen tot stand moeten
komen188. Deze speiregels (ofwel code) moeten de ziekenhuizen als maaischappelijke ondememingen in acht
nemen. Ziekenhuizen zijn aanspreekbaar op de tien regels van het handvest. Het gaat vooraisnog slechts om
morele aansprakelijkheid van de leden op de naleving ervan. De intentie is om binnen enkele jaren die regels te
koppelen aan de statutaire vereisten voor het NVZ-lidmaatschap en de regels om te vormen lot juridische

bindende leveringsvoorwaarden. De sector beschouwt de code als een eerste proeve die volop openstaat voor
maaischappelijk debat.
De sector realiseert zich dat het met het deze zelfregulering via het Zorghandvest een
189
ambitieuze stap zet
De vraag is echter hoe het Zorghan(Nest concreet verder handen en voeten gegeven moet worden.
De ziekenhuizen:uilen zelf hiermee aan de slag moeten. Het is daarbij van belang dat het Zorghandvest

hanteerbaar is en niet weer iets toevoegt aan de vele regels die al worden gesteld. Het Zorghandvest moet een
integraal onderdeel gaan uitmaken van een goede bedrijfsvoering. De werkgroep Implementatie Zorghandvest
hebben zich gebogen over dit vraagstuk. Deze werkgroep bestaat uit:
-

Dr. Y. W. van Kemenade (voorzitter), Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

-

Mr D.K. Aanen, NVZ vereniging van ziekenhuizen Uirecht
Dr. F.J.C. van Ree, de Heel Zaans Medisch Centrum, Zaandam
J.B. Schneider, St. Lucas ziekenhuis Winschoten

-

Drs M. van den Brand, St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg
Drs. J.A.P. Noij, St. Elisabeth ziekenhuis Tilburg
Drs. G.J. Bransz-Kwant, Ziekenhuis Rivierenland Tiel

-

/7

Mr.drs. P. Vermeijs, Reinier de Graaf Groep Delft

Drs L. Gunnewijk, studente universiteit maastricht/Q-consult

NVZ,vereniging van ziekenhuizen, Zorghandvest, NVZ Utrecht, Februari 2002

;88 plank van der R. Ziekenhuis gaat in zaken. Zorgvisie 2/2002: 1 9-2 1
#9

De doelstelling van de sector met het Zorghandvest is het herstel van her vetrou,wen van de politiek en samenleving, opdat
de sector weer voidoende ruimle krijgt om op maaischappelijk verantwoorde wijze invulling te geven aan zijn taak.
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Voorwaarden maatschappelijk ondernemerschap
Als ziekenhuizen zorgondememingen willen zijn met een bijzondere maatschappelijke
voorwaarden
verantwoordelijkheid (maatschappelijke ondernemerschap), zullen in de gedragscode
voor
voorwaarden
de
voldoen
aan
die
moeten
worden
maatschappelijk
opgenomen
ondernemerschap. Deze bestaan uit voorwaarden verbonden aan het ondernemerschap (zoals dat
voor iedere bedrijf of organisatie geldt) en uit voorwaarden specifiek voor (onder andere)
ziekenhuizen waardoor de publieke waarden in de gezondheidszorg worden gewaarborgd.

* Ondernemerschap

Het (maatschappelijk) ondernemende ziekenhuis zal moeten voldoen aan de drie T's'90:
en laten. Het
- Transparantie: zich open opstellen en verantwoording afleggen over haar doen
jaarverslag kan daarin een grotere rol spelen als tot nu toe.
Trust: vertrouwen van en tussen relaties (intern en extern in de relaties met patienten,
instellingen en beroepsbeoefenaren, verzekeraars en de overheid)
Toezicht: bereid zijn zich controleerbaar op te stellen en verantwoording af te leggen over
haar doen en laten. Intern via de Raad van Toezicht, extem in de relaties met patianten,
instellingen en beroepsbeoefenaren, verzekeraars en de overheid.
de partijen
Voor openheid over het handelen, presteren en de bestuitvorming is vertrouwen tussen
in de effectieve en
noodzakelijk. Transparantie helpt op zich ook bij het vergroten van het vertrouwen
het naleven van
legitieme uitoefening van taken. Daarbij is de organisatie van een effectief toezicht op
-

afspraken en regels noodzakelijk.

