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SAMENVATTING 

In dit proefschrift wordt een onderzoeksproject beschreven gericht op het ontwikkelen van 
ontwerpkennis met betrekking tot de organisatiestructuur voor patiëntenzorg in het algemene 
ziekenhuis. Vanoudsher hebben algemene ziekenhuizen in Nederland een organisatiestructuur 
die geënt is op een indeling naar professionele diensten, bijvoorbeeld een verpleegkundige 
dienst, een (para) medische dienst, een civiele dienst en een technische dienst. In de afgelopen 
jaren is deze wgenoemde dienstenstructuur steeds meer ter discussie komen te staan. 
Ziekenhuisdirecties zien zich genoodzaakt in te spelen op wijzigingen in de turbulenter 
geworden omgeving en markten van de wrginstelling. Het wijzigen van de traditionele 
dienstenstructuur voor patiëntenzorg is daarbij een veel voorkomend aangrijpingspunt om 
meer flexibiliteit en slagvaardigheid in de organisatie van het ziekenhuis te bereiken. 

Hoewel veel is geschreven over het ontwerpen van organisaties en structuren in het 
algemeen, ontbreekt het- voor rover bekend- in de Literatuur aan kennis met betrekking tot 
structuren die specifiek zijn voor ziekenhuisorganisaties. Dit onderzoek beoogt vanuit 
bedrijfskundige optiek een bijdrage te leveren door: 

• het ontwikkelen van kennis ter ondersteuning van het management en de staven in het 
algemene ziekenhuis bij het (her)ontwerpen van een organisatiestructuur voor 
patiëntenzorg. 

De volgende onderzoeksvragen zijn daarbij geformuleerd: 
1) wat zijn ontwerpparameters van de organisatiestructuur voor patiëntenzorg in het 

algemene ziekenhuis ? 
2) welke basis-ontwerpmodellen zijn er voor de respectieve ontwerpparameters ? 
3) wat zijn de sterke en zwakke punten van de respectieve basis-ontwerpmodellen, gegeven 

de situatie en doelstellingen ? 

Op basis van vier gevalstudies, een interviewronde met 25 respondenten, een workshop met 
14 deelnemers en een enquête is een antwoord gegeven op deze onderzoeksvragen. 
Ziekenhuisdirecteuren, stafmedewerkers, leidinggevenden van wrgeenheden, medisch 
specialisten en organisatie-adviseurs hebben daaraan meegewerkt. De ontwikkelde (in 
kwalitatieve termen uitgedrukte) kennis is vervat in een wgenoemd repertorium, dat - in 
hoofdzaak- ondersteunend is voor het beschrijven, diagnostiseren en (her)ontwerpen van een 
organisatiestructuur voor patiëntenwrg in het algemene ziekenhuis. Het repertorium bevat 
geen causale wetmatigheden, maar mogelijkheden tot analogievorming. Dat wil zeggen dat 
men ermee kan ontwerpen naar analogie van de in het repertorium geschetste basis
ontwerpmodellen. Het geclaimde toepassingsdomein beperkt zich tot de inrichting van een 
organisatiestructuur voor patiëntenzorg in algemene ziekenhuizen, i.c. de eindsituatie en laat 
veranderkundige aspecten buiten beschouwing. Hieronder wordt een beknopte samenvatting 
gegeven van het repertorium. 
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Bij het beschrijven , analyseren, beoordelen en ontwerpen van een organisatiestructuur voor 
patiëntenzorg in het algemene ziekenhuis zijn in dit onderzoek drie, onderling 
sterk verweven ontwerpparameters naar voren gekomen (onderzoeksvraag 1), te weten : 
• de splitsing van de patiëntenzorg in zorgeenheden; 
• de leidinggevende structuur voor die zorgeenheden; 
• de organisatorische betrokkenheid van medisch specialisten. 

ledere ontwerpparameter is te beschouwen als een ontwerp- of keuzevraagstuk, waarvoor uit 
verschillende basis-ontwerpmodellen gekozen kan worden. 

De eerste ontwerpparameter heeft betrekking op de splitsing van de totale patiëntenzorg in 
zogenoemde zorgeenheden (hoofdafdelingen voor patiëntenzorg), waardoor een primaire 
ordening ontstaat. Dit is de ordeningskeuze op het niveau direct onder de top - directie of 
raad van bestuur - die wordt gebruikt voor het creëren van die zorgeenheden. Er kunnen zes 
verschillende soorten primaire ordeningen worden onderscheiden, elk leidend tot een andere 
structuur. De omvang van het ziekenhuis blijkt een belangrijke rol te spelen bij de keuze van 
de primaire ordening. De omvang van het ziekenhuis is een samenstel van componenten, 
zoals functiepakketbreedte, produktie-omvang, beddenomvang en formatieplaatsen. De 
primaire ordeningsmogelijkheden en bijbehorende omvang, uitgedrukt in bedden, zijn 
(onderzoeksvraag 2 en 3): 
I. de professionele beroepsgroepen, met als resultaat twee zorgeenheden of diensten, een 

zorgeenheid verpleging en een zorgeenheid medisch & paramedisch (150- 250 bedden); 
2. de verblijfsduur van patiënten, met als resultaat twee zorgeenheden, een zorgeenheid voor 

de klinische zorg met meerdaagse verpleging en een zorgeenheid voor de ambulante zorg 
met dagbehandeling & onderzoek (300- 500 bedden); 

3. de snijdende en niet-snijdende specialismen, met als resultaat twee zorgeenheden, een 
zorgeenheid met vooral snijdende specialismen en een zorgeenheid met vooral niet
snijdende specialismen (450- 600 bedden); 

4. de medische specialismen, met als resultaat een groot aantal kleinschalige functionele 
zorgeenheden rond afzonderlijke- maatschappen van- medische specialismen (600- 1000 
bedden); 

5. de aanverwante specialismen, met als resultaat vijf tot negen zorgeenheden, waarbij iedere 
zorgeenheid een clustering is van een aantal op medisch vakgebied samenhangende 
medisch specialismen (600- 1000 bedden); 

6. de geografische verdeling, met als resultaat een aantal zorgeenheden geografisch verspreid 
over verschillende gebouwen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis, bijvoorbeeld 
een locatie voor topzorg, een locatie voor basiszorg en een locatie voor basisdiagnostiek. 

De beddenomvang behorende bij de geografische verdeling als primaire ordening is in dit 
onderzoek niet nader geïnventariseerd , evenals de sterke en zwakke punten daarvan. 
Aangenomen mag worden dat een ziekenhuis daarvoor voldoende groot moet zijn, maar ook 
beschikt over een aantal ziekenhuisgebouwen of locaties. 
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De belangrijkste sterke en zwakke punten van de ontwerpmodellen voor primaire ordening 
zijn respectievelijk (onderzoeksvraag 3): 
1. Professionele beroepsgroepen: 

sterk: goede opbouw van gemeenschappelijke kennis, routine en vaardigheden per 
discipline; 

zwak: veel polarisatie tussen management en professionals. 
2. Verblijfsduur: 

sterk: goede planningmogelijkheden van de spreekuren en verpleegcapaciteiten; 
zwak: relatief veel afstemming nodig tussen spreekuren, verpleegafdelingen en 

onderzoeksafdelingen. 
3. Snijdend/niet snijdend: 

sterk: efficiënte planning en verdeling van operatiekamercapaciteiten; 
zwak: onderscheid is gekunsteld en sluit niet aan op de zorgbehoeften en de daarvoor 

benodigde inhoudelijke samenwerkingspatronen. 
4. Afzonderlijke specialismen: 

sterk: bevordert afstemming tussen verpleegafdelingen en spreekuurafdelingen; 
zwak: relatief veel afstemming nodig over specialisme-overstijgende onderwerpen. 

5. Aanverwante specialismen: 
sterk: overzichtelijke span of control voor het topmanagement; 
zwak: kleine vakken met weinig onderlinge raakvlakken noodgedwongen in een 

zorgeenheid ondergebracht, een zogenoemd combinatiecluster. 

De ontworpen zorgeenheden dienen vervolgens intern uitgewerkt te worden. Daarvoor is het 
kiezen van een secundaire ordening van belang. Dat is de ordeningskeuze volgens hetwelk 
ieder van de zorgeenheden verder gesplitst wordt in subzorgeenheden, kleine afdelingen of 
units voor patiëntenzorg. In principe kunnen voor het ontwerpen van de secundaire ordening 
(detailstructuur) dezelfde zes ordeningsmogelijk.heden worden gehanteerd als genoemd voor 
de primaire ordening, elk leidend ook weer tot een andere structuur. Zowel de primaire als 
de secundaire ordening geven mede vorm aan de inrichting van de benodigde communicatie
en coördinatie-structuur. 

De tweede ontwerpparameter heeft betrekking op het creëren van leidinggevende posities 
voor de zorgeenheden en de subzorgeenheden. Die leidinggevende posities vormen tezamen 
het geraamte van de coördinatie via de lijnstructuur. Daarvoor dient eerst te worden 
vastgesteld wie en höeveel personen leiding gaan geven aan een zorgeenheid. In tabel 1 
worden de ontwerpmodellen weergegeven naar de dimensies éénhoofdig, tweehoofdig en 
drie- of meerhoofdig (onderzoeksvraag 2). 
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Tabel 1: Ontwerpmodellen voor leidinggevende structuur van de zorgeenheden 

EENHOOFDIG TWEEHOOFDIG DRIE- OF MEERHOOFDIG 

V Zorgmanager Zorgmanager en een medisch Zorgmanager, medisch specialist 
a specialist en een (hoofd)verpleegkundige 
r 
i Medisch specialist en een Zormanager, medisch specialist, 
a (hoofd)verpleegkundige (hoofd)verpleegkundige en overige 
n professies 
I 

e Medisch specialist, 

n (hoofd)verpleegkundige en alle 
overige professies 

De belangrijkste sterke en zwakke punten van de ontwerpmodellen voor de leidinggevende 
structuur van de rorgeenheden zijn respectievelijk (onderzoeksvraag 3): 
1. Eénhoofdig (eenheid van leiding): 

sterk: eenduidig voor de ziekenhuismedewerkers; 
zwak: relatief veel werklast en verantwoordelijkheid voor één persoon. 

2. Tweehoofdig (duaal leiderschap): 
sterk: waarborg medische en/of verpleegkundige inbreng met betrekking tot de 

beleids- en bedrijfsvoering; 
zwak: kwetsbaar voor onderlinge conflicten. 

3. Driehoofdig (triumviraat): 
sterk: waarborg professionele en bedrijfskundige inbreng met betrekking tot de 

beleids- en bedrijfsvoering; 
zwak: kwetsbaar voor onderlinge conflicten. 

De besturingscomplexiteit van de ontworpen zorgeenheden blijkt een belangrijke rol te spelen 
bij de omvangskeuze en samenstelling van de leiding (onderzoeksvraag 3). De 
besturingscomplexiteit wordt vooral bepaald door de verschillende functies, zoals betrokken 
specialismen, onderzoeks- en behandelfaciliteiten, verpleging, verzorging en paramedische 
ondersteuning die in een rorgeenheid zijn ondergebracht. Bij complexe (veel geavanceerde 
kennis en functies) en relatief autonome rorgeenheden (weinig externe afhankelijkheden) is 
het geïndiceerd om daarvoor een aantal leidinggevende posities te creëren - tweehoofdig, 
drie- of meerhoofdig - waarvan een deel wordt ingevuld door professionals. 

Twee elementen dienen nader ontworpen te worden voor de leidinggevende posities, te weten 
de taakstelling en de bevoegdheden. Voor de taakstelling is het moeilijk algemene 
ontwerpmodellen te schetsen, dit hangt sterk af van het type zorgeenheid en de 
patiëntenzorgfuncties die daarin zijn ondergebracht. Alle relevante bevoegdheden voor 
leidinggevenden kunnen worden ingedeeld in de volgende vier typen: 
1. volledig bevoegd: een leidinggevende moet op een bepaald gebied bepaalde beslissingen 

nemen en is derhalve op de resultaten terzake volledig aanspreekbaar; 
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Samenvatting 

2. bevoegd met meldingsplicht: een leidinggevende is volledig bevoegd, doch informeert zijn 
of haar manager zo snel als mogelijk over de genomen beslissing, procedures en 
omstandigheden; 

3. adviesplicht: een leidinggevende heeft op een bepaald gebied een bevoegdheid om te 
adviseren, maar niet om zelf te beslissen; 

4. advies- en coördinatieplicht een leidinggevende heeft een adviesplicht gecombineerd met 
de plicht om ook de adviezen van anderen in het eigen advies te betrekken. 

In ziekenhuisorganisaties is het vrijwel uitgesloten om leidinggevenden volledig bevoegd te 
stellen voor zorginhoudelijke activiteiten die door professionals worden verricht, vanwege 
beroepsgebonden (wettelijke) bevoegdheden. 

De derde ontwerpparameter heeft betrekking op de niveaus en wijze waarop medisch 
specialisten betrokken zijn bij de bedrijfs- en beleidsvoering van het ziekenhuis, waartoe de 
medisch specialist, met behoud van de specialistenregistratie, gedeeltelijk is vrijgemaakt van 
direct patiëntgebonden activiteiten. Dit wordt ook wel managementparticipatie van medisch 
specialisten genoemd. Er zijn in het ziekenhuis drie niveaus te onderscheiden waarop die 
betrokkenheid vorm kan krijgen, te weten: 
• het operationele niveau (binnen de subzorgeenheden); 
• het tactische niveau (binnen de zorgeenheden); 
• het strategische niveau (binnen de organisatie als geheel, i.c. het topniveau). 

Op alle drie de niveaus zijn twee verschillende vormen mogelijk, te weten: 
1. het plaatsen van medisch specialisten in de lijnorganisatie (zie ook parameter 2); 
2. het creëren of uitbreiden van overlegsituaties met medisch specialisten. 

De belangrijkste sterke en zwakke punten van de ontwerpmodellen 
managementparticipatie van specialisten zijn respectievelijk (onderzoeksvraag 3): 

voor 

1. Lijnvorm: 
sterk: de organisatie en aanspreekbaarheid van maatschappen van medisch 

specialismen verbetert; 
zwak: vergt extra tijd van medisch specialisten, waardoor minder tijd aan directe 

patiëntenzorg besteed kan worden en vervolgens kan leiden tot een verhoogde 
werkdruk voor andere medisch specialisten. 

2. Overlegvorm: 
sterk: vergt weinig extra tijd van medisch specialisten; 
zwak: een bepaalde vrijblijvendheid is aanwezig. 

In beide gevallen kan expliciet worden geregeld dat de desbetreffende medisch specialist 
gekozen wordt voor een bepaalde duur en een mandaat heeft van de vakgroep of maatschap 
waarvan hij of zij lid is. Het mandaat regelt dat de desbetreffende medisch specialist optreedt 
als woordvoerder namens een maatschap of vakgroep en bevoegd is om op omschreven 
gebieden beslissingen te nemen of opdrachten uit te (laten) voeren. 
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In tabel 2 worden voor beide vormen de ontwerpmodellen weergegeven evenals de niveaus 
waarop die modellen van toepassing zijn. 

Tabel 2: Ontwerpmodellen organisatorische betrokkenheid medisch specialisten 

LUNVORM OVERLEGVORM 

Strategisch niveau Medische top Medisch stafbestuur of convent 

Tactisch niveau Medisch manager Medisch vertegenwoordiger 

Operationeel niveau Medisch (afdelings)hoofd Medisch coördinator en/of 
contact-specialist 

De perceptie van medisch specialisten over de ziekenhuisorganisatie blijkt een belangrijke rol 
te spelen bij de keuze voor de vorm Oijn of overleg) van organisatorische betrokkenheid 
(onderzoeksvraag 3). Die perceptie is grofweg in twee uitersten te verdelen, te weten: 
• het ziekenhuis wordt gezien als facilitair bedrijf, dat is dienstverlenend aan medisch 

specialisten; 
• het ziekenhuis wordt gezien als geïntegreerd bedrijf, dat is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van management en medisch specialisten voor het functioneren van 
de organisatie; 

Uit het onderzoek blijkt tevens dat een nieuw ontworpen organisatiestructuur geruime tijd 
nodig heeft om in de praktijk te worden geoperationaliseerd en dan nog telkens aanpassing 
behoeft omdat het een continu en dynamisch proces is. Dit geldt met name wanneer de 
toekomstig gewenste ziekenhuisstructuur veel afwijkt van de lopende organisatiestructuur. 
Daarnaast is een structuurwijziging vaak onderdeel van een reeks van maatregelen en 
bovendien niet altijd het eerste aangrijpingspunt voor verandering. Voor een goede 
structuurverandering zijn onder andere van belang: 
• gezamenlijke visie van management en professie ten aanzien van de missie, de doelen en 

de strategie van het ziekenhuis; 
• gezamenlijk beeld van management en professie over het functioneren van het ziekenhuis, 

de problemen en de veranderkundige interventiemogelijkheden; 
• managementteam op centraal niveau met personen die beschikken over 'managerial 

kwaliteiten', eenzelfde besturingsvisie en stijl van leidinggeven. 

Ten slotte is de invloed van een nieuw ontworpen organisatiestructuur op het functioneren 
van ziekenhuisorganisaties als volgt naar voren gekomen: 
• het kan meer vermogen en condities creëren om operationele problemen aan te pakken; 
• het kan op zichzelf een verbetering van de lopende structuur betekenen en tegelijkertijd 

voorwaardenscheppend zijn voor gewenste ontwikkelingen; 
• het kan het overzicht op en de bestuurbaarheid van de organisatie bevorderen; 
• het kan helpen bij het ombuigen van de organisatie-cultuur (cultuuromslag). 
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Samenvattend kan gesteld worden dat het voor algemene ziekenhuizen met een traditionele 
dienstenstructuur aanbeveling verdient om deze structuur te wijzigen, met het oog op 
toenemende eisen ten aanzien van bestuurbaarheid, flexibiliteit en strategie-ontwikkeling. 
Eisen die steeds belangrijker worden, zowel op macro als op micro-niveau. 

De keuze om al dan niet een veranderingstraject in te gaan, wordt echter in hoofdzaak 
bepaald door een gezamenlijke visie van management en professie over de missie, de doelen, 
de strategie en het functioneren van het ziekenhuis. 
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1. INLEIDING 

§ 1.1 Achtergrond 

Van oudsher zijn algemene ziekenhuizen in Nederland functioneel georganiseerd. De 
afdelingen zijn naar verschillende professionele diensten ingedeeld, zoals de verpleging, de 
(para)medische dienst, de hoteldienst, de technische dienst en stafdiensten als de 
economisch/administratieve dienst en personeelszaken. Kenmerkend voor deze structuur (ook 
wel dienstenstructuur genoemd) is de ver doorgevoerde arbeidsdeling en het feit dat de 
patiënt het ziekenhuis doorloopt in deeltrajecten (Durlinger, 1988; Kuipers, 1994). Deze 
structuur komt voort uit ontwikkelingen, die zich tot de jaren zeventig voordeden. Toen was 
nog sprake van expansieve groei en de daarmee gepaard gaande introductie van nieuwe 
beroepsgroepen, die elk in een eigen afdeling of dienst een plek kregen in de ziekenhuisor
ganisatie (Hoorn, 1991). In de afgelopen jaren is deze functiegerichte structuur ter discussie 
komen te staan. Ziekenhuisdirecties zien zich genoodzaakt in te spelen op wijzigingen in de 
(turbulenter geworden) omgeving en markten van de instelling en zoeken naar wegen om 
meer flexibiliteit en slagvaardigheid in de organisatie van het ziekenhuis te bereiken. 

De volgende ontwikkelingen hebben de behoefte doen ontstaan om de organisatie van het 
ziekenhuis te veranderen. 

• Door invoering van de budgetfinanciering (een vast jaarlijks budget) in 1983 zijn de 
middelen begrensd voor ziekenhuizen en moeten keuzen worden gemaakt (Mur-Veeman, 
1989). Tevens is een regionale functie-verdeling (spreiding) ontstaan: ziekenhuizen 
worden beperkt in het aantal (topklinische) specialismen en voorzieningen, waarmee zij 
patiënten behandelen (ex Wet Ziekenhuis-voorzieningen). Dit heeft ook weer 
consequenties voor de positionering en het budget van het ziekenhuis. 