Transparantie, trust en toezicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 'health care governance'
in op verantwoording en transparantie.
gedachte gaat naast toezicht
191
Health care governance omvat de spelregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate
verantwoording. De aandacht gaat daarbij vooral naar het functioneren van de Raden van Toezicht,
het samenspel met de Raad van Bestuur en over de interne informatievoorziening en verantwoording.
De externe, maatschappelijke verantwoording blijft vaak onderbelicht.
de nadruk
Transparantie is een sleutelbegrip geworden in het governance vraagstuk. Aanvankelijk lag
aan
alleen op verantwoording aan de commissarissen, later is dit uitgebreid naar verantwoording
192193
en om
'shareholders' en tegenwoordig gaat het ook om verantwoording aan de stakeholders
van vertrouwen en
maatschappelijke verantwoording in het algemeen. Verantwoording is het sluitstuk
verantwoordelijkheid.
Primair gaat het er om dat de samenteving (politiek, clienten verzekeraars) het vertrouwen geeft aan
uitvoeren. Het is
de zorgaanbieders dat zij hun maatschappelijke functie op een aanvaardbare wijze
aan de zorgaanbieders om dit vertrouwen niet te beschamen en de verantwoordelijkheid op zich te
nemen om verantwoord om te gaan met de vervulling van hun (maatschappelijke) functie en de met
de hen ter beschikking staande middelen.
Geen verantwoordelijkheid zonder verantwoording. Naarmate die verantwoordelijkheid groter wordt,
mogen er hogere eisen gesteld worden aan de verantwoording, zowel intern als extern. Kortom,
is in de cyclus van
corporate governance betekent dat verantwoording een onmisbaar element
beleids- en bedrijfsvoering. Het kan als een basisvereiste worden beschouwd voor gezond
maatschappelijk verkeer.

m RVZ, Maatschappelijk ondernemen in de zorg, RVZ Zoetermeer 1998

M zie rapport Commissie Health Care Governance, aanbevelingen or goed bestuur, goed toezicht en adequate
verantwoording in de Nederiandse gezondheidszorg, november 1999, ISBN 90-9013245-7.

Een stakeholder is iemand die een stake heeft in de organisatie en hiennee wordt meestal bedoeld iemand die op de een of
andere wijze de voortgang van de organisatie kan beinvioeden dan wei daardoor zelf wordt becnvioed
/93

Aanen DK, Kemenade YW van, Een wederkerige relatie, Stakeholdermanagement voor ziekenhuizen, ZM Magazine 2003,

ni· 5: i 5-19
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*

Maatschappelijke waarden
Naast een goede set van normen voor een goede en transparante bedrijfsvoering, moeten in een
gedragcode ook de publieke waarden in de gezondheidszorg worden gewaarborgd (het
maatschappelijke van het ondememerschap). Wat gezondheidszorg betreft bestaat er vrij algemeen
consensus over dat toegankelijkheid (financieel, bereikbaarheid en beschikbaarheid), doelmatigheid,
kwaliteit van zorg en publieke belangen (public health) zijn. Deze belangen laten zich vertalen in
vereisten waaraan de zorg moet voldoen. Naast de normen gericht op individuele zorg wordt Public
Health vaak genoemd als basis voorwaarden voor de volksgezondheid. Als maatschappelijke
onderneming zouden ziekenhuizen deze publieke waarden als basisnorm moeten stellen bij de
bedrijfsvoering.
Bij de voorwaarden voor het 'ondernemerschap' gaat het voornamelijk om kaders, procedures en
werkwijzen en bij voorwaarden voor het 'maatschappelijk' gaat het veel meer om de inhoud en
eindresultaten. Omdat een gedragscode niet statisch is maar een dynamisch geheel dat zich in de tijd
aanpast aan de actualiteiten, kunnen de genoemde condities van maatschappelijk en
ondememerschap steeds anders worden ingevuld.

Kijken we naar de tien regels van de gedragscode opgesteld door de NVZ dan kunnen de tien regels
worden ondergebracht bij de genoemde condities van maatschappelijk ondememerschap en publieke
waarden. Bij transparantie, trust en toezicht gaat het over de wijze waarop met een aantal zaken
wordt omgegaan, in de gedragcode terug te vinden in onder andere het omgaan/raadplegen van de
stakeholders (regel 4), normen van goed bestuur (regel 8) en goede samenwerking partijen (regel 9).
Transparantie is een basisvoorwaarde. Als de wijze van bedrijfsvoering en behaalde resultaten
openbaar en voor een ieder toegankelijk zijn, kan ieder zijn eigen oordeel geven. Mochten we binnen
de ziekenhuissector vinden dat bepaalde specifieke zaken zeker openbaar en transparant moeten
zijn, kan dat apart worden benoemd. Trust of vertrouwen krijg je door goede zorg te leveren. Wat
goede zorg is moet verder worden uitgewerkt in kwaliteitseisen die voor de betrokkenen relevant en
van belang zijn. Toezicht kan worden opgevat zoals verwoord in regel 8 van het Zorghandvest, maar
kan ook betrekking hebben op andere betrokken partijen (stakeholders) van de instelling, zoals
patianten verzekeraars en andere zorgaanbieders.
De publieke waarden kunnen als volgt worden ingevuld aan de hand van de gedragscode:
Toegankelijkheid: maximaal wenselijke wachttijden (regel 2), reele prijzen (regel 5), rechten van
patienten (regel 10);
Kwaliteit van zorg: vertrouwen in kwaliteit van zorg (accreditatie, regel 1), goede werkgevers (regel 6)
Doelmatigheid: publieke/private middelen toetsbaar (regel 3), reale prijzen (regel 5), scheiding
publieke/private middelen (regel 7). Public health heeft geen invulling gekregen in het zorghandvest.