• De welvaart heeft vergrijzing van de bevolking met zich meegebracht. Dit heeft geleid 
tot een verandering in de aard en omvang van de zorgvraag (Versluis en Hesselink, 
1995; Van Montfort, 1995). 

• Er is een groeiende professionalisering en specialisatie van medische, verpleegkundige 
en para-medische beroepsgroepen, waardoor het steeds moeilijker wordt om het totale 
zorgproces voor elke patiënt op individuele basis te plannen. Dit doet een nog sterker 
beroep op interdisciplinaire samenwerking (Hoorn, 1991). 

• De ontwikkelingen en ontdekkingen in de medische wetenschap hebben geleid tot een 
uitbreiding van de medisch-curatieve technologie, waardoor een snelle veroudering van 
bestaande werkwijzen optreedt. Daarnaast neemt de diversiteit aan geneeswijzen toe. 
Kortom het primaire proces als zodanig is de laatste jaren complexer geworden (meer 
variëteit). Dit heeft tevens organisatorische consequenties, in de zin van training, 
opleiding, patiëntenstromen, communicatie, planning en coördinatie. 

• Er is een toenemende afhankelijkheid tussen het ziekenhuis(management) en de 
daarbinnen veelal vrijgevestigde medisch specialisten. Het ziekenhuis heeft de specialist 
nodig om effectieve en efficiënte zorgverlening te kunnen realiseren. Medisch 
specialisten krijgen meer behoefte aan duidelijke organisatorische kaders, waarbinnen 
zij hun werk in het ziekenhuis kunnen verrichten (Stevens, 1988; zie ook Commissie 
Biesheuvel, 1994). Veel regelgeving richt zich ook op het ziekenhuis als totale organisatie 



Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

en minder op individuele beroepsbeoefenaars. De Wet omtrent de overeenkomst inzake 
geneeskundige behandeling (WGBO) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn daarvan 
voorbeelden. 

• In de discussie rond de stelselherziening winnen ideeën over een marktgerichte besturing 
van de gewndheidszorg steeds meer terrein (Commissie Dekker, Plan Simons, Nota 
VWS outputpricing). Instellingen zullen meer op hun output in verhouding tot hun input 
worden beoordeeld ('value-for-money'). De druk wordt opgevoerd om aandacht te 
besteden aan kwaliteit en doelmatigheid van de zorginstelling en om daarover rekenschap 
te geven (zie ook Kwaliteitswet Zorginstellingen). 

Dit alles heeft in ziekenhuizen geleid tot een heroriëntatie op de organisatiestructuur. 
Structuurveranderingen doen zich momenteel voor in veel algemene ziekenhuizen. De tendens 
is daarbij om de lopende, veelal functionele, organisatiestructuur te kantelen naar een 
structuur die wordt gekenmerkt door min of meer autonome werkeenheden, die ieder voor 
een afgebakende groep patiënten alle functies op gecoördineerde wijze vervullen (De Vries, 
1994). Niet zelden vormt participatie van medisch specialisten in het ziekenhuismanagement 
een wezenlijk onderdeel van de nieuwe structuur. Daarmee wordt de klassieke scheiding, het 
zogenoemde dualistisch model, tussen management (de beheerskant) en medische professie 
(de patiëntenwrgkant) opgeheven en het ziekenhuis meer een geïntegreerd medisch 
specialistisch bedrijf. 

Het ziekenhuismanagement verwacht van een dergelijke herstructurering meer greep op de 
bestuurbaarheid en de beheersbaarheid van de ziekenhuisorganisatie. Of dit vanuit het 
operationele niveau in het ziekenhuis ook zo wordt ervaren, valt echter nog te bezien. Deze 
herstructureringsgolf is vanaf het midden van de jaren tachtig waarneembaar in ziekenhuizen, 
maar blijkt evenwel uitermate complex. Het ontwerpen van ziekenhuisstructuren is geen 
rationeel technische aangelegenheid: strategische vragen, structuurvragen en veranderkundige 
vragen zijn gelijktijdig aan de orde. Vaak zitten in de ontwerpkeuze allerlei impliciete keuzen 
voor cultuurverandering. Bovendien is op verschillende manieren vorm te geven aan het 
organisatie-structuurontwerp. Dit proefschrift richt zich met name op alternatieven voor de 
organisatorische opbouw van de patiëntenzorg in het algemene ziekenhuis en de daarbij 
behorende assumpties. Daarbij worden ontwerpparameters, keuzemogelijkheden, zogenoemde 
basis-ontwerpmodellen, de sterke en zwakke punten ervan en situaties geschetst die van 
belang zijn bij het analyseren en het ontwerpen van een organisatiestructuur voor het 
algemene ziekenhuis. 
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§ 1.2 Probleembeschrijving 

In het voorgaande is aangegeven welke ontwikkelingen er zijn in de omgeving van het 
ziekenhuis. Een omgeving die de laatste decennia is veranderd van min of meer stabiel naar 
dynamisch, waarin ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. De nieuwe eisen die 
voortkomen uit deze ontwikkelingen hebben de noodzaak tot het flexibel en innovatief 
organiseren doen toenemen op verschillende niveaus in het algemene ziekenhuis. Om hieraan 
te voldoen ervaren ziekenhuismanagers en zorgverleners te veel belemmeringen in de 
dienstenstructuur, zowel in haar geheel als op onderdelen. Het is een functionele structuur 
waarbij de diensten en afdelingen zijn ingedeeld naar de discipline waarin hun proces 
thuishoort en waarin het vakmanschap van de verschillende disciplines centraal staat (Boot 
en Jürg e.a., 1988). 

Wat zijn nu de belemmeringen? In het onderzoek van Willemse en Matser (1989) worden 
vier belangrijke knelpunten genoemd voor algemene ziekenhuizen, te weten: 
1) het algemene ziekenhuis vertoont meer de trekken van een facilitair bedrijf gericht op 

de ondersteuning van de medisch specialistische praktijkvoering en minder de trekken 
van een totaalbedrijf waarin de professionele kant en de bureaucratische- of beheerskant 
geïntegreerd zijn, hetgeen uit oogpunt van de behoefte van de patiënt als nadelig is aan 
te merken; 

2) uit het oogpunt van een goede zorgverlening aan de patiënt is het naast elkaar of 
somtijds tegen elkaar inwerkend zorgmanagement van medici en verpleging in de 
algemene ziekenhuizen als een knelpunt aan te merken; 

3) binnen het algemene ziekenhuis is er onvoldoende afstemming en samenwerking tussen 
specialisten en tussen specialistische afdelingen. Dit wreekt zich vooral als het gaat om 
behandeling en begeleiding van patiënten met een meervoudig ziektepatroon (multiple 
pathologie en nevendiagnosen); 

4) de patiënt komt in de route door het algemene ziekenhuis, zowel in de kliniek als in de 
polikliniek, over het algemeen veel ongemak tegen, zoals wachttijden bij de specialist 
in de polikliniek, wachttijden bij de röntgenafdeling en het laboratorium, doublures van 
onderzoek bij verschillende specialisten. 

De hier genoemde knelpunten zijn gebaseerd op de mening van deskundigen op het gebied 
van de gezondheidszorg, werkzaam als universitaire onderzoekers. Daarnaast worden deze 
knelpunten ondersteund door de praktijk in het ziekenhuis, zoals blijkt uit het onderzoek van 
Versluis en Hesselink (1993; 1995). Zij hebben voor vijf algemene ziekenhuizen onder 
andere geïnventariseerd welke redenen hebben geleid tot het veranderen van de organisatie. 
Daaruit zijn drie redenen dominant naar voren gekomen, die als volgt kunnen worden 
omschreven: 
• afstemmingsproblemen: er is structureel sprake van onvoldoende afstemming, 

coördinatie en communicatie tussen uitvoerende medewerkers van verschillende 
afdelingen. Afstemming en contacten beperken zich in hoofdzaak tot direct patiënt
gebonden vraagstukken; 
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• opstuwingsproblemen: door gebrekkige operationele horirontale afstemming, coördinatie 
en communicatie komen triviale problemen terecht op een naast hoger niveau, tot het 
op de directietafel komt ('omhoog winkelen'). Steeds vaker wordt de directie 
geconfronteerd met operationeel organisatorische problemen, waardoor de strategische 
directievoering onder druk komt te staan; 

• besturingsproblemen: de doelmatigheid en kwaliteit van het uitvoerende werk is moeilijk 
te sturen c.q. te controleren. Zo is het buitengewoon lastig om grip te krijgen op de 
omvang van de produktie, als gevolg waarvan regelmatig budgetten worden over
schreden. Daarbij komt dat de aard van het aanbod zich niet gemakkelijk laat leiden. 

Ook uit andere onderzoeken blijkt dat ziekenhuizen de laatste jaren een kluwen van 
functioneringsproblemen ervaren (zie ook Landman, 1994; Hoorn, 1991; 1993; Mur
Veeman, 1989; De Gooijer, 1988; De Jong e.a., 1992; Schram en Boekholdt, 1986; Moen 
en Abma, 1992). Veel van deze problemen kunnen enerzijds worden verklaard door manco's 
in de structuur, opgebouwd uit diensten/afdelingen rondom beroepsgroepen. Zo spreken 
Versluis en Hesslink (1993, 1995) van een ondoelmatige ordening van bedrijfsonderdelen en 
afdelingen: dezelfde patiënten worden behandeld en verzorgd door mensen die organisatorisch 
en hiërarchisch los van elkaar staan (verkokering genoemd). Door deze versnippering is de 
afstemming rondom het gehele traject van een patiënt ingewikkeld en moeilijk hanteerbaar 
geworden. Tevens zijn verbeterprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van doelmatigheid of 
kwaliteit van zorg, die er altijd zijn geweest in ziekenhuizen, vrij lastig te realiseren. Met 
name vanuit een afdeling is het onvoldoende mogelijk om verbeteringen tot stand te brengen 
in de hele zorgketen; dit noodzaakt tot afstemming en samenwerking met andere afdelingen 
en disciplines in het ziekenhuis. Maar omdat het ziekenhuis is georganiseerd in hiërarchische 
lijnen rond disciplines, blijkt onvoldoende vermogen aan de basis aanwezig om 
afdelingsoverstijgende projecten of problematiek aan te pakken. Daarnaast leent de 
dienstenstructuur zich moeilijk voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van management 
en professie. Er zijn immers geen werkelijk heldere organisatorische structuren waar een 
gezamenlijke taak ligt. Dit hiaat leidt tot de nodige spanning. 

Resumerend kan geconstateerd worden dat elementen van de klassieke organisatiestructuur 
in het algemene ziekenhuis niet met elkaar in overeenstemming zijn, maar wellicht nog 
belangrijker is dat deze organisatievorm niet meer past bij de huidige omgeving waarin het 
algemene ziekenhuis zich bevindt. In 1991 is dit onder andere door de Commissie Medisch 
Specialist en Ziekenhuisorganisatie (Commissie van Montfort I) verwoord als: 'de scheiding 
van verantwoordelijkheden ten aanzien van zorg en beheer is niet (meer) adequaat voor het 
realiseren van de doelstellingen van het hedendaagse ziekenhuis'. 
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§ 1.3 Doel- en vraagstelling 

Volgens De Leeuw (1990) dient ieder onderzoek te worden gedefinieerd door te omschrijven 
wat het oplevert. Dat is een produktdefinitie van onderzoek. Over dit produkt maakt Kuypers 
(1992) een onderscheid tussen kennisbelang van het onderzoek en het kennisdoel in het 
onderzoek (onderzoeksvragen). Met betrekking tot organisatie-structuurontwerp is inmiddels 
veel kennis van verschillende aard en herkomst geproduceerd. Evenwel meer in het algemeen 
dan specifiek voor ziekenhuisorganisaties. Dit hiaat dient te worden opgevuld (kennisbelang). 
Niet alleen om het arsenaal van bestaande bedrijfskundige kennis op dit punt uit te breiden, 
maar ook om betrokkenen in de praktijk te ondersteunen met kennis als basis voor de 
discussie over het (her)ontwerpen van de ziekenhuisstructuur en het nemen van beslissingen 
daarover. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren vanuit bedrijfskundige optiek met de 
doelstelling: 

• het ontwikkelen van kennis ter ondersteuning van het management en de staven in her 
algemene ziekenhuis bij het (her)ontwerpen van een organisatiestructuur voor 
patiëntenzorg. 

Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. wat zijn ontwerpparameters van de organisatiestructuur voor patiëntenrorg in het 

algemene ziekenhuis ? 
2. welke basis-ontwerpmodellen zijn er voor respectieve ontwerpparameters ? 
3. wat zijn de sterke en zwakke punten van de respectieve basis-ontwerpmodellen, gegeven 

de situatie en doelstellingen ? 

Met management en staven als doelgroep van dit onderzoek wordt bedoeld: 
ziekenhuisdirecties, leidinggevenden op het niveau direct onder de directie, leden medische
en verpleegkundige staf, centrale stafmedewerkers in het algemene ziekenhuis en externe 
organisatie-adviseurs. Met name deze functionarissen worden in de praktijk met strategische 
en belangrijke organisatorische vraagstukken geconfronteerd, zoals organisatorische opbouw 
en procesinrichting. 

Voor een goed inzicht is het wenselijk enige begrippen in bovengenoemde doelstelling en 
onderzoeksvragen nader te definiëren. In hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt uitgebreider 
op deze begrippen ingegaan. Het gaat om begripsomschrijvingen van ontwerpen, organisatie
structuur, ontwerpparameters en ontwerpmodellen. 

Het ontwerpen heeft in deze studie de betekenis van het ontwikkelen van artefacten en/ of het 
verbeteren van bestaande entiteiten. Anders gezegd, het bedenken van en het beslissen over 
geschikte structuren (De Leeuw, 1988; Simon, 1990). 
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Onder de structuur van een organisatie wordt in deze studie verstaan het patroon van de 
posities en de onderlinge relaties. Met patroon wordt wwel bedoeld de wijze waarop 
bepaalde posities of samengestelde posities onderling samenhangen als hun plaatsbepaling en 
afbakening (Van Aken, 1994). In hoofdstuk 3 komt het organisatiebegrip en de structuur 
uitvoeriger terug. 

Ontwerpparameters zijn de basis-keuzevraagstukken van een organisatiestructuur (Mintzberg, 
1983), die bij het ontwerpen van een structuur de kern vormen. Deze vraagstukken kunnen 
worden beschouwd als onderling verweven basis-elementen van de te ontwerpen structuur. 
Eenzelfde element kan verschillende verschijningsvormen aannemen. De verschijningsvormen 
van de elementen tezamen vormen een organisatiestructuur. 

Ontwerpmodellen zijn beschrijvingen van wijzen waarop men bedrijven of bedrijfsprocessen 
kan inrichten of besturen. 

Situationele factoren kunnen worden opgevat als condities of relevante eigenschappen (Botter, 
Boer en Fisscher, 1994). Sterkten en zwakten kunnen in dit verband worden aangemerkt als 
indicaties respectievelijk contra-indicaties. Aanwijzingen worden echter ook gevormd door 
doelstellingen en strategieën. Over het algemeen wordt een ontwerpmodel aanbevolen als men 
in een bepaalde situatie vastgestelde doelen wil bereiken. 

§ 1.4 Relevantie 

Zoals vermeld is de aanleiding voor dit onderzoek gelegen in ontwikkelingen in de 
ziekenhuiswereld: macro-economische regelingen en maatschappelijke trends. Het 
herstructureren van de ziekenhuisorganisatie is één van de maatregelen waarmee het 
ziekenhuismanagement tracht hierop in te spelen. Tot nu toe is relatief weinig onderzoek 
gedaan specifiek met betrekking tot organisatiestructuren van ziekenhuizen en er bestaat 
behoefte aan een goed inzicht in deze complexe materie. Zeker gelet op de verwachting dat 
de wijze van organiseren en besturen van ziekenhuizen nog lange tijd een maatschappelijk 
onderwerp van discussie zal blijven. 

Het maatschappelijk belang moge hieruit blijken, dat de vraag naar een onderzoek als het 
onderhavige is gesteld vanuit het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZi), één van de centrale 
instanties in één van de belangrijkste sectoren in onze samenleving. Het NZi verricht 
toegepast wetenschappelijk onderzoek voor het management van instellingen in de intramurale 
gezondheidswrg en de extra- en semimurale sectoren die hiermee een raakvlak hebben. In 
samenwerking met het veld werkt het NZi aan onderzoeksprogramma's van de overheid, 
adviesorganen en koepelorganisaties. 
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Het wetenschappelijk belang van dit onderzoek is dat door het centraal stellen van de 
organisatiestructuur inzichten worden verwacht die aanzetten tot theorievorming met 
betrekking tot ziekenhuisstructuren. Een theorie waarmee de organisatiestructuur beschreven 
en beoordeeld kan worden. Hoewel in toenemende mate kennis wordt ontwikkeld over de 
organisatie van primaire processen in ziekenhuizen, is nog weinig bekend over de totale 
opbouw van het ziekenhuis, waarmee alle primaire processen gestructureerd worden. 

Ten slotte: de sector ziekenhuizen in Nederland bestaat uit academische, algemene en 
categorale ziekenhuizen. Deze studie van de organisatiestructuur heeft als onderzoeksdomein 
het algemene ziekenhuis. Enerzijds omdat de onderzoeksvraag van het NZi is voortgekomen 
uit onderzoeken en contacten met ziekenhuisdirecties in algemene ziekenhuizen, anderzijds 
omdat het aantal academische en categorale ziekenhuizen beperkt is en de aard en omvang 
van het functiepakket en omstandigheden, met name rond het primaire proces, specifieker 
zijn dan die van het algemene ziekenhuis. 

§ 1.5 Opbouw 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de methodologische opzet van het 
onderzoek uiteengezet: het karakter van de studie, de onderzoeksstrategie, de ontwikkeling 
en vormgeving van het uiteindelijke kennisprodukt, de fasen en de wijze waarop de gegevens 
voor het onderzoek zijn verzameld. Een theoretische beschouwing over 
organisatiestructurering vormt de inhoud van hoofdstuk 3. Thema's en begrippen die in deze 
studie een belangrijke rol spelen komen aan de orde, zoals (professionele) organisaties, 
structuurontwerp, ontwerpparameters, situationele factoren , prestaties van structuur en 
organisatieverandering. Hoofdstuk 4 bevat een algemene beschrijving van de 
ziekenhuisorganisatie. Eerst wordt ingegaan op enige kerngegevens van Nederlandse 
ziekenhuizen en daarna op het primaire proces, de organisatiestructuur, de strategische 
ontwikkelingen en verandering. Het empirisch onderzoek wordt gepresenteerd in hoofdstuk 
5. Vier gevalstudies passeren de revue, waarbij voor iedere case naast algemene gegevens 
aan de orde komen: de ontwerpprincipes van de organisatiestructuur, het organogram en de 
wijze van afdelingsvorming, de leidinggevende structuur, de opbouw van de werkeenheden, 
het veranderproces en de voorlopige stand van zaken. Op basis daarvan worden voorlopige 
ontwerpparameters en basis-ontwerpmodellen afgeleid, maar ook enige nevenuitkomsten 
vermeld. Vervolgens worden de opzet en uitkomsten van respectievelijk een interviewronde, 
een workshop en een schriftelijke evaluatieve enquête behandeld. In hoofdstuk 6 staat het 
ontwikkelde repertoire van kennis centraal. Deze kennis is neergelegd in de vorm van een 
zogenoemd repertorium. Op basis van de empirische bevindingen worden ontwerpparameters 
van de organisatiestructuur voor het algemene ziekenhuis, basis-ontwerpmodellen, de sterke 
en zwakke punten ervan en bijbehorende situaties geschetst. Daarna worden richtlijnen 
gegeven voor toepassing van het repertorium. 
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Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

Het proefschrift wordt afgesloten met hoofdstuk 7, waarin de belangrijkste bevindingen 
worden samengevat en een reflectie volgt op de onderzoeksresultaten, de gehanteerde 
onderzoeksmethoden, -de uiteindelijke kennisbijdragen en de daaruit te noemen aanbevelingen 
voor vervolgonderzoek. 

In figuur 1.1 wordt de opbouw van dit proefschrift schematisch weergegeven. Globaal zijn 
te onderscheiden: verantwoording, uitgangstheorieën, uitkomsten en reflectie. Om snel kennis 
te nemen van de hoofdlijnen wordt verwezen naar paragraaf 7.2 en de Samenvatting. 

Figuur 1.1: Opbouw dissenatie 

Ir I Verantwoording I 
,..-----1 -1 H2: Methoden . 

Blz.1 t/m 8 I Hl: Inleiding 
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2. METilODEN 

§ 2.1 Karakterisering 

Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van ontwerp kennis, waarbij als onderzoeksvragen 
zijn geformuleerd: 
1) wat zijn ontwerpparameters van de organisatiestructuur voor patiëntenzorg in het 

algemene ziekenhuis ? 
2) welke basis-ontwerpmodellen zijn er voor de respectieve ontwerpparameters ? 
3) wat zijn de sterke en zwakke punten van de respectieve basis-ontwerpmodellen, gegeven 

de situatie en doelstellingen ? 

Deze vraagstellingen zijn probleemgericht (Harrison, 1990). 

De eerste onderzoeksvraag is te typeren als een beschrijvingsprob1eem, waarmee het 
ontwerpvraagstuk in kaart wordt gebracht, het modelleren. Tevens focusseert het de discussie 
tussen betrokkenen. Met de ontwikkelde begrippen is een beschrijving te maken van de 
organisatiestructuur van het ziekenhuis. 

De tweede onderzoeksvraag betreft een inrichtingsprobleem, dat wil zeggen conceptuele 
modellen voor het inrichten en besturen van bedrijven of bedrijfsprocessen. In deze studie 
gaat het om structuurmodellen. Wetenschappelijk organisatiekundig onderwek is vaak gericht 
op het ontwikkelen van kennis op een bepaald domein ten behoeve van een verzameling van 
organisatiekundige vraagstukken en niet op het ontwikkelen van één concrete methode of 
instrument. Dit onderzoek richt zich dan ook niet op het ontwikkelen van een blauwdruk van 
de organisatiestructuur voor het algemene ziekenhuis, maar op een verzameling van 
structuurmodellen danwel schetsontwerpen. 

De derde onderzoeksvraag is een verklaringsprobleem. Bij de verzameling van situationele 
factoren en sterke en zwakke punten van de structuurmodellen ligt de nadruk op de 
onderliggende mechanismen. Met name sterke en zwakke punten verwijzen impliciet naar 
effectiviteit. Slechts door inzicht in die onderliggende mechanismen, assumpties en 
achtergronden van de basis-ontwerpmodellen, is theorie-ontwikkeling mogelijk en kunnen 
generieke modellen vertaald worden naar specifieke situaties. 

Het is niet goed mogelijk de onderhavige vraagstellingen kwantitatief te beantwoorden. Het 
gaat om de organisatiestructuur als complex verschijnsel in relatief ingewikkelde organisaties. 
Ontwerpkennis over de organisatiestructuur is tevens sterk kwalitatief van aard en wordt dan 
ook in dit proefschrift in kwalitatieve termen uitgedrukt. 

Met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 
fundamenteel onderzoek en praktijkonderzoek. Volgens Swanbom (1987) ligt het accent bij 
fundamenteel onderwek op het vergroten van inzicht in de werkelijkheid (kennen). En bij 
praktijkonderzoek ligt de nadruk op het leveren van een bijdrage aan de oplossing van 
problemen (kunnen). 
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Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

Toegepast op de bedrijfskunde dient fundamenteel onderzoek een bijdrage te leveren aan het 
algemene kennisbestand van de bedrijfskunde waaronder theorieën, methoden en inzichten 
(zie De Leeuw, 1990; Van der Zwaan, 1990). De aard van de kennis die dit onderzoek moet 
opleveren is gericht op inzichtvorming. Deze studie kan alleen in de zin van 
praktijkonderzoek worden aangemerkt omdat het verschijnsel, de organisatiestructuur en de 
vormgeving daarvan, is bestudeerd in zijn praktische context met behoud van alle relevante 
relaties als geheel, het onderzoeksobject zoals dit functioneert in zijn natuurlijke omgeving. 

Steeds vaker wordt in de bedrijfskunde de term ontwerpgericht onderzoek gebezigd (Van 
Aken, 1994; Van der Zwaan en Van Engelen, 1994; Florosse en Wouters, 1991; Van 
Eijnatten, 1992). Bij ontwerpgericht onderzoek gaat het om het ontwikkelen van kennis voor 
het ontwerpen van artefacten en/ of voor het verbeteren van bestaande entiteiten: kennis om 
ontwerpend in de werkelijkheid in te grijpen. De kennisproduktie van onderzoek wordt niet 
als eindstadium gezien, maar als input voor ontwerpprocessen, zoals verandering en 
handelingsaltematieven. Dat wil zeggen de ontwikkelde kennis dient enigerlei verband te 
houden met de praktische toepassing op korte of langere termijn. Het ontwerpgerichte 
karakter van deze studie komt tot uitdrukking in het repertorium. Deze kan worden 
aangewend door het ziekenhuismanagement voor het (her)ontwerpen van een organisatie
structuur. 

Resumerend is het karakter van dit in de praktijk uitgevoerd onderzoek kwalitatief: de kennis 
over de organisatiestructuur is in kwalitatieve termen vastgelegd. Tevens is het ontwerpend 
van aard: het repertorium bevat basismodellen met toepassingsrichtlijnen, de situationele 
factoren en de sterke en zwakke punten. Deze kunnen worden gebruikt als richtpunten bij het 
ontwikkelen van een organisatie-structuurontwerp. 

§ 2.2 Onderzoeksstrategie 

Als onderzoeksstrategie is gekozen voor inventariserende meervoudige-gevalstudies, 
aangevuld met andere kwalitatieve data-verzamelingsmethoden, zoals een interviewronde en 
een workshop. Hiervoor is gekozen omdat: 
• de te ontwikkelen ontwerpkennis kwalitatief van aard is; 
• een organisatiestructuur en het ontwerpen daarvan sterk context-gebonden is; 
• een organisatiestructuur en het ontwerpen daarvan bestaat uit meerdere aspecten en 

deelkeuzen die onderling samenhangen. 

Er zijn meerdere ziekenhuizen onderzocht om tegengestelde resultaten te krijgen. Dat wil 
zeggen dat sprake is van theoretische herhaling en niet van letterlijke herhaling (Yin, 1989; 
Easton, 1992). De gevalstudies zijn achtereenvolgens uitgevoerd en bij iedere volgende studie 
is gebruik gemaakt van de ervaringen uit de vorige. 
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Methoden 

In dit onderzoek zijn vier gevalstudies verricht. Vooraf hebben oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden in vier andere ziekenhuizen met het hoofd personeel en organisatie en/ of de 
directie. Het ging hierbij om het in kaart brengen van structuurkenmerken en de 
keuzeproblematiek van structuurontwerp ter oriëntatie op het onderwerp van onderzoek, de 
beeldvorming. Deze ziekenhuizen zijn geselecteerd op advies van een deskundige met 
ervaring op het gebied van ziekenhuismanagement Er was sprake van een doelgerichte 
selectie (Baarda en de Goede, 1990). Deze oriënterende gesprekken zijn mede bepalend 
geweest voor de verdere opzet en inrichting van het onderzoek. 

De vier algemene ziekenhuizen die uitgebreid zijn onderzocht, de gevalstudies, hebben een 
zo heterogeen mogelijke samenstelling. Ze verschillen onderling met betrekking tot functie
pakket en keuzen in het nieuwe organisatie-structuurontwerp. 

Voor de selectie van deze ziekenhuizen zijn tevens de volgende algemene criteria gehanteerd: 
• het ziekenhuis moet een nieuwe organisatiestructuur reeds hebben doorgevoerd; 
• het ziekenhuis moet goed functioneren, dat wil zeggen op het moment van onderzoek 

spelen geen grote conflicten of fusiebesprekingen; 
• verschillen in aantal bedden. 

Via contacten met het Nationaal Ziekenhuisinstituut is informatie opgevraagd over 
ziekenhuisinstellingen die voldoen aan deze criteria. Vervolgens zijn met de directies van 
zeven van deze instellingen contacten gelegd in de vorm van oriënterende gesprekken (zie 
introductiebrief in bijlage 1). Naast informatie-uitwisseling zijn de mogelijkheden tot het 
verrichten van onderzoek besproken en de concrete inrichting daarvan, zoals doel, 
tijdsinvestering, betrokkenen, status en output van het onderzoek. Op deze wijze zijn 
uiteindelijk vier ziekenhuizen bereid geweest om deel te nemen aan het onderzoek. Van deze 
ziekenhuizen wordt in dit onderzoek verslag gedaan. Redenen van drie overige ziekenhuizen 
om niet te participeren in dit onderzoek waren: 
• men nam reeds deel aan een landelijk onderzoek naar organisatiestructuren en 

managementparticipatie van medisch specialisten; 
• men had onlangs een discussietraject afgesloten en op hoofdlijnen overeenstemming 

bereikt over een nieuwe organisatiestructuur. Het uitvoeren van een nieuw onderzoek zou 
te belastend zijn voor het management; 

• men was bezig met de voorbereidingen om nieuwbouw te plegen, waarbij tevens een 
nieuwe organisatiestructuur voor ogen stond. Evenwel de gedachten hierover waren nog 
niet uitgekristalliseerd en prioriteit werd gegeven aan de nieuwbouw-activiteiten. 
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Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

§ 2.3 Ontwikkeling repertorium 

Het kennisprodukt van deze studie heeft onder andere geresulteerd in een repertorium. 
Volgens Van Dale ( 1984) is een repertorium een beknopte samenvatting der fundamentele 
gegevens betreffende een wetenschap, waaruit men snel zijn kennis kan opfrissen zonder 
uitvoerige uitleggingen, als in een leerboek, te moeten lezen. Een repertorium wordt in de 
praktijk vaak gebruikt als handboek. Zo gebruikt een arts algemene beschrijvingen van 
symptomen en toegepaste therapieën voor het ontwerpen van een behandeling voor zijn 
specifieke cliënt. Een repertorium dient enerzijds voor de vertaling van de algemene kennis 
naar specifieke problemen en anderzijds om vernieuwingen te bedenken wanneer die 
algemene kennis niet voldoende blijkt voor het oplossen van het specifieke probleem. 

In dit onderzoek is een repertorium ontwikkeld waarin de organisatiestructuur, basis
ontwerpmodellen en situaties worden beschreven die van belang zijn bij het analyseren en het 
ontwerpen van de organisatiestructuur voor het algemene ziekenhuis. Het vraagstuk van de 
organisatiestructuur wordt uiteengerafeld in ontwerpparameters, per ontwerpparameter 
worden basis-ontwerpmodellen en sterke en zwakke punten ervan geschetst evenals 
bijbehorende situaties waarvoor die basis-ontwerpmodellen kunnen gelden. De focus van het 
repertorium is de organisatiestructuur en structuurmodellen; niet ingegaan wordt op 
veranderings- en implementatievraagstukken. 

Een eerste versie van het repertorium is gemaakt na het verrichten van de vier gevalstudies. 
Dit concept is vervolgens in een interviewronde met vijfentwintig functionarissen 
doorgenomen. In deze versie werden alleen de ontwerpparameters en de basis
ontwerpmodellen opgesomd. Gelet op de doelgroep van dit onderzoek is gekozen om vijf 
typen respondenten in de interviewronde vertegenwoordigd te hebben, te weten: 
• ziekenhuisdirecteuren; 
• leidinggevenden van patiëntenzorgeenheden op subdirectieniveau; 
• hoofden personeel en organisatie; 
• medisch specialisten; 
• externe organisatie-adviseurs. 

Van elke respondentencategorie zijn er vijf geïnterviewd. De selectie van deze respondenten 
heeft plaatsgevonden op: 
• advies van een deskundige; 
• basis van persoonlijke contacten van de onderzoeker; 
• basis van toevallige contacten. 

Hoe deze interviews waren gestructureerd is te zien in een vragenlijst, die opgenomen is in 
bijlage 2. De geïnterviewden is tevoren het repertorium toegezonden. 

Op basis van de interviewuitkomsten is een tweede versie van het repertorium gemaakt. Daar 
bedrijfskundig onderzoek zich niet alleen richt op theorie-ontwikkeling, maar ook op 
aanwendbare theorie, is besloten tot het organiseren van een workshop met vijftien 
vertegenwoordigers van de doelgroep. Deze workshop beoogde enerzijds ervaringen rond 
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het ontwerpen van een ziekenhuisstructuur te toetsen en anderzijds het repertorium te 
complementeren ten behoeve van het gebruik door de doelgroep. Het merendeel van de deel
nemers aan de workshop had ook geparticipeerd in de interviewronde. In de workshop 
hebben de deelnemers aan de hand van casuïstiek gewerkt aan twee ontwerp-opdrachten (zie 
verder paragraaf 5.9 en bijlage 3). 

Ten slotte: aan alle deelnemers van de workshop is achteraf een evaluatie-formulier toegezon
den. De vragen hadden betrekking op herkenbaarheid, juistheid, volledigheid, 
toegankelijkheid en praktisch nut van het repertorium. Het evaluatieformulier is terug te 
vinden in bijlage 4. 

De workshop en de uitkomsten van de evaluatie hebben aanleiding gegeven tot het schrijven 
van een derde (definitieve) versie van het repertorium (zie hoofdstuk 6). 

Op deze wijze is het repertorium tot stand gekomen. In figuur 2.1 wordt de ontwikkeling van 
het repertorium schematisch weergegeven. 

Figuur 2.1: Ontwikkeling repertorium 

J 
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Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

§ 2.4 Fasering 

Het onderzoek omvatte in totaal de volgende zeven fasen. 

FASE 1: LITERATUURSTUDIE EN ORIËNTERENDE GESPREKKEN 

Gestart is met een studie van literatuur op het gebied van onder meer organisatiestructuren, 
ontwerpmodellen en ziekenhuisorganisaties. Doel hiervan was om met behulp van de 
bestudeerde literatuur relevante structuurdimensies en ontwikkelingen te localiseren. Het gaat 
hier om de zogenoemde pre-analytische fase van het onderzoek (Maso, 1987). Tevens zijn 
gesprekken gevoerd in vier ziekenhuizen die bezig waren met het veranderen van de 
organisatiestructuur. Deze kortdurende studies waren ter oriëntatie op het onderwerp van 
onderzoek. 

FASE 2: METHODOLOGISCHE OPZET VAN HET PROMOTIE-ONDERZOEK 

Na een eerste verkenning van de literatuur en de praktijk is de onderzoeksopzet nader 
uitgekristalliseerd. Een ontwikkeldoelstelling werd geformuleerd, theoretische uitgangspunten 
evenals een plan van aanpak. 

FASE 3: DIEPTE-ONDERZOEK IN VIER ZIEKENHUIZEN 

Naar aanleiding van de gekozen onderzoeksstrategie zijn vier ziekenhuizen geselecteerd die 
een verandering van de structuur hadden doorgevoerd. Nagegaan is hoe de organisatie is 
geherstructureerd, welke elementen gewijzigd zijn, hoe met situationele variabelen is 
omgegaan die de structuur kunnen bepalen en wat de voorlopige ervaringen zijn met de 
nieuwe structuur. 

FASE 4: ONTWIKKELING REPERTORIUM 

Op basis van de bevindingen uit de voorgaande fasen zijn de structuurmodellen voor een 
ziekenhuis uitgewerkt. Een repertorium is opgesteld waarin is aangegeven wat de 
ontwerpparameters voor het structureren van de patiëntenzorg zijn en hoe die parameters 
kunnen worden gehanteerd. Dat wil zeggen dat een aantal basismodellen voor de 
organisatiestructuur van de patiëntenzorg zijn ontwikkeld en dat voor ieder van die modellen 
een verzameling sterke/zwakke punten en situationele factoren zijn geformuleerd, waardoor 
die modellen verbonden worden met categorieën van gevallen. 

FASE 5: INTERVIEWRONDE 

Het repertorium is vervolgens voorgelegd aan vijfentwintig personen. Met hen zijn de 
ontwerpparameters, de basis-ontwerpmodellen en hun toepassingsrichtlijnen besproken en 
geëvalueerd. Dit had tot doel om het repertorium verder uit te werken, gericht op de 
inventarisatie van sterke/zwakke punten en situationele factoren. 

FASE 6: WORKSHOP 

Een nieuwe versie van het repertorium is gemaakt. Daar in het onderzoek ook het streven 
was om kennis te verkrijgen die het ziekenhuismanagement ondersteunt bij het 
herstructureren van de organisatie is de toepassing en de toepasbaarheid van het repertorium 
onderzocht. Daartoe is een workshop georganiseerd met een selectie van vijftien personen 
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die eveneens hadden meegedaan aan de interviewronde. Zij hebben achteraf een 
evaluatieformulier ingevuld met betrekking tot het gebruik van het repertorium. 

FASE 7: EVALUATIE 

Ten slotte zijn alle opgedane empirische bevindingen geïnterpreteerd en bediscussieerd. Op 
basis daarvan is gekomen tot theoretische standpunten over het ontwerpen van 
ziekenhuisstructuren en tot ontwerp-ondersteunende kennis ten behoeve van de doelgroep. 

§ 2.5 Gegevensverzameling 

Voor het verzamelen van gegevens in de ziekenhuizen is gebruik gemaakt van een tweetal 
methoden, te weten interviews en secundaire data-analyse. 

Gestreefd is om het vraagstuk van het ontwerpen van de organisatiestructuur vanuit diverse 
invalshoeken te benaderen. Daartoe hebben in elk van de vier onderzochte ziekenhuizen 
interviews plaatsgevonden. Hiervoor is gekozen omdat via interviews in het algemeen 
kwalitatief betere informatie wordt verkregen dan bijvoorbeeld een enquête. De 
geïnterviewden kunnen in de volgende categorieën worden ingedeeld: 

REsPONDENTENCATEGORIEËN AANTAL 

• directeuren patiëntenzorg 4 
• directeuren beheerszaken 4 
• directiesecretarissen 2 
• voorzitters medisch staf 4 
• hoofden verplegingsdienst 3 
• hoofden medische en paramedische zaken 2 
• hoofden hoteldienst 2 
• hoofden technische dienst 2 
• hoofden personeelszaken 5 

De interviews waren half-gestructureerd. Dit stelt de interviewer in staat nieuwe en 
onverwachte gegevens op te nemen waarvoor in een gestructureerd interview geen ruimte is. 
Tevens biedt het de mogelijkheid om op bepaalde zaken door te vragen. De gesprekken met 
bovengenoemde functionarissen duurden ongeveer 1 à l 1/2 uur. De vragen betroffen de 
volgende rubrieken: 
• aanleiding tot verandering van de structuur; 
• schets van de nieuwe structuur; 
• de keuzen achter deze structuur; 
• ontwerpvariabelen; 
• besluitvorming en verandering; 
• effecten van structurering. 
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Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

De geïnterviewden hebben allen tevoren een introductiebrief gekregen, waarin de bedoeling 
van het onderzoek en het interview nader werden toegelicht. 

Onder secundaire data-analyse wordt verstaan het gebruik van documenten, rapporten, 
dossiers en onopvallende metingen. Voor dit onderzoek zijn in elk betrokken ziekenhuis de 
volgende secundaire data verzameld: beleidsplannen, reorganisatienota's, organogrammen, 
jaarverslagen, vergademotulen en rapporten van interne commissies of werk(stuur)groepen. 
De voordelen van secundaire data-analyse zijn: weinig tijdsinvestering voor de medewerkers, 
de medewerkers in de organisatie kunnen gegevens helpen verzamelen en analyseren en de 
validiteit en de geloofwaardigheid van de metingen beoordelen, de methode is vaak sneller 
en goedkoper dan het verzamelen van nieuwe gegevens en zij kan gegevens opleveren over 
de organisatie als geheel en de omgeving. 

Op basis van de interviews en de secundaire data-analyse is per ziekenhuis een case-verslag 
geschreven. Dit verslag is naar de geïnterviewden gezonden zodat dezen het konden toetsen 
en waar nodig wijzigen of aanvullen. 