Tabel 1. Maatschappelijk ondernemerschap uitgewerkt in de tien regels van de gedragscode

Voorwaarden maatschappelijk ondememerschap

10 regels van de gedragscode huidige
zorghandvest

Ondernemerschap.'
•
Transparantie
•
Trust
•
Toezicht
Maatschappelijk·.
•
Toegankelijkheid

•

Kwaliteit van zorg

•

Doelmatigheid

•

Public Health

Raadplegen stakeholders (regel 4)
Goede samenwerking partijen (regel 9)
Normen van goed bestuur (regel 8)
Max wenselijke wachttijden (regel 2), reele prijzen
(regel 5), rechten van patianten (regel 10)
Vertrouwen kwaliteit van zorg (regel 1), goede
werkgever (regel 6)
Publieke/private middelen toetsbaar (regel 3),
reele prijzen (regel 5), scheiding publieke /private
middelen (regel 7)

- geen gedragsregel

In tabel 1 staat beschreven hoe de condities van het maatschappelijk ondememerschap voor de
huidige 10 gedragsregels van het zorghandvest is uitgewerkt. Over bijvoorbeeld een periode van 10
jaar kan op basis van de dan bestaande realiteit de condities van maatschappelijk ondernemerschap
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worden ingevuld met dan geldende en relevante gedragregels. Zo blijft het een dynamisch geheel dat
desgewenst kan worden aangepast aan de veranderende omstandigheden en ontwikkelingen.
De 7 voorwaarden verbonden aan het van maatschappelijk ondernemerschap ingevuld naar de tien
gedragsregels ziet er in model als volgt uit:
Figuur 1: Het Zorghandvest in model
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De omschreven gedragsregels moeten een invulling krijgen, zodat over een periode van bijvoorbeeld
10 jaar duidelijk is dat bepaalde regels voldoen aan de gestelde doelstelling. Deze invulling van
van bijvoorbeeld
doelstellingen, normen en externe indicatoren dient over een overzichtelijke periode
1 tot 2 jaar vastgesteld te worden, waama steeds weer een aanscherping van de normen en
indicatoren kan worden gemaakt. Dus geen grand design, maar een reeel en haalbaar plan van
aanpak.

In onderstaand figuur zijn de tien gedragsregels van het Zorghandvest uitgewerkt naar een beperkte
set van indicatoren. De ingevulde lijst van indicatoren dient door de ziekenhuizen te worden ingevuld
en te worden opgenomen in de jaarverslaglegging. De planning is dat in 2004 alle ziekenhuizen deze
de beperkte set
beperkte set van indicatoren heeft opgenomen in de jaarverslaglegging. Hierna kan
van indicatoren verder worden aangescherpt.
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Figuur 2. Gedragsregels ingevuld
In verslaglegging opnemen (externe indicatoren): 2002-2004
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informatieconvenant
Ik het kader van het maatschappelijk ondernemerschap wordt de veranwoordingsfunctie van de

jaarverslaglegging steeds belangrijker. Externe verslaggeving is een van de middelen om verantwoording af te
leggen en toezicht te houden. ln de drie fasen van het maatschappelijk ondernemerschap komt duidelijk naar

voren de wijzevan het afleggen van verantwoording en de functie die daaraan wordt gegeven onderscheidend is.
in de fase van 'social obligation' (fase 1) wordt het jaarverslag gezien als een noodzakelijk kwaad, een
verplichting waaraan dmv regelgeving aan moet worden voldaan. in defase van 'social responsibility' (fase 2)
dient het jaarverslag om een dialoog aan ie gaan met de stakeholders. Een maaischappelijk ondernemend
ziekenhuis in de fase van social responsiveness (fase 3) hanteert het jaarverslag als middel lot verantwoording
naar de stakeholders en probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van die

stakeholders. Deze verantwoording gaat veel verder dan wettelijk vereist is. in het kader van de groei van
ziekenhuizen naar meer maatschappelijke ondernemingen :ou de huidige verantwoording nan, wet- en
regelgeving nader bekeken moeten worden op nut en zinvolheid en zou er het een ander vereenvoudigd moeten
warden. De verantwoording leidt op dit moment bil ziekenhuizen toi een aanzienljke administratieve lastendruk,
hetgeen niet uitnodigend werkt voor ziekenhuizen vrijwillig en proactief maatschappelijke verantwoording af te
leggen.