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat voor het onderzoek een begeleidingscommissie is 
ingesteld met deskundigen die bekend zijn met de praktijk in ziekenhuizen, zoals een 
ziekenhuisdirecteur, een medisch specialist en een organisatie-adviseur. De promotoren 
hadden tevens zitting in deze begeleidingscommissie. De onderzoeksopzet en de 
onderzoeksuitkomsten zijn ieder kwartaal met hen besproken. 
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3. ORGANISATIE-STRUCTURERING 

§ 3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van relevante theorieën en concepten met betrekking tot 
organisatie-structuurontwerp. Vanuit een bepaalde manier van kijken naar organisaties 
worden eerst het organisatiebegrip en de structuur nader gedefinieerd. Vervolgens worden 
algemene ontwerpparameters van een organisatiestructuur besproken evenals situationele 
factoren die van invloed zijn op een organisatiestructuur. Tevens wordt ingegaan op effecten 
of prestaties van een organisatie-structuurontwerp. Omdat het onderwerp van onderzoek 
speelt in ziekenhuisorganisaties, die doorgaans worden aangeduid als het type professionele 
organisatie, worden de specifieke eigenschappen van dit type organisatie behandeld. 
Afgesloten wordt met een beknopte verhandeling over het proces van organisatieverandering, 
waarin een organisatie-structuurontwerp altijd geplaatst moet worden. 

§ 3.2 Organisaties 

Binnen de organisatiekunde bestaan diverse benaderingen en theorieën over organisaties. In 
de evolutie over het denken en kijken naar organisaties zijn twee dimensies telkens terug te 
vinden. 

Ten eerste worden organisaties vaak benaderd als systemen 1, waarvan de elementen 
bijvoorbeeld kunnen zijn mensen, processen of afdelingen, waartussen onderlinge relaties 
bestaan zoals gezagsverhoudingen, affectieve relaties, informatiestromen en goederenstromen. 
Wanneer men de relaties tussen het systeem en zijn omgeving buiten beschouwing laat, 
spreekt men van een gesloten systeem. Wanneer men de meestal wederkerige beïnvloeding 
tussen systeem en omgeving wel betrekt, spreekt men van een open systeem. 

Ten tweede worden organisaties vaak benaderd als doelgerichte entiteiten. Het bestaan, 
gedrag en inrichting van de organisatie is gericht op het bereiken van doelstellingen. Daarbij 
kunnen twee verschillende soorten doelstellingen worden onderscheiden, rationele en sociale. 
Rationele doelstellingen leggen de nadruk op objectieve (economische) factoren die voor de 
organisatie als geheel nastrevenswaardig zijn. Terwijl sociale doelstellingen meer de nadruk 
leggen op subjectieve (niet economische) factoren die voor de medewerkers in een organisatie 
betekenis hebben. 

Op basis van deze twee dimensies onderscheidt Robbins (1990) vier typen organisatie
benaderingen met ieder een eigen focus, weergegeven in tabel 3.1. 

1 Een deelverzameling van alle elementen in de werkelijkheid en de relaties tussen die elementen kan men 
beschouwen als een systeem (Simon, 1990). 
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Tabel 3.1: Theoretische classificatie van organisatie-beruuleringen 

Doelperspectief Rationeel Sociaal 
Systeemperspectief 

Gesloten TYPE 1 TYPE 2 
Produktie en efficiency Mens en gedrag 

Open TYPE 3 TYPE 4 
Situatie en organisatie Macht en politiek 

TYPE 1: PRODUKTIE EN EFFICIENCY 
Deze benadering wordt ook wel de klassieke organisatie-theorie genoemd. Namen als Taylor, 
Fayol, Weber en Davis zijn hieraan verbonden. De organisatie wordt opgevat als een 
gesloten systeem en de volgende stellingen zijn daarop van toepassing (Robbins, 1990): 
• organisaties zijn gericht op het bereiken van produktie gerelateerde en economische 

doelen; 
• er bestaat een optimale manier van organiseren, mits men de inrichting van het 

produktieproces, zoals werkmethoden en standaardisatie, baseert op wetenschappelijk 
onderzoek; 

• produktiviteit ontstaat door verticale en horizontale taakspecialisatie; 
• organisaties en medewerkers handelen rationeel naar economische principes. 

TYPE 2: MENS EN GEDRAG 
In deze benadering wordt een organisatie ook gezien als een gesloten systeem, maar dan 
opgebouwd uit mensen en taken. Met name is de aandacht gevestigd op het gedrag van 
mensen in een organisatie. Belangrijke uitgangspunten van deze zogenoemde human resource 
benadering zijn (Bolman en Deal, 1991): 
• organisaties bestaan om menselijke behoeften te bevredigen; 
• organisaties en mensen zijn van elkaar afhankelijk; 
• als er weinig aansluiting is tussen de organisatie en het individu, zal één of beide 

daaronder lijden; een goede aansluiting is een gemeenschappelijk voordeel. 

TYPE 3: SITUATIE EN ORGANISATIE 
Deze benadering benadrukt dat organisaties niet in een vacuüm bestaan, maar in samenhang 
met de omgeving functioneren (open systemen). Alleen wanneer een zeker evenwicht bestaat 
tussen de organisatie en de omstandigheden waarin ze verkeert kan een organisatie effectief 
functioneren. Deze denkwijze wordt ook wel de contingentie-benadering genoemd, waarvan 
Galbraith (1977) de uitgangspunten samenvat als: 
• er bestaat geen optimale manier van organiseren; 
• niet elke manier van organiseren is even doeltreffend; 
• de eisen uit de omgeving zijn voor een belangrijk deel bepalend voor de gewenste manier 

van organisatie-inrichting. 
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TYPE 4: MACHT EN POLITIEK 

In deze benadering worden organisaties beschouwd als complexe systemen van individuen 
en dominante belangengroepen zowel binnen als buiten de organisatie, ieder met eigen 
interesses, voorkeuren, waarden en visies. Mensen in een organisatie sluiten een (tijdelijk) 
verbond met elkaar om bepaalde zaken te bereiken. Deze zogenoemde coalities zijn continu 
met elkaar in strijd over de schaarse middelen van de organisatie. Om dit doelgericht te 
beïnvloeden wordt gebruik gemaakt van macht en politieke activiteiten. Uitgangspunten van 
deze benadering zijn (Shafritz en Ott, 1992): 
• macht, politiek en invloedsuitoefening vormen een wezenlijk en structureel onderdeel van 

de organisatie; 
• de opbouw van de organisatie is een weergave van de machtsrelaties en de 

zeggenschapsverhoudingen; 
• de doelen van een organisatie worden bepaald door dominante coalities en kunnen 

veranderen als verschuivingen optreden in de machtsrelaties. 

Uit voornoemde blijkt dat de omschrijving van het verschijnsel organisatie in eerste instantie 
afhankelijk is van de benadering die wordt gekozen. In dit proefschrift wordt de contingentie
benadering gevolgd: organisaties worden opgevat als open systemen, ze verkeren in 
voortdurende wisselwerking met hun omgeving. Het structuurvraagstuk wordt in dit 
proefschrift benaderd vanuit een sterk rationeel perspectief (zie type 3). Omdat de omgeving 
niet constant is, moet de organisatie activiteiten voortdurend aanpassen aan omgevings
veranderingen. Derhalve zal er congruentie moeten zijn tussen de eigenschappen van een 
organisatie en haar omgeving. Echter organisaties zijn tot op zekere hoogte in staat hun 
omgeving of domein zelf te bepalen. Het management van een organisatie beschikt rowel 
over de mogelijkheid van 'strategie choice' als van 'organizational choice', waardoor juist 
de omgeving zich moet aanpassen aan de organisatie (Child, 1973; Vijverberg, 1995). Dit 
noemt men de aangepaste contingentie-benadering. 

Vanuit deze benadering zijn verschillende definities mogelijk van het begrip organisatie. 
Hieronder volgen drie omschrijvingen van verschillende auteurs. 

• Organisaties zijn informatieverwerkende netwerken (Galbraith, 1977). 
• Een organisatie is een concreet systeem met een bepaalde structuur voor doelgerichte 

onderlinge afstemming van uitvoerende activiteiten (De Leeuw, 1986). 
• Een organisatie is een verzameling mensen die hun krachten bundelen in een systeem van 

posities, met de daarbij behorende fysieke middelen (Van Aken, 1994). 

Volgens Galbraith gaat het in organisaties vooral om informatie-verwerking. Deze 
mechanistische visie op organisaties wordt hier verworpen, omdat het alle andere aspecten 
van een organisatie van ondergeschikt belang maakt. 
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De Leeuw hanteert het organisatiebegrip in drie betekenissen: 
1. in functionele zin: het organiseren als activiteit; 
2. in instrumentele zin: het brengen van structuur in activiteiten om doelen te bereiken; 
3. in institutionele zin: de organisatie als een concreet systeem in de werkelijkheid. 

Organisaties worden in de breedste zin van het woord opgevat, waaronder alle aspecten van 
de organisatie kunnen worden verstaan. Wat wel en niet tot een organisatie behoort, blijft 
daarmee in het midden. 

Van Aken beschouwt het systeem van posities2 als definiërende eigenschap van een 
organisatie. Hij spreekt van een abstract systeem van posities, omdat alle posities in een 
organisatie direct of indirect met elkaar samenhangen, zowel via hun activiteiten
programma's als via het communicatienetwerk van de organisatie. De samenhang tussen de 
posities is essentieel, omdat anders slechts sprake is van een losse verzameling van mensen 
en middelen. In dit proefschrift wordt een organisatie niet opgevat als alleen een systeem van 
posities, maar tevens als: 

• een verzameling mensen die binnen een samenwerkingsverband met duurzame 
eigenschappen één of meer functies voor hun omgeving vervullen. 

De kern hierin wordt gevormd door het begrip duurzame eigenschappen. Van Aken (1994) 
verstaat daaronder eigenschappen die bij het doorlopen van diverse organisatie-processen en 
bij de in- en uitstroom van organisatieleden niet veranderen. Als mogelijke invulling van 
duurzame eigenschappen kan worden genoemd het 7s-raamwerk van Peters en Waterman 
(1982). Zij noemen zeven factoren, die een essentiële rol vervullen voor het functioneren van 
een organisatie, te weten: 
1. Strategy: de strategie van de onderneming; 
2. Structure: de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
3. Systems: de formele procedures en informatiesystemen; 
4. Skills: de kerncompetenties van de onderneming; 
5. Staff: de selectie, opleiding, beoordeling en beloning van personeel; 
6. Style: de stijl van leidinggeven door het (top)management; 
7. Shared Values: de normen en waarden die organisatieleden delen. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat er meerdere aangrijpingspunten zijn voor het ontwerpen van 
organisaties. Eén van de relatief gezien duurzame eigenschappen van de organisatie betreft 
de structuur van een organisatie. In de volgende paragraaf wordt de structuur als 
aangrijpingspunt nader omschreven. 

2 Een positie kan worden gedefinieerd als een verzameling van identificeerbare, relatief stabiele 
rolverwac htingen met de volgende drie eigenschappen: 

zij moet worden vervuld door een persoon; 
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§ 3.3 Organisatie-structuurontwerp 

Het begrip organisatiestructuur is, afhankelijk van het organisatieperspectief, op verschillende 
manieren te definiëren. In de praktijk wordt veelal de organisatiestructuur aangeduid als de 
manier waarop een organisatie is opgebouwd. Opgebouwd heeft dan betrekking op de 
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In deze studie wordt 
aangesloten bij het positiebegrip van Van Aken (1994). De structuur van een organisatie kan 
dan gedefinieerd worden als: 

• het patroon van posities met hun onderlinge relaties (Zie ook Van Aken, 1994; Kosiol, 
1962)). 

Met 'patroon' wordt zowel bedoeld de wijze waarop bepaalde posities of samengestelde 
posities onderling (bestuurlijk en/of fysiek) samenhangen, als ook hun onderlinge 
plaatsbepaling en afbakening. 

Uit het patroon van posities met hun onderlinge relaties kunnen zeven ontwerpparameters (in 
de zin van basis-keuzevraagstukken) afgeleid worden, te weten: 
1. individuele posities; 
2. samengestelde posities; 
3. architectuur van het lijnmanagement; 
4. verbindingsfuncties; 
5. fysieke procedurestructuur; 
6. bestuurlijke procedurestructuur; 
7. beheersstructuur. 

Met behulp van deze ontwerpparameters kan een organisatiestructuur worden beschreven en 
een structuurontwerp worden opgesteld. Hieronder volgt een toelichting op de zeven 
ontwerppararneters, waarvoor telkens bij het ontwerpen van de organisatiestructuur 
principiële keuzen moeten worden gemaakt. Deze keuzen worden overigens meestal niet 
sequentieel afgewerkt, maar eerder iteratief. 

I ÛNIWERPPARAMETER 1: INDIVIDUELE POSITIES 

Bij het ontwerpen van individuele posities gaat het in de eerste plaats om het ontwerpen van 
de fysieke en bestuurlijke taak voor die posities, waarbij een taak een samenhangende en 
homogene verzameling van werkzaamheden is. In de tweede plaats gaat het om het bepalen 
van de plaats van die positie in de communicatie- en coördinatiestructuur van de organisatie. 

Een tweede vraagstuk is de zelfbestuur/coördinatie balans: hoeveel wordt overgelaten aan de 
persoon die de positie vervult bij het besturen van de uitvoering van zijn eigen taak en in 
welke mate wordt de besturing van die uitvoering ingeperkt door allerlei coördinerende 
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mechanismen. Vaak wordt dit in de taak-omschrijvingl behorende bij de individuele positie 
opgenomen in termen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een bevoegdheid is het 
recht tot het uitvoeren van een activiteit en verantwoordelijkheid kan worden gedefinieerd 
als de plicht van een persoon of groep van personen om verantwoording af te leggen over 
aan de eigen positie gebonden activiteiten (Ahaus en Van de Water, 1993a, 1993b, 1994; 
Mulder, 1993, 1994)). 

ONTWERPPARAMETER 2: SAMENGESTELDE POSITIES 

Het begrip positie kan worden gegeneraliseerd tot het begrip samengestelde positie, waarbij 
gedacht kan worden aan afdeling, divisie of unit. Samengestelde posities kunnen worden 
gevormd door individuele posities, die veel met elkaar gemeen hebben, te bundelen. Dit vindt 
ten eerste plaats omdat hierdoor de onderlinge coördinatie4 van de taakuitvoering voor de 
betrokken posities vereenvoudigd wordt: 
• de betrokken posities krijgen een gemeenschappelijk direct toezicht; 
• de betrokken posities worden in het algemeen geografisch dicht bij elkaar gebracht, 

waardoor de onderlinge afstemming gemakkelijk wordt; 
• de prestaties van de betrokken posities worden gemeenschappelijk bewaakt. 

In de tweede plaats gebruiken de betrokken posities door de bundeling tot één afdeling 
gemeenschappelijke middelen, hetgeen efficiënt kan zijn als die posities veel met elkaar 
gemeen hebben (synergie in bedrijfshuishouding). 

Bij de vorming van afdelingen of andere samengestelde posities wordt er naar gestreefd de 
betreffende taken zo homogeen mogelijk te maken met betrekking tot input, transformatie en 
output ten behoeve van de gemeenschappelijke coördinatie en het gemeenschappelijk gebruik 
van middelen. Het bundelen van individuele posities tot organisatorische eenheden5 van 
samengestelde posities, afdelingen of organistie-onderdelen, kan op vijf verschillende 
manieren gebeuren: 

3 Een taak-omschrijving is het geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die aan één positie 
zijn toegewezen, met inbegrip van betrekkingen ten opzichte van posities binnen of buiten de organisatie (Botter, 
198 I; Keuning en Eppink, 1986). 

4 Onder coördinatie wordt in dit proefschrift verstaan het naar inhoud en timing onderling afstemmen van de 
taakuitvoering van twee of meer uitvoerenden door een derde instantie (Van Aken, 1994). 

5 Het gaat hier om het proces van afdelingsvorming: het samenvoegen van gelijksoortige of samenhangende 
taken in een organisatie, waardoor afzonderlijke eenheden ontstaan. Een organisatorische eenheid is dan een 
samenstel van posities die bij elkaar zijn gebracht en waarbij voor de betrokken posities een gemeenschappelijk direct 
toezicht geldt op de taakuitvoering en bewaking van de prestaties. In veel gevallen zullen de posities geografisch zo 
dicht mogelijk bijelkaar gebracht zijn, maar dit is niet altijd een voorwaarde. 
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1) groeperen naar kennis en vaardigheden: 
afdelingen kunnen worden gecreëerd door functies, waar bepaalde gespecialiseerde kennis 
en vaardigheden voor nodig zijn, bij elkaar te plaatsen. Op deze wijze ontstaan 
zogenoemde vakgroepen, zoals die ook op een universiteit zijn te onderscheiden, een 
discipline6 georiënteerde of vakgroepenstructuur; 

2) groeperen naar werkproces en functie: 
gelijksoortige bewerkingen, activiteiten of gelijksoortige technologische processen worden 
bij elkaar in één orgaan ondergebracht. Dit ongeacht het soort produkt of dienst, de markt 
of het gebgrafisch gebied. Aldus wordt een functionele structuur gecreëerd, ook wel 
procesgerichte structuur genoemd; 

3) groeperen naar produkt of dienst: 
bij deze vorm van groeperen worden alle activiteiten, handelingen en functies, die 
betrekking hebben op één produkt of dienst bij elkaar gebracht in een organisatorische 
eenheid.7 Dit noemt men een produktgerichte structuur; 

4) groeperen naar doelgroep of marktsegmenten: 
hierbij worden alle activiteiten die gericht zijn op een specifieke doelgroep, groepen 
cliënten of segmenten van de markt in een afdeling bijeen geplaatst. Men spreekt van 
produkt/markt combinaties (PMC's); 

5) groeperen naar geografisch gebied: 
organisaties kunnen hun activiteiten ook territoriaal verspreiden over verschillende 
vestigingsgebieden. In organisatorische eenheden worden activiteiten gebundeld die gericht 
zijn op een bepaalde locale, nationale of zelfs internationale regio. 

Naast de taak van een afdeling moet, evenals bij de individuele positie, de plaats van een 
afdeling in de communicatie- en coördinatiestructuur bepaald worden. Afdelingsvorming zal 
in het algemeen zodanig plaatsvinden dat de interacties en fysieke afhankelijkheden binnen 
de afdeling groter zijn dan die tussen de afdelingen. Thompson (1967) onderscheidt in dit 
verband drie soorten afhankelijkheden, te weten: 
1. reciproke afhankelijkheden (de meest samenhangende en wederzijds afhankelijke 

activiteiten); 
2. sequentiële afhankelijkheden (minder samenhangende activiteiten die opeenvolgend moeten 

worden uitgevoerd); 
3. gekoppelde afhankelijkheden (activiteiten die gezamenlijk afhankelijk zijn van één 

capaciteitsbron). 

6 Een discipline is een groep die werkt met dezelfde theorieën en vanuit dezelfde perceptuele training/opleiding 
aan een bepaald materieel object, i.c. soorten vragen en problemen (Van Strien en Rappard, 1990). 

7 Wissema (1988) gebruikt hiervoor de tenn 'business-activiteit'. Daaronder verstaat hij alle activiteiten rond 
een bepaalde 'produkt-line' of dienst in een bepaalde markt. Een onderdeel dat op deze wijze is georganiseerd wordt 
business-unit genoemd. 
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Ook voor samengestelde posities speelt weer de vraag met betrekking tot de zelfbestuur/ 
coördinatie balans. Vaak wordt gesproken over de autonomie van een organisatorische 
eenheid. Kastelein ( 1987, 1990) verstaat daaronder 'een toestand waarin een groep of 
organisatorische eenheid haar interne en externe interacties en communicaties op enigerlei 
wijze zonder tussenkomst van buitenaf stuurt en regelt' . In het verlengde van Kastelein8 zijn 
drie vormen van autonomie te onderscheiden: 
1. strategische autonomie: de bevoegdheid van een eenheid tot het vaststellen van 

doelstellingen ten aanzien van produkten, diensten en assortiment van de eenheid (wat en 
waarom vraagstukken); 

2. tactische autonomie: de bevoegdheid van een eenheid tot het vaststellen van de activiteiten 
die noodzakelijk zijn om overeengekomen doelstellingen te realiseren (hoe en waarmee 
vraagstukken); 

3. operationele autonomie: de bevoegdheid van een eenheid tot het sturen, regelen en 
uitvoeren van overeengekomen activiteiten voor de eenheid (wie en wanneer 
vraagstukken). 

De laatste jaren is in veel organisaties een decentralisatiegolf9 waar te nemen (Van Londen, 
1992; Keuning, Opheij en Maas, 1993). Aan organisatorische eenheden in een organisatie 
wordt dan in feite meer tactische en strategische autonomie toegekend dan voorheen het geval 
was. Echter voor het bepalen van de mate waarin een eenheid strategisch, tactisch en 
operationeel autonoom kan zijn, spelen de soorten afhankelijkheden (vgl. Thompson, 1967) 
weer een belangrijke rol. 

ONTWERPPARAMETER 3: ARCIDTECTUUR VAN HET LUNMANAGEMENT 

Op ieder niveau van de organisatie speelt de vraag welke structuur te kiezen voor het lijn
management. Bij elke topstructuur ontstaat op het daaropvolgende niveau van detaillering 
voor ieder organisatiedeel weer de vraag naar de topstructuur van dat organisatie-onderdeel. 
De keuzen op verschillende niveaus dienen een zekere samenhang te tonen. Vandaar dat de 
totaalstructuur ofwel de architectuur van het lijnmanagement een aparte ontwerpparameter 
is. Met betrekking tot de architectuur zijn in de organisatiekundige literatuur vier dominante 
modellen te onderscheiden, te weten: 
I. lijn-organisatie; 
2. lijn-staf organisatie; 
3. lijn-functionele stafstructuur; 
4. matrixorganisatie. 

8 Kastelein maakt een onderscheid in: operationele autonomie, organisationele autonomie en transactionele 
autonomie. 

9 (De)centralisatie betreft de mate waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op hogere 
(centralisatie) dan wel op lagere (decentralisatie) niveaus in een organisatie zijn of moeten worden geplaatst (Jägers 
en Janssen, 1991). 
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De structuur van het lijnmanagement wordt in belangrijke mate bepaald door de basis voor 
afdelingsvorming, zoals genoemd bij ontwerpparameter twee. Het bundelen van posities tot 
organisatorische eenheden op het niveau direct onder de algemene directie of raad van 
bestuur wordt aangeduid als de primaire ordening (Damhuis, 1988; Van Aken, 1994). Op 
deze wijze ontstaat de topstructuur voor de totale organisatie. Na de keuze van de primaire 
ordening ontstaat het vraagstuk van de secundaire ordening: de topstructuur van de diverse 
organisatorische eenheden binnen die organisatie. Voor grote organisaties kunnen vervolgens 
weer tertiaire en nog hogere ordeningen ontworpen worden. Het aantal ordeningen geeft 
tevens het aantal managementlagen of hiërarchische niveaus weer in een organisatie. De 
primaire, secundaire en tertiaire ordening, kan zoals vermeld, op een vijftal verschillende 
manieren plaatsvinden. Overigens wordt voor een bepaalde ordening niet altijd een zuivere 
ordeningsbasis toegepast, maar ook een combinatie van verschillende ordeningen. 

Bij het ontwerpen van een lijnstructuur zijn de volgende drie onderwerpen van belang: 
• de spanwijdte van de leiding (span of control): het aantal mensen aan wie rechtstreeks 

leiding wordt gegeven; 
• de spandiepte van de leiding (span of depth): het aantal niveaus waaraan (in)direct leiding 

wordt gegeven; 
• de bevoegdheid van de leiding: welk soort aanwijzingen kan een manager geven aan 

medewerkers, dat wil zeggen hiërarchisch, functioneel of operationeel; in de lijnstructuur 
vallen deze drie bevoegdheden samen. 

In veel organisaties geldt het principe van eenheid van leiding, op alle niveaus in de 
organisatie wordt gekozen voor een éénhoofdige leiding. Met de opkomst van de 
matrixorganisatie is echter op grote schaal aangesloten bij de behoefte uit de praktijk om dit 
principe los te laten (Van Dam en Marcus, 1995). Gekozen wordt dan voor een vorm van 
tweehoofdig management: hetzij gelijktijdig, hetzij opeenvolgend, hetzij op verschillende 
niveaus binnen een organisatie. Bekend is het onderscheid tussen de vakmatige leiding 
(vakbaas) en de operationele leiding (werkbaas) van Kampfraath (1981). 

I ONTWERPPARAMETER 4: VERBINDINGSF1JNCTIES 

Bepaalde overblijvende afhankelijkheidsrelaties in de lijnstructuur kunnen worden opgelost 
door verbindingsmechanismen. Voor de betrokken posities en afdelingen moeten de taken 
gedefinieerd worden alsmede de plaats in de totale coördinatiestructuur. Mintzberg (1991) 
noemt zes verbindingsmechanismen die gerangschikt kunnen worden van een lage naar een 
hoge zelfbestuur/coördinatie verhouding, te weten: 
• direct toezicht door de gemeenschappelijke chef van de uitvoerders (directe aansturing); 
• standaardisatie van werk (formaliseren werkinstructies); 
• standaardisatie van output (specificeren omvang output); 
• standaardisatie van vaardigheden (opleiding en training); 
• standaardisatie van normen (waarden, normen en overtuigingen); 
• onderlinge afstemming door de uitvoerders van de taak zelf (direct overleg). 
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Niet altijd zijn deze verbindingsmechanismen toereikend om de vereiste afstemming tot stand 
te brengen. In navolging van Galbraith (1977) noemt Mintzberg (1991) vier basistypes 
verbindingsmiddelen die in de formele structuur opgenomen kunnen worden en bedoeld zijn 
om contacten tussen individuele of samengestelde posities te stimuleren, te weten: 
• liaisonposities (een functionaris om het werk van twee eenheden te coördineren, echter 

zonder formeel gezag); 
• taakgroepen en vaste commissies (besprekingen en vergaderingen om een eenmalige zaak 

voor te bereiden of een interdepartementale groep van meer permanente aard); 
• integratiemanagers (een liaisonpositie met formeel gezag); 
• matrixstructuren (verschillende lijnmanagers zijn gezamenlijk en gelijkelijk 

verantwoordelijk voor bepaalde operationele activiteiten). 

Deze verbindingsmiddelen worden in het algemeen daar gebruikt waar de werkzaamheden 
tegelijkertijd horizontaal gespecialiseerd, complex en sterk onderling afhankelijk zijn. 

I ONTWERPPARAMETER 5: FYSIEKE PROCEDURESTRUClUUR 

Een belangrijk ontwerpvraagstuk is de organisatie van het primaire proces van een 
organisatie: het ontwerpen en opstellen van de elementaire fysieke processen, het bepalen van 
hun volgorde en hun onderlinge afstemming voor wat betreft inhoud en timing. Dit wordt 
ook wel de inrichting van de produktie-organisatie genoemd. Afhankelijk van het type 
produktie, continu versus discontinu10

, kunnen twee extreme inrichtingsmodellen voor het 
primaire proces genoemd worden, te weten jobshop en flowshop (Botter, 1981). Nauw 
gerelateerd aan de inrichting van het primaire proces is de wijze waarop produktiemiddelen 
van het primaire proces worden gegroepeerd, dat wil zeggen de ruimtelijke inrichting van 
mensen, machines en goederen (layout). 

10 Het kenmerk van een continu produktietype is de goede voorspelbaarheid van de input c.q. throughput. Het 
discontinu produktietype kenmerkt zich door een slechte voorspelbaarheid van de input c .q. transformatie (Botter, 
1981). 
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I ONTWERPPARAMETER 6: BESTUURLUKE PROCEDURESTRUCTIJUR 

In samenhang met de fysieke procedurestructuur dient de bestuurlijke procedurestructuur 
ontworpen te worden. Daarbij gaat het om besturing11 van de uitvoering van het primaire 
proces, de coördinatie tussen de daarbij behorende diverse deelprocessen en voorts om 
afstemming op de omgeving van de organisatie, dat wil zeggen op de klantenvraag en op de 
levering van de middelen en de diensten, die nodig zijn voor dat primaire proces. Bij het 
uitwerken van de bestuurlijke procedurestructuur spelen de te ontwikkelen informatie
systemen, die nodig zijn voor de besturing, een belangrijke rol. 

De bestuurlijke procedurestructuur is vaak georganiseerd in niveaus van besturing. Een 
bekende indeling is (Anthony, 1965; Bertrand, Wortmannen Wijngaard, 1990; De Leeuw, 
1986): 
• strategische sturing: het geheel van activiteiten gericht op algemene doelen die men als 

organisatie wil nastreven, het veranderen van die doelen, de keuze van wegen en middelen 
om die doelen te bereiken en het verwerven en veiligstellen van de middelen; 

• tactische sturing: het geheel van activiteiten gericht op een optimale aanwending -efficiënt 
en effectief- van de beschikbare middelen, uitgaande van de organisatiedoelstellingen; 

• operationele sturing: het geheel van activiteiten gericht op een optimale uitvoering -
efficiënt en effectief - van de taken, uitgaande van de beschikbare middelen. 

Besturingssystemen op de diverse niveaus kunnen het karakter hebben van een 
actieplanningssysteem of een prestatiebeheersingssysteem (Mintzberg, 1983). 
Actieplanningssystemen specificeren vooraf het te verrichten werk naar inhoud en tijd en 
prestatiebeheersingssystemen meten achteraf de resultaten en het verbruik van middelen om 
die resultaten te bereiken en deze te vergelijken met een gestelde prestatienorrn. 

I ONTWERPPARAMETER 7: BEHEERSSTRUCIUUR 

Naast de fysieke en bestuurlijke procedures, waardoor de uitvoering van het primaire proces 
van een organisatie gestructureerd wordt, dienen procedures ontwikkeld te worden om de 
middelen van een organisatie te beheren. 12 

11 Besturing is enigerlei vorm van gerichte beïnvloeding (De Leeuw, 1986). De bestuurlijke procedurestructuur 
heeft in dit verband betrekking op enigerlei vorm van gerichte beïnvloeding ten aanzien van het primaire proces in 
een organisatie. 

12 Beheren omvat bier alle activiteiten die worden uitgevoerd om bepaalde produktiefactoren in stand te houden 
(Van Dam en Marcus, 1995). 
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Merchant (1985) onderscheidt drie hoofdvormen van beheersen, te weten: 
1. resultatenbeheersing: bijvoorbeeld budgetsystemen en rapportagesystemen, produktie, 

omzet- en winstgegevens, maar ook systemen om de onderlinge levering van produkten 
en diensten tussen organisatie-onderdelen financieel te verrekenen (interne verrekening); 

2. actiebeheersing: de verdeling en de inzet van de middelen in een organisatie en procedures 
met betrekking tot de verwerving van fysieke middelen, zoals gebouwen, technologie en 
het onderhoud daarvan. Een specificatie van een bij een budget behorend plan van 
activiteiten valt hier eveneens onder; 

3. personele beheersing: te denken valt aan een beloningssystematiek, waarin zowel 
salarissen als promoties en dergelijke geregeld zijn. Bij grote organisaties is een 
rangenstelsel opgenomen. Een speciale vorm van personele beheersing is zelf-beheersing 
van personeel. Deze is gebaseerd op intrinsieke motivatie van organisatieleden, die 
voldoening ontlenen aan het goed doen van hun werk en de goede prestaties van 'hun' 
organisatie. 

Met het geven van dit stelsel van zeven ontwerpparameters is niet gezegd dat deze bij iedere 
(re)organisatie in hun volle breedte moeten worden opgelost. Elke ontwerpparameter van de 
structuur is op zich weer een aangrijpingspunt. Vaak betreffen organisatiestructuurvragen 
slechts onderdelen: delen van de bestaande structuur zullen blijven bestaan. Veelal wordt 
begonnen bij die elementen, die op grond van de aanleiding, zoals strategiewijziging, nieuwe 
technologieën of de diagnose van functioneringsproblemen, naar verwachting het sterkst 
zullen wijzigen en worden vervolgens de consequenties van deze structuurwijzigingen 
verwerkt voor de overige ontwerpparameters. 

Tabel 3.2: Ontwerpparameters van een organisatiestructuur 

Parameters 

I. Individuele posities 

2. Samengestelde posities 

3. Architectuur van lijnmanagement 

4. Verbindingsfuncties 

5. Fysieke procedurestructuur 
6. Bestuurlijke procedurestructuur 

7. Beheersstructuur 
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Onderwerpen 

taak en plaats 
zelfbestuur/coördinatie verhouding 
taak en plaats 
groeperingsgrondslag 
zelfbestuur/coördinatie verhouding 
lijn, staf, functioneel of matrix 
primaire, secundaire en tertiaire ordening 
span of control op elk niveau 
span of depth op deze niveaus 
bevoegdheden management (hiërarchisch, functioneel en operationeel) 
coördinatiemechanismen 
verbindingsmiddelen (liaisonposities, taakgroepen, commissies 
integrerende managers en matrixstructuren) 
organisatie en ruimtelijke inrichting van primaire proces 
besturing van uitvoering van primaire proces en 
informatiesystemen 
beheersing van resultaten, activiteiten en 
personeel 
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§ 3.4 Structuurontwerp en situatie 

In de organisatiekunde en met name in de contingentie-theorie van organisaties, is aangetoond 
dat het belangrijk is om een organisatiestructuur af te stemmen op factoren als: 
• omgeving van de organisatie; 
• technologie(ën) van de organisatie; 
• omvang en leeftijd van de organisatie; 
• strategie van de organisatie. 

De eerste factor ligt buiten de organisatie, terwijl de overige factoren de organisatie 
betreffen. Deze tot op zekere hoogte objectief te meten contingentie of situationele factoren 
fungeren als randvoorwaarden bij het ontwerpen van een organisatiestructuur en beperken als 
het ware de beschikbare ontwerpruimte (Botter e.a., 1994). Volgens Mintzberg (1983) 
beïnvloeden de verschillende situationele factoren de organisatiestructuur op verschillende 
niveaus en de ontwerpparameters. 

OMGEVING 

Doorgaans wordt de omgeving van een organisatie beschreven in termen van eenvoudig tot 
complex en van stabiel tot dynamisch. Op basis van deze dimensies onderscheidt Mintzberg 
(1983) vier specifieke type organisatiestructuren, die in matrixvorm als volgt uitzien. 

Tabel 3.3: Relatie omgeving en organisatiestructuren 

Omgevingskenmerken Stabiel Dynamisch 

Complex Gedecentraliseerd Gedecentraliseerd 
Bureaucratisch Organisch 
Standaardisatie van Onderlinge aanpassing 
vaardigheden 

Eenvoudig Gecentraliseerd Gecentraliseerd 
Bureaucratisch Organisch 
Standaardisatie van Direct toezicht 
werkprocessen 

Opgemerkt wordt dat de omgeving verschilt van organisatie tot organisatie, maar ook van 
organisatie-onderdeel tot organisatie-onderdeel. De hier genoemde dimensies van de 
omgeving vereisen daardoor meer toespitsing op het type organisatie en de te onderscheiden 
organisatie-onderdelen. 
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TECHNOLOGIE 

Uit onderzoeken van Woodward (1958, 1965), Thompson (1967) en Perrow (1967, 1970) 
blijkt dat de inrichting en geëigende vorm van organisatie afhankelijk is van de aard van de 
gebruikte technologie13 in het primaire proces. Met name de vraag speelt daarbij in hoeverre 
het primaire proces in een organisatie routinematig, gemechaniseerd en voorspelbaar is. Daft 
(1995) onderscheidt in navolging van Perrow (1970) vier soorten technologie, te weten: 
• ambachtelijke technologie, bijvoorbeeld schoenmaker, glasblazer, artiesten; 
• ingenieurs technologie, bijvoorbeeld bouwmaatschappijen, accountancy; 
• routine technologie, bijvoorbeeld staalfabrieken, automobielindustrie, verzekerings

bedrijven; 
• non-routine technologie, bijvoorbeeld ziekenhuizen en (beleids)onderzoeksinstituten. 

Elk soort technologie heeft volgens hem gevolgen voor de karakteristieken van de 
organisatiestructuur. In tabel 3.4 zijn de belangrijkste structurele implicaties voor de vier 
technologieën weergegeven. 

Tabel 3.4: Relatie technologie en structuurkenmerken van een organisatie 

Ambachtelijke technologie Non-routine technologie 
. gemiddeld geformaliseerd . weinig geformaliseerd 
. gemiddeld gecentraliseerd . weinig gecentraliseerd 
. gemiddelde span of control . lage span of control 
. horizontale face to face communicatie . veel horizontale groepscommunicatie 

Routine technologie Ingenieurs technologie 
. veel geformaliseerd . gemiddeld geformaliseerd 
. veel gecentraliseerd . gemiddeld gecentraliseerd 
. grote span of control . gemiddelde span of control 
. veel verticale communicatie op papier . communicatie op papier en verbaal 

ÜMV ANG EN LEEFTUD 

Onderzoek heeft veel gegevens opgeleverd over de effecten van omvang en leeftijd van een 
organisatie op haar structuren. Causale relaties zijn in empirische studies echter nooit goed 
en ondubbelzinnig aangetroffen. Mintzberg (1983) heeft de causale relaties hieromtrent, die 
min of meer verondersteld moeten worden, samengevat in de volgende vijf hypothesen: twee 
over de leeftijd en drie over de omvang. 

13 Met technologie wordt hier bedoeld de materialen en processen die men gebruikt bij de transformaiie van 
input in output en ook de gebruikte vaardigheden, kennis en arbeid die om te beginnen de ootwikkeling mogelijk 
hebben gemaakt (Dawson, 1995). Technologie heeft dus stoffelijke componenten (materialen eo machines) en 
menselijke componenten (kennis en vaardigheden) . 
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1. Hoe ouder de organisatie, hoe sterker geformaJiseerd het gedrag van organisatieleden. 
2. De structuur weerspiegelt de tijd waarin de bedrijfstak ontstaan is. 
3. Hoe groter de organisatie, hoe uitgebreider de structuur, dat wil zeggen, hoe 

gespeciaJiseerder de taken, hoe gedifferentieerder de organisatorische eenheden en hoe 
meer ontwikkeld de bestuurlijke component. 

4. Hoe groter de organisatie, hoe groter de eenheden gemiddeld zullen zijn. 
5. Hoe groter de organisatie, hoe sterker het gedrag geformaJiseerd wordt (meer regels en 

procedures). 

Ten aanzien van de relatie tussen omvang en structuur, geldt dat die waarschijnlijk niet toe 
te schrijven is aan de omvang op zich, maar aan de invloed van de grootte van de organisatie 
op problemen met bijvoorbeeld coördinatie, besturing en gedrag van de organisatieleden en 
van de organisatorische eenheden (Weick, 1969). 

STRATEGIE 

Chandler (1962) heeft aangetoond dat de structuur wordt beïnvloed door de strategiekeuze 
van een organisatie: ' structure follows strategy'. De structuur moet zo gekozen worden dat 
deze optimaaJ geschikt is om de gekozen strategie14 te reaJiseren. Deze relatie geldt niet 
aJieen voor het hoogste niveau van een organisatie, maar voor strategie- en 
structuurwijzigingen op ieder niveau. Ook bij een wijziging van de strategie voor een enkele 
organisatorische eenheid kan de vraag opkomen of daardoor de taken binnen een eenheid niet 
anders gestructureerd moeten wordenY 

Organisaties kunnen verschillende soorten strategieën hanteren. In dit verband onderscheiden 
Miles en Snow (1978) vier strategische typen: 
1. defensieve -strategie: gericht op het produceren en verfijnen van betrouwbare en 

herkenbare produkten met een hoge kwaJiteit voor een beperkt deel van de totaJe markt, 
waarop concurrenten niet of nauwelijks worden toegelaten. Deze strategie is geschikt voor 
organisaties in een stabiele omgeving; 

2. ondernemende strategie: gericht op het produceren van nieuwe produkten, het creëren van 
markten daarvoor en groeimogelijkheden. Met name geschikt voor organisaties die zich 
begeven in een dynamische omgeving; 

14 De strategie heeft betrekking op een impliciete of expliciete beschrijving van de weg die men wil volgen om 
het gestelde doel (hetgeen een organisatie nastreeft: wat op welk moment) te bereiken alsmede van de manier waarop 
die weg afgelegd dient te worden: een in de tijd gefaseerd actieplan (Weggeman, 1995). 