De veelheid aan regelgeving en daarmee van verantwoording en verplichtingen waar ziekenhuizen
aan moeten voldoen zou meer gestructureerd en geuniformeerd kunnen worden. Ter vermindering
van de administratieve lastendruk en vereenvoudiging en stroomlijnen van verantwoording, zou het
wenselijk zijn te werken met een infomatieconvenant. Alle informatie zou in dan document moeten
worden vastgelegd, waarbij er overeenstemming moet bestaan, tussen alle partijen/stakeholders
rondom de ziekenhuizen, over welke informatie er in zou moeten komen en welke definities worden
gehanteerd. In een dergelijk informatieconvenant kunnen verschillende zaken worden meegenomen.
Zo zou het wenselijk zijn de verschillende documenten/soorten verantwoording die er voor
ziekenhuizen bestaan,voortkomende uit wet- en regelegeving, hierin zoveel mogelijk mee te nemen.
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Als de partijen, waar verantwoording aan afgelegd moet worden, achter het informatieconvenant
staan, zouden de verantwoordingsdocumenten en momenten door het jaar heen komen te vervallen
en plaats maken voor Oan document waar alles in verwoord staat. Ziekenhuizen kunnen dan volstaan
met den jaardocument of maatschappelijk jaarverslag waar alle verantwoordingsinformatie in staat
opgenomen. Een ander voordeel is dat de ziekenhuizen alle afgesproken informatie volgens duidelijk
definities kunnen registreren en dus verlost zijn van het steeds naar andere invalshoeken leveren van
in principe dezelfde informatie. De administratieve lasten van de ziekenhuizen zou hierdoor
verminderd kunnen worden.

Hierbij moet worden opgemerkt dat een dergelijk informatieconvenant elk jaar opnieuw moet worden
afgesloten voor het komende jaar, gegeven de informatiebehoefte en ontwikkelingen mbt
ziekenhuizen. De genoemde condities van het maatschappelijk ondernemerschap en de invulling van
de gedragsregels daarbij zou een onderdeel moeten zijn het infomatieconvenant (moet
overeenstemming over zijn), waarbij jaarlijks de invulling van die gedragsregels wordt aangescherpt.
De invulling van de gedragsregels worden vastgesteld voor een periode van 1 tot 2 jaar, waarr'la
jaarlijks een aanscherping van de normen en indicatoren moet worden gemaakt. Op deze wijze
voldoen, over een periode van tien jaar, de tien gestelde regels in de gedragscode aan de gestelde
doelstelling. Op basis van de dan bestaande realiteit kunnen de condities van maatschappelijk
ondernemerschap worden ingevuld met andere dan geldende relevante gedragsregels .
Het jaarlijks vaststellen van een informatieconvenant ziekenhuizen vergt regie vanuit \/WS en de NVZ.
De NVZ zou als brancheorganisatie voortrekker moeten zijn bij het opstellen van een infomatieconvenant en het ontwikkelen van 66n jaardocument of maatschappelijk (verantwoord) jaarverslag.

De rol die de NVZ verder zou moeten spelen bij de implementatie van het Zorghandvest staan
verwoord in de hiema volgende aanbevelingen.
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In dit boek neemt de auteur de lezer mee in een
proces van cultuurverandering in een grote organisatie
in de gezondheidszorg, het Zaans Medisch Centrum.
Dat proces van cultuurverandering is in dit proefschrift beschreven omdat het hier een bijzondere
cultuurinterventie betreft die gebaseerd is op de
principes van het waarderend onderzoek, ofwel,
zoals de Amerikaanse term luidt: appreciative inquiry.
Het is de eerste grote cultuurinterventie op basis
van appreciative inquiry in Nederland. Daarbij is,
onder andere door middel van een Management
Ontwikkel Programma voor alle leidinggevenden en
cultuurdragers uit de organisatie en een specifieke
interviewmethode door de hele organisatie heen, een
proces van verandering in gang gezet van waarderend

onderzoek naar de eigen kracht en ambities van de
organisatie en van de mensen die in die organisatie
werken.
Wat dit verslag bijzonder maakt is dat bestaande
theoriean en methodes gebruikt en toegepast zijn, van
Thimothy Leary's communicatie tot Henry Mintzbergs

organisatie en van Stephen Covey's leiderschap tot
de neuroseleer voor managers van Manfred Kets de
Vries, maar dat daarbij nadrukkelijk de principes van
appreciative inquiry leidend zijn geweest.
Het is de combinatie van deze bestaande theoriean
met de principes van appreciative inquiry die de beschreven cultuurinterventie in het Zaans Medisch Centrum
zo bijzonder maken. Het biedt een nieuw kader voor

duurzame verandering in grote organisaties in het
algemeen en voor organisaties in de gezondheidszorg
in het bijzonder.
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