15 De relatie tussen strategie eo structuur treedt vooral op bij bedrijven die veel moeten concurreren met 
anderen (Dyas en Thanheiser, 1976; Franko, 1976). 
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3. gemengde strategie: zowel gericht op het produceren van bekende produkten voor 
bestaande markten als op nieuwe produkten voor nieuwe markten (een combinatie van 
defensieve en ondernemende strategie). De omgeving van de organisatie dient voor een 
deel stabiel te zijn en voor een deel dynamisch; 

4. reactieve strategie: gericht op het produceren van produkten, maar het produkt- en 
marktbeleid daarvoor is niet expliciet en de respons op klant-, markt-, en technologie 
ontwikkelingen is laag. 

Uit hun onderzoek blijkt dat elk van deze strategieën leidt tot specifieke structuurkenmerken 
van de organisatie (zie onderstaande tabel). 

Tabel 3.5: Relatie strategie en strnctuurkenmerken van een organisatie 

Defensieve strategie Ondernemende strategie 
. strakke controlemechanismen . flexibele structuur 
. veel geformaliseerd . weinig geformaliseerd 
. veel gecentraliseerd . weinig gecentraliseerd 

Gemengde strategie Reactieve strategie 
. strakke controlemechanismen . expliciete missie ontbreekt 
. flexibel t.a.v. nieuwe produkten . structuur minder transparant 
. gemiddeld gecentraliseerd . ad hoc coördinatie en communicatie 

Hoewel strategie en structuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is sprake van een 
reciproke afuankelijkheid. Immers bestaande sterke en zwakke punten van een organisatie 
kunnen in belangrijke mate het succes van de gekozen strategie bepalen. Met andere woorden 
zij kunnen de strategische ruimte van een organisatie beperken. En daarmee volgt de strategie 
de structuur, zoals aangetoond door onder andere Hall en Saias (1980) . 

Behalve deze rationele contingentiefactoren kunnen ook een aantal machtsfactoren een rol 
spelen bij de keuze van het organisatie-ontwerp (Mintzberg, 1983; Botter e.a. , 1994; Van 
Aken, 1994; Wissema, 1987; Boonstra, 1991; Van der Krogt en Vroom, 1991; De Leeuw, 
1986). Derhalve tonen organisaties niet altijd de structuur die zij op grond van omgeving, 
technologie, omvang en leeftijd en strategie zouden moeten hebben. Minstens zoveel invloed 
op het ontwerp van de structuur van een organisatie wordt uitgeoefend door: 
• de mate van externe controle waaraan een organisatie onderhevig is (overheid , vakbonden, 

vakorganisaties, financiers) ; 
• de zeggenschapsverhoudingen binnen een organisatie (dominante organisatie-onderdeel); 
• de normen van de cultuur waarin een organisatie opereert. 
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Het ontwerpen van structuren is daardoor mede een spel tussen partijen, lettend op de 
haalbaarheid van ideeën. Er is ruimte voor keuzen ondanks de beperkingen die worden 
opgelegd dooromgevings-en organisatiefactoren. Dit alles impliceert dat het ontwerpen van 
een organisatiestructuur maatwerk is. 

§ 3.5 Structuurontwerp en prestatie 

In de vorige paragrafen is aangegeven hoe een organisatie kan worden geanalyseerd, uit 
welke ontwerpparameters een organisatiestructuur is opgebouwd en de contingenties die dit 
mede beïnvloeden. Het is goed om stil te staan bij het waarom van een organisatiestructuur. 
Met andere woorden wat is het beoogde effect van een organisatiestructuur. Dit is een uiterst 
moeilijk onderwerp, maar daarmee niet minder interessant. Bovendien hangt het sterk af van 
de gekozen organisatiebenadering, het type organisatie en de fase in de levenscyclus van de 
organisatie (Van der Bij en Kempen, 1990; Quinn en Cameron, 1983; Vroom, 1980). 

Allereerst kan gekeken worden naar welke functie een organisatiestructuur eigenlijk vervult. 
Volgens Khandwalla (1977) heeft een organisatiestructuur de volgende basisfuncties: 
• het verminderen van interne en externe onzekerheid; 
• het ondernemen van een grote verscheidenheid aan activiteiten; 
• het vergemakkelijken van de afstemming voor organisatorische activiteiten. 

Botter ( 1981) beschouwt een organisatiestructuur in relatie tot het doelmatig functioneren van 
een organisatie. En daarmee doelt hij op efficiënt gebruik van input in termen van de 
kwantiteit en de kwaliteit van de gegenereerde output. 

Weer andere auteurs zeggen over de functie van een organisatiestructuur: 
• de organisatiestructuur verschaft mensen in die organisatie een minimum aan zekerheid 

over elkaars handelen en daardoor over de realisatie van organisatiedoelstellingen (Blau, 
1974); 

• de organisatiestructuur moet het goede functioneren mogelijk maken en zelfs bevorderen 
(Keuning en Eppink, 1986); 

• de organisatiestructuur reguleert de uitoefening van macht (Hall, 1987); 
• de organisatiestructuur regelt de coördinatie van activiteiten en de reductie van 

onzekerheid (Jägers en Jansen, 1991). 
• de organisatiestructuur reguleert de verdeling van datgene wat mensen nastreven (Scholten 

en Verkaar, 1994); 

Mintzberg (1983) spreekt niet zozeer van de functie van een organisatiestructuur, maar van 
consistentie tussen de ontwerpparameters en de contingentiefactoren, de wgenoemde 
uitgebreide configuratiehypothese. Of een structuur voldoet hangt af van twee zaken: 
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1. de vraag of situationele factoren en ontwerpparameters nauw op elkaar afgestemd zijn 
(congruentie); 

2. de vraag of de verschillende ontwerpparameters van de structuur met elkaar in 
overeenstemming zijn (interne consistentie) . 

Het principe van congruentie en consistentie is door Van Aken (1994) verder uitgewerkt in 
zogenoemde organisatie-ontwerpspecificaties: eisen waaraan een ontworpen organisatie
structuur kan worden getoetst, deze zijn: 
• schept de nieuwe structuur condities om de gekozen strategie te realiseren ? 
• bestaat er congruentie tussen structuur en situatie ? 
• voldoet de structuur aan de algemene kwaliteitseisen , zoals bestuurbaarheid, efficiency, 

responsiviteit, kwaliteit van de output en kwaliteit van de arbeid ? 
• lost de nieuwe structuur de bestaande interne problemen op ? 

Omdat deze eisen eigenlijk een beoogd effect van de structuur uitdrukken met betrekking tot 
een bepaald aspect, kan worden gesproken van prestaties. Hieronder worden de prestaties van 
een organisatiestructuur volgens Van Aken nader gedefinieerd. 

Pl: STRATEGIE-REALISATIE 

De mate waarin de organisatiestructuur het mogelijk maakt de gestelde strategie te realiseren . 

P2: SITUATIE-FIT 

De mate waarin de organisatiestructuur congruent is met de omgeving, de technologie, de 
omvang en de leeftijd van een organisatie. 

P3: BESTUURBAARHEID 

De mate waarin de organisatiestructuur mogelijkheden biedt aan het management om de 
operaties te sturen danwel gericht te beïnvloeden. · 

P4: EFFICIENCY 

De mate waarin activiteiten binnen het raamwerk van de (nieuwe) structuur voldoende 
efficiënt worden uitgevoerd. Met andere woorden de mate waarin de organisatie erin slaagt 
de hulpmiddelen goed te gebruiken. 

PS: REsPONSMTEIT 

De mate waarin binnen het raamwerk van de (nieuwe) structuur het middenkader en 
uitvoerenden ruimte hebben om operaties aan te passen bij wijzigende omstandigheden. 

P6: KWALITEIT VAN OUTPUT 

De mate waarin de organisatiestructuur mogelijkheden biedt om het primaire proces te 
beheersen en te verbeteren en om een goede klantoriëntatie te realiseren. 
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P7: KWALITEIT VAN ARBEID 

De mate waarin de behoeften van de organisatieleden worden bevredigd, zoals sociale 
contacten, zelfontplooiïng, werkcyclus en arbeidstijd. 

PS: PROBLEEMOPLOSSEN 

De mate waarin de organisatiestructuur de ervaren problemen heeft opgelost. 

De relatie tussen organisatiestructuur en prestaties is bij een gegeven situatie evenwel niet 
goed te meten (Van Aken, 1995). Bovendien zijn weinig tot geen algemene studies bekend; · 
die empirisch aantonen dat structuren een reële bijdrage leveren aan de prestaties van 
organisaties zoals hier genoemd. Op grond daarvan concluderen Botter e.a. (1994) dat over 
de effectiviteit, in dit geval prestaties, van een organisatiestructuur hooguit subjectieve 
uitspraken kunnen worden gedaan. Men kan wel proberen een zo groot mogelijke mate van 
objectiviteit te realiseren. In organisatiewetenschappelijke zin wordt vaak gebruik gemaakt 
vari zogenoemde heuristieken (Van Aken, 1994). Een heuristische uitspraak heeft de vorm 
van: 'als U in deze omstandigheden dit resultaat wilt bereiken, heeft het voordeel om dat 
kennisprodukt toe te passen' .16 Voor het structureren van organisaties en het aangeven van 
prestaties zijn dergelijke conditionele uitspraken het meest geëigend. Een ontwerper kan deze 
gebruiken als beoordeling, sturing of evaluatie van een organisatiestructuur. 

§ 3.6 Professionele organisaties 

De structuur van een organisatie kan enerzijds aan de hand van ontwerpparameters worden 
beschreven, anderzijds met behulp van typen. Een voorbeeld van beschrijving in de vorm van 
typen is de organisatietypologie van Mintzberg (1989). Op grond van contingentie-theoretisch 
onderzoek onderscheidt hij zeven natuurlijke typen, zogenoemde structurele configuraties: 
• eenvoudige structuur; 
• machine-bureaucratie; 
• professionele organisatie; 
• divisie structuur; 
• adhocratie; 
• missionaire organisatie; 
• politieke organisatie. 

Deze configuraties zijn theoretisch consistente ideaaltypen en gebaseerd op een combinatie 
van ontwerpparameters. In de praktijk zullen organisaties in meerdere of mindere mate aan 
zo'n ideaaltype voldoen, omdat zij zich voortdurend ontwikkelen. Ook is het mogelijk dat 
er hybride vormen zijn: combinaties van verschillende configuraties. 

16 Opgemerkt wordt dat heuristiekengeen oplossing bieden van het fundamentele meetprobleem. 
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Ziekenhuizen worden doorgaans aangeduid als het type professionele organisatie. Aangezien 
dit onderzoek betrekking heeft op ziekenhuizen, is een nadere uitleg van dit type 
noodzakelijk. 

Het type van de professionele organisatie is in grote lijnen opgebouwd uit twee systemen: het 
bureaucratische systeem en het professionele systeem. Het bureaucratische systeem, ook wel 
voorwaardenscheppend systeem genoemd, is hiërarchisch opgebouwd en werkt volgens 
bureaucratische principes. In het professionele systeem vindt het primaire proces, de 
kernfunctie, plaats. De vorm en inhoud daarvan is in handen van zogenoemde professionals. 
Wat zijn nu professionals ? Verschillende definities daarvan zijn gesteld in termen van 
opleiding, zelfstandigheid, creativiteit, arbeids-ethos, klantoriëntatie, kennis en vaardigheden 
(Van Delden, 1991; Verhallen, 1989; Weggeman, 1992; Greenwood, 1960; Marx, 1970). 
Dergelijke eigenschappen kunnen voor alle medewerkers in een organisatie in meer of 
mindere mate opgaan, of althans zo worden ervaren. Het is daarom beter om te spreken van 
professie, waarvan de begrippen professional en professionele organisatie zijn afgeleid. In 
aansluiting bij Goode (1960) wordt hier een professie gedefinieerd, gebaseerd op één van de 
twee door hem genoemde primaire kenmerken, als een beroep waarbinnen een verzameling 
abstracte kennis gecreëerd, gedragen en gebruikt wordt en waarbij de groep 
beroepsbeoefenaren beheerder, bewaker en bestuurder van die kennis is. Een professional is 
een tot een bepaalde professie toegelaten lid van die professie. De termen beheerder, bewaker 
en bestuurder benadrukken een hoge mate van vrijheid. Die vrijheid heeft betrekking op 
(Lievegoed, 1977; Weggeman, 1989): 
• het formuleren van doel en inhoud van het werk; 
• het vertalen daarvan in praktisch handelen, de keuze van een geschikte werkwijze; 
• het selecteren van benodigde informatie; 
• het vaststellen van middelen ter ondersteuning van het handelen. 
• het definiëren van een eigen kwaliteitsnorm; 
• het kiezen van partners/collega's waarmee wordt samengewerkt. 

Mintzberg (1983) stelt dat een groot deel van de macht in een professionele organisatie berust 
bij de professionals van de uitvoerende kern (i .c. het professionele systeem). Enerzijds is 
deze macht verbonden aan de professie, anderzijds wordt de macht van de professional met 
name ontleend aan het feit dat het werk van professionals te ingewikkeld is om door 
managers te worden gecontroleerd of door analisten gestandaardiseerd. Men is alleen 
onderworpen aan de collectieve controle van collega's, die de professional om te beginnen 
hebben getraind en geïndoctrineerd. Training en 'indoctrinatie' vormen een belangrijk aspect 
van de professionele organisatie. De professionals hebben meestal een langdurige 
basisopleiding en trainingsperiode gehad. Daar zijn de vaardigheden en kennis van de 
professie formeel geprogrammeerd in de professional. Deze standaardisatie van vaardigheden 
is buiten de professionele organisatie ontstaan. De coördinatie die nodig is in de uitvoerende 
kern binnen de professionele organisatie wordt als het ware meegebracht door de professional 
en deze coördinatie wordt merendeels bereikt met behulp van een standaardisatie van kennis 
en vaardigheden. Dat is het belangrijkste coördinatiemechanisme in een professionele 
organisatie. 
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De kern van professioneel handelen wordt door Mintzberg getypeerd als 'pigeonholing': 
problemen van klanten worden ondergebracht in een bepaalde categorie van gevallen. Wat 
de professional doet is het ten uitvoer brengen van een repertoire van beschikbare 
behandelingsmogelijkheden of programma's. Daarnaast spelen mogelijke variaties in de 
toepassing van het geleerde een rol en is in de ene professie meer flexibiliteit mogelijk dan 
in de andere. Fundamenteel heeft een professional twee taken: 
• diagnose stellen, dat wil zeggen definiëren en indelen van de behoefte of problematiek van 

de cliënt in een categorie van bepaalde gevallen; 
• standaardprogramma uitvoeren behorende bij de probleemcategorie. 

Zoals vermeld wordt in een professionele organisatie door meerdere professies inhoud 
gegeven aan het primaire proces. Dit vindt zijn weerslag in de opbouw van een 
organisatiestructuur. Een professionele organisatie heeft een uiterst gedecentraliseerde 
structuur, zowel horizontaal als verticaal. Bij de uitvoerende kern ligt de macht en deze 
vormt het hoofdbestanddeel, waarbij de indeling gebaseerd is op zowel de functie als de 
markt. De verschillende afdelingen in de uitvoerende kern vertegenwoordigen elk een 
bepaalde professie (functie), ieder met zijn eigen clientéle (markt/doelgroep). In de 
uitvoerende kern is niet of nauwelijks sprake van hiërarchische relaties. Het gaat om een 
zogenoemde 'group of equals'. De samenwerking tussen de professionals is collegiaal van 
aard. Van Delden (1993) spreekt in dit verband van inhoudelijke afhankelijkheid. Bij 
complexe problemen is voor de diagnose en uitvoering een inbreng vanuit verschillende 
professies nodig. De behoefte aan direct toezicht van de professionals is gering, waardoor 
de uitvoerende kernen groot kunnen zijn en het middenkader klein. De professional 
coördineert zijn werk voornamelijk op basis van kennis en vaardigheden en tussen de 
verschillende professionals gebeurt dat door onderlinge afstemming. 

In de uitvoerende kern is een overvloed aan taakgroepen en vooral aan vaste commissies. 
Volgens Mintzberg (1983) komt dit omdat professionals niet alleen hun eigen werk willen 
regelen, maar ook proberen collectieve vrijheid van handelen te verkrijgen over de 
administratieve beslissingen die hen betreffen. Ofwel de uitvoerende professionals nemen zelf 
een deel van het bestuurlijke werk voor hun rekening ten faveure van het eigen belang. 

Naast de uitvoerende kern zijn in een professionele organisatie nog twee organisatie
onderdelen te onderscheiden, te weten: 
• een beperkt aantal stafafdelingen, omdat maar tot op zekere hoogte kan worden 

teruggevallen op formaEsatie van professioneel werk of op systemen om dit te plannen en 
te controleren; 

• goed ontwikkelde ondersteunende diensten, die specifiek facilitaire functies verlenen aan 
de uitvoerende kern. Te denken valt aan catering, schoonmaak, automatisering, 
bibliotheek, receptie en bewaking. 
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Met name dit laatste organisatie-onderdeel zorgt voor een vergaande dualiteit in de structuur 
en de hiërarchie van een professionele organisatie. In de structuur komt dit tot uitdrukking 
door het bestaan van twee organisatie-onderdelen: de uitvoerende kern en de ondersteunende 
diensten . Bij de eerste ligt de nadruk op standaardisatie van kennis en vaardigheden alsmede 
onderlinge afstemming, bij de tweede op direct toezicht en standaardisatie van 
werkprocessen. Ten aanzien van de hiërarchie is die voor de professionals democratisch en 
macht is verbonden aan kunde, terwijl de ondersteunende diensten in de meeste gevallen met 
strakke hand beheerd worden door de top en macht is verbonden aan een positie die men 
heeft. Mintzberg (1983) spreekt van twee bestuurlijke hiërarchieën naast elkaar. Kenmerkend 
voor de professionele organisatie is ook het polyarchisch karakter: er zijn meer machtscentra 
en besturing vanuit één positie is niet mogelijk. Daardoor verlopen veranderprocessen 
langzaam en stapsgewijs. 

Het type professionele organisatie van Mintzberg is gebaseerd op een set van ontwerp
parameters, die enigszins afwijkt van de in· paragraaf 3.2 genoemde ontwerpparameters. In 
tabel 3.6 is de professionele organisatie vertaald naar deze ontwerpparameters. 
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Tabel 3.6: Ontwerpparameters professionele organisatie (vrij naar Mintzberg, 1983) 

Parameter Invulling Toelichting 

Individuele De belangrijkste individuele posities veel zelfbestuur 
posities worden ingenomen door professionals eigen professionele taken en 

bevoegdheden 

Samengestelde Indeling naar functie én markt tussen de professionals losse 
posities samenhang, met name inhoudelijke 

afhankelijkbeid 
afdelingen relatief autonoom 

Architectuur er--G) lijn-staf architectuur 
lijnmanagement goed ontwikkelde ondersteunende 

diensten 

I eb 
middenkader weinig (feitelijke) macht 
weinig stafafdelingen 

p 

T=top, S=staf, P=professionals en 
O=ondersteuning 

Verbindings- Taakgroepen en vaste commissies horizontale operationele afstemming 
functies 

Fysieke 'black box' met kenmerken van jobshop eigen clientéle 
procedure- ieder werkt met gestandaardiseerde 
structuur methoden 

Bestuurlijke Overall besturingssysteem ontbreekt actieplanning door professionals 
procedure- ieder kiest eigen produkt-marktstrategie 
structuur 

Beheers- Personele beheersing professional perfectioneert eigen werk 
structuur (intrinsieke motivatie) 

voor overige medewerkers geldt 
rangen- en beloningsstelsel 

Voor de professionals is het type professionele organisatie een democratische structuur, 
waarbij de zeggenschap c.q. macht rechtstreeks tussen hen is verdeeld. Bovendien kunnen 
de professionals dankzij hun autonomie ongehinderd hun vaardigheden perfectioneren. 

Daarentegen doen zich over het algemeen in het type professionele organisatie op de 
volgende terreinen problemen voor (Mintzberg, 1983): 
• coördinatieproblemen doen zich voor zowel tussen professionals onderling als tussen de 

professionals en het ondersteunend personeel. Geledingen in de professionele organisatie 
zijn in geringe mate geïntegreerd en het ondersteunend personeel wordt geconfronteerd 
met twee gezagslijnen: die van de professional en die van de hiërarchische baas; 

• de professionals hebben veel zeggenschap over hun eigen werk. De organisatie is 
afhankelijk van de kwaliteit van het werk van professionals, maar kan weinig doen om de 
kwaliteit te controleren, te verbeteren of te voorkomen dat fouten worden gemaakt; 
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• het innovatieve vermogen van professionals is laag, althans buiten hun domein. De 
eenmaal aangeleerde werkwijzen en procedures worden door de professional niet snel 
verlaten. Nieuwe problemen worden in het standaardrepertoire van de professional 
geforceerd. 

Zowel de voordelen als de nadelen van de professionele organisatie zijn in essentie terug te 
voeren op het verschijnsel professie. De professionals in een organisatie, zoals Mintzberg 
beschrijft in zijn type professionele organisatie, beïnvloeden min of meer de eigenschappen 
en daarmee het ontwerp van de organisatie(structuur). 

§ 3. 7 Organisatieverandering 

Het ontwerpen van de organisatiestructuur is een doelgerichte activiteit, die gebaseerd kan 
zijn op een gewenst eindresultaat van de structuur of op een gewenste eindsituatie waarvan 
nog onbekend is in welke organisatievorm die wordt gegoten. Beide situaties kunnen worden 
gezien als een vorm van bewust probleemoplossen. Van Aken (1994) spreekt in dit verband 
van gestuurde wijzigingen: veranderingen die bewust gestuurd worden door één of meer 
veranderaars. Dit zijn in het algemeen managers van de betrokken organisatie of organisatie
onderdeel, maar ook anderen kunnen als veranderaar optreden, zoals overige leden van de 
organisatie en/of organisatie-adviseurs. 

Veranderingen zijn naar twee typen te omschrijven: convergente veranderingen en 
grensverleggende veranderingen (Tushman, Newman en Romanelli, 1986; Van Aken, 1994; 
Hopstaken en Kranendonk, 1989). 

Bij convergente veranderingen ontwikkelen organisaties zich binnen de bestaande hoofdlijnen 
van strategie en structuur. Het gaat om aanpassingen en verbeteringen van de bestaande 
situatie. Werkwijzen worden voortdurend verbeterd en de diverse duurzame eigenschappen 
van de organisatie worden steeds meer op elkaar afgestemd . Door dit alles convergeert het 
organisatorisch functioneren naar een optimum dat binnen de genoemde hoofdlijnen van 
beleid en structuur te bereiken is. 

Grensverleggende veranderingen zijn veranderingen waarbij de organisatie fundamentele 
wijzigingen doormaakt die de hoofdlijnen van strategie en structuur doorbreken. Te denken 
valt aan de overgang van een functionele structuur naar een business-unit structuur of het 
overschakelen op een nieuw produktieproces. Eén van de kenmerken van een 
grensverleggende verandering is dat het irreversibel is. 

Wat brengt gestuurde veranderingen in organisaties op gang ? Vrijwel alle voorstellen tot 
verandering worden vaak verdedigd op grond van de betere prestaties van de organisatie 
(Dawson, 1995). Aangevoerd wordt dan dat het nodig is 'iets te doen' aan één ofmeer 
hoofdkenmerken van de organisatie, die bijvoorbeeld in het 7s-raamwerk voorkomen . Deze 
kenmerken raken in het geding door de groeiende complexiteit en turbulentie van de 
omgeving (vgl. de contingentie-theorie) . 
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Aanleiding om structurele veranderingen door te voeren in een organisatie kunnen 
bijvoorbeeld zijn: strategiewijziging, functioneringsproblemen of nieuwe technologieën. 

Bij organisatieverandering zijn twee fundamenteel verschillende benaderingswijzen te 
hanteren: een ontwerpbenadering en een ontwikkelbenadering (Van de Bunt, 1978; 
Ganzevoort, 1985; Milier en Friessen, 1984; Koopman en Pool, 1986; Dunphy en Stace, 
1988; Wissema, 1988). 

De ontwerpbenadering gaat uit van het ontwerp van het veranderproces en de manier waarop 
deze stappen gezet zullen worden, zijn vastgelegd op basis van een duidelijk omschreven 
gewenste eindsituatie. Het doel van het veranderingsproject is het realiseren van die 
eindsituatie. De verandering is een eenmalig en lineair proces en er wordt een economisch 
technische rationaliteit gehanteerd waarin vooral aandacht is voor kwantificeerbare kosten en 
baten. Zowel de besluitvorming als de fasering en de planning van verandering zijn in hoge 
mate gestructureerd en geformaliseerd. 

De ontwikkelbenadering is gebaseerd op een stap voor stap aanpak, waarbij vooraf noch het 
proces van verandering noch de uitkomst van het veranderingsproces precies vastliggen, de 
gewenste eindsituatie is veel minder duidelijk. Er is een probleemsituatie, waarbinnen 
voldoende onvrede met de huidige situatie bestaat om een veranderingsproces te starten. Het 
veranderingsproces is veel minder planmatig opgezet en meer heuristisch van karakter: men 
zet een stap en kijkt pas daarna, op grond van de ervaringen met die stap, hoe het verder 
moet. 

ONTWERPFASEN 

Door velen is aangegeven dat voor het veranderen van een organisatie een geplande en 
gefaseerde aanpak noodzakelijk is om afstemming en coördinatie binnen het 
veranderingsproces mogelijk te maken, om het veranderingsproces te kunnen verduidelijken 
naar organisatieleden en om rustmomenten en momenten van stabiliteit te creëren. Verwezen 
wordt naar auteurs als Katzen Kahn (1978), Beer en Walton (1987), Tichy (1983), Lewin 
(1951), French en BeU (1990), Kast en Rosenzweig (1974), Kimberly en Quinn (1984), 
Peters (1987), Pascale (1990), De Leeuw (1994). 

Wanneer een ontwerpbenadering voor verandering wordt gehanteerd, worden in dit verband 
vaak de volgende fasen onderscheiden: 
• oriëntering; 
• diagnose; 
• doelbepaling; 
• verandering; 
• evaluatie. 
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Deze vijf fasen vormen de algemene fasering voor het gehele veranderingsproces dat tevens 
een cyclisch proces is. In de praktijk worden deze fasen niet netjes sequentieel doorlopen, 
maar soms in een andere volgorde en soms in iteratieslagen; soms worden bepaalde stappen 
bewust of onbewust overgeslagen en vaak lopen de fasen door elkaar heen. Een detaillering 
en een specifieke planning is afhankelijk van meerdere factoren (Boonstra, 1991), zoals: 
• het soort organisatie en haar omvang; 
• het veranderingsvermogen; 
• de omvang en impact van het veranderingsproces; 
• de wensen en belangen van verschillende partijen; 
• de noodzaak tot een snelle verandering; 
• de doelen waarop het veranderingsproces is gericht. 

Hieronder worden de vijf fasen nader toegelicht. 

FASE 1: ORIËNTERING 

De oriënteringsfase is de start voor verandering en begint meestal met een 
probleemformulering. Het is daarbij van belang welke groep in de organisatie daartoe het 
initiatief neemt. De nadere oriëntering en probleemverkenning richt zich op het zicht krijgen 
in het werkelijke organisatieprobleem, in de noodzaak tot verder onderzoek, in de te voeren 
veranderingsstrategieën en op relevante personen binnen en buiten de organisatie, die daar 
opinies over hebben (Van der Vlist, Allegro en Demenint, 1989). Het proces van 
probleemverkenning kan heel geleidelijk verlopen, maar zal na verloop van tijd tot een zekere 
consensus moeten leiden bij de betrokken veranderaars c.q. sleutelfunctionarissen. Het 
eindprodukt van de oriëntering resulteert veelal in een voorlopig plan van aanpak voor 
verandering. Hierin kan de bestaande situatie worden beschreven, een voorlopige 
probleemsituatie, uitgangspunten en een globale aanpak en werkwijze voor verandering 
(Boonstra, 1991). Ook kan worden bepaald wie de verandering gaat doen. Van Aken (1994) 
spreekt in dit verband over de veranderorganisatie: de verzameling mensen die geheel of 
gedeeltelijk worden vrijgesteld om de verandering uit te voeren, plus hun taakverdeling en 
samenwerkingspatroon. Deze personen zijn meestal afkomstig uit de organisatie zelf en 
kunnen worden aangevuld met interne of externe adviseurs. 

FASE 2: DIAGNOSE 

De diagnosefase richt zich op het in kaart brengen van de (aspect)systemen in de organisatie 
en hun onderlinge relaties, inclusief de afstemming tussen organisatie en omgeving. Dat wil 
zeggen een analyse van de situatie van de betrokken organisatie of organisatie-onderdeel en 
diagnose van de oorzaken van het (ervaren) organisatie-probleem. Men dient daardoor een 
duidelijk beeld te verkrijgen van het functioneren van de organisatie. Op basis daarvan kan 
worden beoordeeld of fundamentele veranderingen wenselijk en noodzakelijk zijn of dat kan 
worden volstaan met beperkte aanpassingen in de organisatie. De diagnosefase is tevens van 
belang om zicht te krijgen op het veranderingsvermogen van de organisatie, gelet op de 
bereidheid tot veranderen bij organisatieleden, de kennis en ervaring in de organisatie met 
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veranderingen, de eventuele consequenties voor de klanten en de kosten verbonden aan de 
verandering (Harrison, 1990; Kanter, 1983). Reeds tijdens de diagnosefase kan worden 
geprobeerd een draagvlak voor verandering op te bouwen. Vaak wordt bij de terugkoppeling 
van de uitkomsten van de diagnosefase overgegaan tot het formuleren van ontwerpen, 
randvoorwaarden en het invoeringsproces van het ontwerp. 

FASE 3: DOELBEPALING 

De doe1bepalingsfase richt zich op het ontwerpen van de gewenste toekomstige situatie en het 
bereiken van overeenstemming met alle betrokkenen over deze eindsituatie. De activiteiten 
in deze fase vormen een dialectisch proces van het vaststellen van algemene ontwerpcriteria 
door het topmanagement op basis van de resultaten uit de diagnose, het inventariseren en 
concretiseren van de algemene ontwerpcriteria door alle organisatieleden en ten slotte de 
definitieve vaststelling van de ontwerpcriteria en het nieuwe organisatie-ontwerp (Blake en 
Mouton, 1979). Ten aanzien van het ontwerpen van de gewenste formele organisatie maakt 
Van Aken (1994) nog een onderscheid tussen structuurgeoriënteerd ontwerpen en 
procesgeoriënteerd ontwerpen. In het eerste geval start men met het ontwerpen van taken, 
posities, afdelingen en worden vervolgens de fysieke en bestuurlijke processen ontworpen 
binnen de randvoorwaarden van de ontworpen positiestructuur. Bij procesgeoriënteerd 
ontwerpen worden eerst de fysieke processen ontworpen, deelprocessen gedefinieerd en de 
volgorde vastgesteld, daaromheen worden de taken ontworpen . 

Naast een organisatie-ontwerp wordt ook een ontwerp voor het veranderingsproces nader 
gespecificeerd, het zogenoemde realisatie-ontwerp ((Roozenburg en Eekels, 1991). Dit is een 
ontwerp voor het proces van verandering, van de wijze waarop men van de '!st-situatie' naar 
de 'Soli-situatie' denkt te komen. Daarin kan worden aangegeven de fasering en het tijdsplan 
van het veranderproces, de wijze van invoering, waar dat het eerst gaat gebeuren en wie 
verantwoordelijken zijn voor de invoering van de verandering. De Leeuw (1986) stelt dat het 
organisatie-ontwerp en het realisatie-ontwerp het beste kunnen worden gezien als twee 
parallel verlopende en onderling samenhangende processen. 

FASE 4: VERANDERING 

De veranderingsfase kenmerkt zich door verdere uitwerking en invoering van de gewenste 
situatie. Het betreft het feitelijk doorvoeren van de verandering en de personele invulling van 
eventuele nieuwe posities. Dat kan een geleidelijk proces zijn, hoewel soms concrete 
invoeringsdata gehanteerd kunnen worden. De organisatieleden zullen afstand moeten nemen 
van oude werkwijzen, organisatie-vormen en de daarin nagestreefde doelen. Daartoe kan 
veelal gebruik worden gemaakt van specifieke interventies gericht op groepen en individuen. 
Nieuwe werkwijzen, samenwerkingspatronen, verwachtingen, waarden en normen moeten 
worden aangeleerd (Beckhard, 1987). Te denken valt aan trainingsprogramma's, taak
analysetechnieken, projectstructuren, klankbordgroepen en individuele consultaties. 
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Tevens kunnen interventies worden gehanteerd om het veranderingsproces soepel te doen 
verlopen en weerstand tegen te gaan . Over het algemeen wordt bij organisatieverandering 
gepleit voor een samenstelling van interventies die rekening houdt met specifieke situatie
aspecten (Tichy, 1983; Koopman, Kamerbeek, Pool en Van Vuuren, 1987; French en Bell, 
1990). 

FASE 5: EVALUATIE 

In deze fase wordt de doorgevoerde verandering geëvalueerd en worden eventuele suggesties 
voor verbetering gedaan. Het vormt de afsluiting van het veranderingsproces. Meestal wordt 
vrij snel de veranderorganisatie opgeheven, waardoor de taak terugvalt op de sleutel
functionarissen van de staande organisatie. Evaluatie kent twee niveaus (Smaling, 1993): 
1. de resultaten die bereikt zijn: summatieve evaluatie; 
2. de processen die tot deze resultaten hebben geleid: formatieve evaluatie. 

Wat betreft de evaluatie van resultaten van het veranderingsproces is het noodzakelijk om 
enerzijds doelen voor het veranderingsproces tevoren duidelijk vast te stellen in meetbare 
termen, anderzijds is het noodzakelijk inzicht te hebben in de situatie voorafgaand aan de 
verandering. 

Wat betreft de evaluatie van de processen waardoor de resultaten zijn behaald, doen zich 
methodologische en praktische problemen voor. Een belangrijk methodologisch probleem is 
dat gebeurtenissen en processen samenhangen, terwijl juist de relatie tussen factoren en 
gebeurtenissen van belang is. In deze situatie zijn ook oorzaak en gevolg relaties niet te 
achterhalen. Een belangrijk praktisch probleem is dat een diepgaande evaluatie tijd, energie 
en geld kost. Weinig organisaties zijn bereid daarin te investeren. 

VERANDERSTRATEGIEËN 

Zowel bij een ontwerpbenadering als bij een ontwikkelbenadering dienen veranderaars een 
veranderstrategie te kiezen voor het benaderen van de belanghebbenden. 
Veranderingsstrategieën zijn gericht op het sturen van het veranderingsproces in een gewenste 
richting door bewuste handelingen (Bennis, Benne, Chin en Cory, 1979). Het gaat eigenlijk 
om een globale benaderingswijze van het veranderingsproces waarin het bewuste handelen 
om veranderingen te bewerkstelligen vorm krijgt. Chin en Benne (1979) onderscheiden drie 
algemene strategieën om het handelen van mensen tijdens een veranderingsproces te 
beïnvloeden. 

1. De rationeel-empirische strategie gaat ervan uit dat mensen rationele keuzen maken en 
zich laten leiden door hun eigen belangen. Mensen zijn bereid te veranderen zodra ze 
inzien dat de verandering in hun eigen belang is. De strategie is gericht op het rationeel 
rechtvaardigen en aanvaardbaar maken van veranderingen door redelijke argumenten en 
informatie. 
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De discussies met betrokkenen gaan vooral over de inhoud van de verandering, waarbij 
feiten, onderzoek en modellen een belangrijke rol spelen. Rapporten of informatie
bijeenkomsten waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de verandering inhoudt en waarom 
die zou moeten worden doorgevoerd zijn voorbeelden van deze strategie. 

2. De normatief-reëducatieve strategie gaat ervan uit dat mensen zich in hun gedrag primair 
laten leiden door hun normen en waarden en dat gedragsverandering voor alles bereikt kan 
worden door deze normen en waarden gericht te beïnvloeden. De strategie is erop gericht 
mensen bewust te maken van de relatie tussen enerzijds waarden en normen en anderzijds 
gedrag. Studiedagen, gezamenlijke probleem-analyse, werk en studieconferenties zijn 
hierbij veel gebruikte strategieën. 

3. De machts-dwang strategie verwijst naar het onder dwang veranderen van minder 
machtigen door gebruik van economische, politieke of morele macht. Ervan uitgegaan 
wordt dat mensen van nature gericht zijn op eigen belang. De uitoefening van macht is 
in deze visie noodzakelijk om gewenst gedrag af te dwingen (door negatieve en positieve 
sancties). Deze strategie wordt vooral in de organisatie zelf gehanteerd wanneer de leiding 
van een organisatie opdracht geeft tot verandering en daartoe regelingen treft (top down). 
Het prototype van de machts-dwang strategie is de dienstopdracht, een dwingende 
opdracht. Andere vormen van deze strategie zijn het gebruik van financiële middelen, 
benoemingen en onderhandelen over compromissen. 

In navolging op Benneen Chin onderscheidt Mastenbroek (1986), in aansluiting op Zaltman 
en Duncan (1978), nog een vierde strategie: de ruil beloningsstrategie of faciliterende 
strategie. Deze strategie gaat ervan uit dat mensen een kosten-baten afweging maken van het 
veranderingsproces. Door gunstige voorwaarden te creëren en faciliteiten te scheppen wordt 
daarop ingespeeld. Bijvoorbeeld door organisatieleden beloningen in het vooruitzicht te 
stellen als zij veranderingen accepteren. Ook een belangrijke invulling van deze strategie is 
de begeleiding door externe adviseurs en het aanreiken van afstemmings- en 
planningsprocedures en overleg/communicatiemodellen. 

In de praktijk zal men vaak een combinatie van de hiervoor genoemde veranderstrategieën 
gebruiken, afhankelijk van de aard en de grootte van de te verwachten verandering en 
afhankelijk van de te verwachten weerstanden daartegen . Bovendien geldt dat organisatieleden 
en andere betrokkenen zowel het nieuwe organisatie-ontwerp als de veranderaanpak op hun 
eigen wijze interpreteren en toepassen. Deze factor zal mede de uiteindelijke 
handelingspraktijk beïnvloeden. 

Een ontwerper of een veranderaar in professionele organisaties zal in het algemeen voor een 
rationeel-empirische veranderstrategie kiezen, maar een bepaalde mate van normatief
reëducatieve veranderstrategie kan vaak heel nuttig zijn om professionals bij organisatie
verandering te betrekken. De faciliterende veranderstrategie kan nuttig zijn om 
randvoorwaarden voor het ontwerp te stellen. 
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4. ORGANISATIE ALGEMENE ZIEKENHUIS 

§ 4.1 Inleiding 

Ziekenhuizen zijn één van de oudste vormen van organisaties. De meeste Nederlandse 
ziekenhuizen vinden hun wordingsgeschiedenis in de tweede helft van de vorige eeuw op 
grond van particuliere, meestal katholieke of protestants-christelijke, initiatieven. Ook in de 
voorafgaande eeuwen kende men primitieve vormen van georganiseerde zorg, in de vorm van 
de gods-en gasthuizen, waar het accent lag op verpleging en verzorging van mensen die te 
arm waren voor thuiszorg of een besmettelijke ziekte onder de leden hadden (zie Querido, 
1967; Schrijvers, 1993). Inmiddels is het ziekenhuis een complex en kapitaalintensiefbedrijf 
geworden, waarin talloze medewerkers met zeer gedifferentieerde kwaliteiten werkzaam zijn 
(Versluis en Hesselink, 1995). De oorspronkelijke activiteiten van verpleging en verzorging 
zijn nog wel te herkennen, maar het accent is in de loop der tijden meer op de curatieve zorg 
komen te liggen. Boot en Jürg (1988) spreken van het ziekenhuis als geneeskundig centrum 
met als hoofdfuncties: diagnose, therapie, verpleging en isolering. 

Ziekenhuizen kunnen worden beschouwd als dienstverlenende organisaties (Schrijvers, 1993; 
De Vries, 1994; Van Sluys en Janssen, 1993), die als gemeenschappelijk kenmerk hebben 
het verlenen van medisch specialistische en verpleegkundige hulp. Hoewel ziekenhuizen, net 
als andere organisaties, trachten hun doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke wijze te 
verwezenlijken, doen zij dit niet met het oogmerk om winst te maken. De ziekenhuizen in 
Nederland worden grotendeels via verzekeringen en bijdragen van de overheid gefinancierd. 

Een onderverdeling kan worden gemaakt in academische, categorale en algemene 
ziekenhuizen. Tabel 4.1 geeft een overzicht van elke soort ziekenhuis naar aantal, 
beddenomvang, polikliniekbezoeken, opnamen en verpleegdagen. 

Tabel 4.1: Kengetallen algemene, academische en categorale ziekenhuizen 

Soort Aantal Beddenomvang Polikliniekbezoeken Opnamen Verpleegdagen 
ziekenhuis (x 1000) (x 1000) (x 1000) 

Algemeen 110 49.064 19.609 1.364 12.935 
Academisch 9 7.416 2.721 200 2.061 
Categoraal 30 3.992 367 37 1.145 

Totaal 149 60.472 22.697 1.601 16.141 

Peildatum 1-1-1995: Bron, NZi , Basisgegevens ziekenhuizen 1996 

Academische ziekenhuizen zijn verbonden met de universiteiten die een medische faculteit 
hebben. Tot hun taken behoren het leveren van een bijdrage aan het wetenschappelijk 
geneeskundig onderwijs en onderzoek, het bieden van gespecialiseerde patiëntenzorg en het 
verzorgen van opleidingen (Wulff, 1991; Vereniging Academische Ziekenhuizen, 1993). 
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De categorale ziekenhuizen stellen zich ten doel geneeskundige en verpleegkundige hulp te 
verlenen aan bepaalde categorieën van patiënten: uit een bepaalde leeftijdsgroep, ziekte- of 
behandelcategorie. Voorbeelden zijn kinderziekenhuizen, oogziekenhuizen, kankerklinieken 
en epilepsie- en astmacentra. 

Algemene ziekenhuizen zijn bestemd voor vele soorten van patiënten die voor een beperkte 
duur medische behandeling en verpleging behoeven. Kenmerkend is het grote aantal 
verschillende soorten verrichtingen waarvoor het algemene ziekenhuis een concentratie is van 
voorzieningen ten behoeve van behandeling, verpleging en van deskundig personeel. Net als 
in academische ziekenhuizen is het tevens een plaats waar zowel aanstaande artsen als 
verpleegkundigen worden opgeleid. De algemene ziekenhuizen kunnen weer worden 
onderverdeeld in basis- en topziekenhuizen. De eerste kennen minder medische 
(sub)specialismen dan de laatste en per specialisme zijn de ingrepen en behandelingen meestal 
minder complex. Vaak fungeert het basisziekenhuis als zeef voor het topziekenhuis 
(Schrijvers, 1993). 

Nederland telt verspreid over het land 110 algemene ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuizen 
is vanaf het midden van de jaren tachtig afgenomen. Deze afname is hoofdzakelijk ontstaan 
door het fuseren 17 van ziekenhuizen en niet door sluiting. Het aantal grote algemene 
ziekenhuizen (met meer dan 600 bedden) is dan ook toegenomen. Uit tabel 4.2 is deze 
ontwikkeling af te leiden. 

Tabel 4.2: Ontwikkeling aantal algemene ziekenhuizen naar grootte-klasse: 1985 en 1995 

Grootte-klasse 
naar beddenomvang 1985 1995 

< 150 14 3 
150- < 200 15 7 
200- < 300 33 19 
300- < 400 34 28 
400- < 600 38 27 

>600 18 26 

Totaal 152 110 

Bron: NZi, Ziekenhuizen in cijfers 1996 

Om een indruk te krijgen van de bedrijvigheid van algemene ziekenhuizen en ontwikkelingen 
terzake volgen hierna enige produktiecijfers voor de jaren 1985 en 1995. 

17 De beddenreductiemaatregelen van de overheid hebben in het midden van de jaren tachtig geleid tot een 
fusiegolf bij algemene ziekenhuizen (Hoorn, 1991). 
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Tabel 4.3: Produktiecijfers algemene ziekenhuizen, 1985 en 1995 

Algemene ziekenhuizen 1985 1995 

Aantal erkende specialisteo-plaatsen 5723 5991 
Aantal bedden per 1000 inwoners 3.9 3.2 
Aantal specialistenplaatsen per 10.000 inwoners 3.8 3.9 
Gemiddeld aantal bedden per instelling 375 444 
Bezettingspercentage 78.3 71.3 
Aantal opnamen per bed 27.7 21.6 
Aantal eerste polikliniekbezoeken (x 1000) 3056 5268 
Aantal herha1iogsbezoekeo (herhalingsfactor) 382 259 
Gemiddelde verpleegduur (in dagen) 11.9 9.3 
Aantal dagverplegiogsdagen (x 1000) 203 568 

Bron: NZi: Basisgegevens ziekenhuizen 1996 

§ 4.2 Primair proces 

Het ziekenhuis kan worden gezien als een open systeem met een externe functie, volgens het 
eerder beschreven organisatiebegrip. Verschillende componenten komen vanuit de omgeving 
het systeem binnen en verlaten het systeem weer. Eén van de invoercomponenten levert in 
de meeste organisaties direct toegevoegde waarde ten opzichte van de andere invoer. Dit 
wordt de primaire invoer genoemd, alle andere invoercomponenten zijn hulpmiddelen of 
hulpmaterialen, de zogenoemde secundaire invoer. Het systeem transformeert met de 
verworven middelen de primaire invoer tot primaire uitvoer (produkten of diensten), waarvan 
een klant afnemer is. Deze transformaties noemt Botter e.a. (1994) het primaire proces. De 
invoercomponent die een transformatie ondergaat in het ziekenhuis is geen fysiek materiaal 
of grondstof dat als produkt het systeem verlaat. De vraag wat dan wel getransformeerd 
wordt is lastig te beantwoorden, omdat het primaire proces in het ziekenhuis een meervoudig 
begrip is. Dat wil zeggen de invulling van het begrip primaire proces is afhankelijk van de 
betrokkenen bij dit primaire proces en hun doelen met het primaire proces. Betrokkenen bij 
het primaire proces in een ziekenhuis kunnen zijn patiënten en familie van patiënten, verwij
zers, financiers, personeel, inspectie voor de volksgezondheid, leveranciers en overheden 
(Van Erp, 1989). Het primaire proces kan hierdoor op meerdere manieren beschreven 
worden. Elke beschrijving leidt tot een andere invulling van hoe een ziekenhuisorganisatie 
en het primaire proces functioneert. Voor een beschrijving van het primaire proces in een 
ziekenhuis dient derhalve eerst duidelijk aangegeven te worden wat onder het begrip klant 
wordt verstaan. 

Voor het functioneren en de organisatie van het ziekenhuis wordt tegenwoordig steeds vaker 
uitgegaan van de patiënt en minder van de discipline. Men spreekt van patiëntgerichte 
structuren en patiëntgericht werken. Met andere woorden de zorgvragende patiënt wordt als 
klantlafnemer gezien (Casparie, 1992). Vanuit deze visie wordt hieronder nader ingegaan op 
de primaire invoer, het primaire proces en de primaire uitvoer van het ziekenhuis. 
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Het dienstverlenend aspect overheerst in ziekenhuizen, wanneer de patient als uitgangspunt 
wordt genomen. Onderzoek, behandeling en verpleging hebben immers geen betekenis zonder 
dat de bedoeling van die ingrepen verbonden is aan een patiënt. In deze visie wordt het 
ziekenhuis niet gezien als een produktiebedrijf, maar als een dienstverlenende instelling, 
waarvan patiënten gebruik kunnen maken (de patiënt is afnemer) . De patiënt betaalt echter 
niet of gedeeltelijk voor de diensten van het ziekenhuis. Doorgaans is iedereen in Nederland 
verzekerd tegen ziektekosten, waarvoor een nominale premie is verschuldigd, die door de 
ziektekostenverzekeraars wordt gebruikt voor de budgetfinanciering van het ziekenhuis. 

De vraag rijst van welke ziekenhuisdiensten maakt een patiënt gebruik. Daartoe kan de kern 
van het professioneel handelen als leidraad dienen. Eerder omschreven als: 
• diagnose: het onderbrengen van de klant/hulpvraag in een voor de professional op dat 

moment bekende klasse van probleemgevallen; 
• uitvoeren: het toepassen van een standaardprogramma behorend bij die gevallen, soms ook 

'tailormade' als er nog geen protocollen voor een dergelijk geval zijn. 

Een professional gebruikt in feite kennis18 die is toegesneden op het specifieke geval. De 
professional is in dit verband drager van die kennis. De professional belichaamt als het ware 
een verzameling wetenschappelijke kennis en daarbij behorende vaardigheden. 

De toestand van de patiënt bepaalt alleen in grote lijnen hoe de ziekenhuisdienst die wordt 
afgenomen er uit moet zien. Het ziekenhuis is georganiseerd rond de handelingen die aan een 
patiënt moeten worden verricht. De expertise hiervoor ligt in handen van de professional, die 
daarvoor een referentiekader heeft (wetenschappelijke kennis en inzichten) . 

Zo bezien is de primaire invoer van het ziekenhuis een verzameling algemene basis- kennis 
of informatie die door professionals wordt gebruikt om de hulpvraag van een patiënt te 
diagnostiseren en te behandelen. De component die een transformatie ondergaat is dan 
kennis. In het primaire proces worden de bestaande wetenschappelijke kennis en inzichten 
door de professionals vertaald van algemeen naar het specifieke geval. Daarbij leunt de 
professional sterk op analogieredeneringen (Van Aken, 1994). De primaire uitvoer is voorts 
kennis die door een professional toepasbaar is gemaakt voor de praktijk (i.c. is toegepast op 
een patiënt). In figuur 4.1 wordt deze invulling van de begrippen primaire in- en uitvoer en 
transformaties voor een ziekenhuis weergegeven. 

18 Het begrip kennis wordt (hier) tweeledig gebruikt, namelijk als geëxpliciteerde kennis in de vorm van 
modellen, theorieën, methoden en technieken en als ambachtelijke kennis of impliciete kennis in de vorm van 
vaardigheden, ervaring en knowhow (Weggeman en Post, 1995). 
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Figuur 4.1: Het voonbrengingsproces van een ziekenhuis 

Primaire invoer 

Primair Proces 

Categorisering 
van klantvraag 
door professional 

Primaire uitvoer 

Het ziekenhuis kan in deze benadering als kennisintensieve organisatie worden aangemerkt, 
waarbij leveranciers van de belangrijkste middelen voor het ziekenhuis zijn alle instellingen 
die onderzoek uitvoeren en beroepsverenigingen van professionals. 

Het proces tussen algemene kennisverwerving en toegepaste kennis bestaat uit de volgende 
zes bewerkingsstappen, waarin de patiënt participeert. 

1. De zorgbehoefte van een patiënt wordt venaald Tiaar een medische kennisvraag 
De patiënt wordt in de meeste gevallen door een huisarts verwezen naar het poliklinisch 
spreekuur van een medisch specialist. 19 Tijdens het eerste polikliniekbezoek beschrijft de 
patiënt de zorgvraag (klachten en symptomen). De spreekuurhoudend medisch specialist zal 
deze vraag van de patiënt op basis van anamnese en lichamelijke onderzoek vertalen naar een 
medische kennisvraag. 

2. De professional gebruikt algemene kennis en ervaring voor een concept-diagnose 
De medisch specialist zal op grond van zijn algemene medische kennis en ervaring een 
concept-diagnose stellen, waarvoor vaak aanvullende informatie nodig is op één van de 
onderzoeksafdelingen van het ziekenhuis, zoals röntgenfoto, longonderzoek, darmonderzoek, 
hersenonderzoek. Dit kan plaatsvinden direct aansluitend aan het eerste polikliniekbezoek of 
er wordt daarvoor een aparte afspraak gemaakt. 

19 Een andere mogelijkheid is dat een patiënt via de eerste hulp (EHBO) het ziekenhuis binnenkomt, of in 
ernstige gevallen is sprake van rechtstreekse opname. 
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3. De professional verzamelt specifieke kennis om tot een definitieve diagnose te komen 
De patiënt komt vervolgens weer op het spreekuur van de medisch specialist in de 
polikliniek, op een moment waarop deze alle specifieke informatie over de desbetreffende 
patiënt heeft verzameld voor het stellen van een definitieve diagnose. De medisch specialist 
informeert de patiënt hierover. 

4. De professional kiest en ontwerpt in overleg met de patiënt een kennisprodukt 
Een algemeen behandelplan behoort bij de gestelde diagnose, maar de medisch specialist zal 
in overleg met de patiënt een specifiek behandelplan ontwerpen. Voor het uitvoeren van dit 
plan ofwel kennisprodukt is soms opname nodig van de patiënt in het klinisch deel van het 
ziekenhuis. 20 

5. De professional past het ontworpen kennisprodukt toe in de praktijk 
De patiënt ondergaat tijdens het klinisch of poliklinisch verblijf in het ziekenhuis een operatie 
of de therapie - medicatie/bestraling/revalidatie - wordt in werking gesteld. De professional 
past het ontworpen kennisprodukt toe met de daarbij behorende vaardigheden. 

6. De professional controleen de werking van de ingreep 
Een controle vindt vaak plaats enige tijd nadat het kennisprodukt is toegepast, waarvoor de 
patiënt weer op het spreekuur van de medisch specialist dient te verschijnen. De medisch 
specialist gebruikt dan weer anamnese en lichamelijk onderzoek om te controleren of het 
kennisprodukt heeft gewerkt. 

Afhankelijk van de aard en urgentie van de kennisvraag, het ziektepatroon, zijn verschillende 
variaties denkbaar, waarbij de processtappen minder lineair kunnen zijn als hier beschreven, 
maar meer iteratief, concentrisch of parallel. In ieder geval is de component die transformatie 
ondergaat kennis. Dit kennis transformatie-proces moet altijd actueel in de tijd plaatsvinden 
en het ziekenhuis kan alleen de kennis als capaciteit op peil houden en alle hulpstoffen en 
hulpmiddelen daarvoor voldoende in voorraad opslaan. 

De tranformatie in het ziekenhuis resulteert in toepassingsgerichte kennis, die in hoofdzaak 
immaterieel is, een 'geestprodukt' (Van Erp, 1989; Van Delden, 1993), waardoor het ook 
lastig te meten is. Het eindresultaat is tevens een uniek kennisprodukt, met name 
patiëntspecifiek, omdat de professional het standaardkennisrepertoire telkens moet vertalen 
naar het specifieke geval, de zogenoemde stukproduktie van kennis. De professional zal 
daarbij ook creatief moeten omgaan met de bestaande wetenschappelijke kennis (afwegen, 
intuïtie, combineren en verfijnen). Dit gegeven maakt dat de eerder genoemde kennisbe
werkingsstappen aanzienlijk in lengte kunnen verschillen. 

20 Het opnamebeleid, de toewijzing van de beschikbare (operatie)bedden en administratieve taken rond de 
opname worden veelal uitgevoerd door een opnamebureau. 
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§ 4.3 Structuur 

In paragraaf 3.2 zijn ten aanzien van de organisatiestructuur zeven ontwerpparameters 
onderscheiden. Op basis van deze indeling wordt hieronder de structuur van het algemene 
ziekenhuis nader beschreven. 

INDMDUELE POSITIES 

In het algemene ziekenhuis zijn tal van individuele pos1t1es te onderscheiden. In de 
uitvoerende kern kunnen als belangrijke individuele posities worden genoemd: 
• medisch specialisten; 
• verpleegkundigen; 
• paramedici en psychosociaal werkenden. 

De taken van deze beroepgroepen worden in belangrijke mate bepaald door hen zelf. Veelal 
is per discipline sprake van een eigen beroepsvereniging, van een wettelijke basis en de 
aanwezigheid van eigen regelgeving. Elk van deze disciplines beschikken over een hoge mate 
van zelfbestuur, voortvloeiend uit hun professie. 

Van de genoemde individuele posities zijn de medisch specialisten en de verpleegkundigen 
het meest invloedrijk (De Jong, 1991). Dit komt onder meer tot uitdrukking binnen het 
ziekenhuis in de aanwezigheid van eigen overleg- en adviesorganen. Zo zijn medisch 
specialisten verenigd in een medische staf of een stafconvent, waarin alle in het ziekenhuis 
werkzame medische specialisten zijn opgenomen (Wulff, 1993). In Nederland zijn de meeste 
medisch specialisten niet in dienst van een ziekenhuis, maar vrijgevestigd en werken op basis 
van een zogenoemde toelatingsovereenkomst. 

De vrijgevestigde medisch specialisten werken in principe in maatschapsverband. Een 
maatschap is een samenwerkingsverband, waarin verscheidene specialisten van een zelfde 
discipline werkzaam zijn, bijvoorbeeld een maatschap urologie bestaande uit drie urologen. 
In de maatschap worden de individuele bedrijfsvoeringen van de deelnemende medisch 
specialisten op elkaar afgestemd. Hoe die er precies uitziet (behandel- en ontslagbeleid, 
spreekuur-roosters, wachtdiensten etc.) wordt bepaald door de uitwerking die de maten er 
met elkaar aan geven. Dit verschilt per maatschap en is bovendien afhankelijk van de omvang 
van een maatschap. De noodzaak om zich goed te organiseren wordt over het algemeen 
groter bij grotere maatschappen (Bongers-Sauer, 1991). Doorgaans hebben maatschappen een 
horizontale organisatiestructuur, zonder formele leider en zonder formele hiërarchie, 
waardoor effectieve besluitvorming met en binnen een maatschap wordt bemoeilijkt en de 
maatschap naar buiten toe minder als eenheid kan optreden (Bongers-Sauer, 1991; Durlinger, 
1991). 
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SAMENGESTELDE POSITIES 

De samengestelde posities in het algemene ziekenhuis kunnen het beste worden afgeleid uit 
de verschillende taken of functies. Hoek (1989; 1991) onderscheidt vier hoofdfuncties binnen 
een ziekenhuisinstelling, te weten: 
1. primaire procesfunctie: functies gericht op het genezen en verrorgen, uitgeoefend door 

personen met een eigen professie; 
2. paramedisch facilitaire functie: functies die zeer nauw verweven zijn met de primaire 

procesfuncties, ook uitgeoefend door personen met min of meer een eigen professie; 
3. algemeen ondersteunende facilitaire functie: functies die rorgdragen voor de levering en 

instandhouding van de fysieke middelen benodigd voor het primaire proces; 
4. support staffuncties: functies die zorgdragen voor de levering en instandhouding van de 

bestuurlijke middelen benodigd voor het primaire proces. 

Veel algemene ziekenhuizen hebben een structuur die geënt is op deze hoofdfuncties, waarbij 
iedere functie is gebundeld in een dienst. Niet zelden zijn centrale functies als de apotheek, 
de radiologie en het laboratorium organisatorisch zelfstandige eenheden, die rechtstreeks 
onder de directie ressorteren. 

ARCHITECTUUR VAN HET LIJNMANAGEMENT 

De klassieke architectuur van het lijnmanagement in een ziekenhuis is weergegeven in figuur 
4.2. Onder het niveau van de directie21 zijn vijf diensten22 te onderscheiden. De primaire 
ordening (hoofdstructuur) is gebaseerd op kennis en vaardigheden. Voor de secundaire 
ordening geldt wederom een indeling naar kennis en vaardigheden. In de lijnorganisatie zijn 
niet opgenomen de medisch specialismen vanwege hun overwegend vrije vestiging in het 
ziekenhuis. In de hier getekende architectuur zijn ze echter op twee plaatsen werkzaam: de 
medisch-paramedische dienst en de verpleegkundige dienst. 23

'
24 

21 Een gebruikelijke samenstelling van de directie in een ziekenhuis is: een directeur patiëntenzorg en een 
directeur beheer of beheerszaken. Vaak is sprake van een collegiale directie: alle beslissingen worden gezamenlijk 
genomen (Boot en Jürg e.a., 1988). In veel ziekenhuizen wordt de laatste tijd gekozen voor een bestuurstructuur 
volgens het model van Raad van Toezicht. Daarbij ligt het primaat bij de directie als bestuurder van het ziekenhuis 
en is de naamgeving van een directie gewijzigd in Raad van Bestuur (Wulff, 1991). Het collegiale directiemodel 
verdwijnt daarmee steeds meer naar de achtergrond (Bodt, 1995). 

22 Te weten een medisch-paramedische dienst, een verplegingsdienst, een polikliniek, een civiele dienst en een 
technische dienst. Een nadere beschrijving van deze diensten is terug te vinden in het proefschrift van Bodt (1995). 

23 De medisch-paramedische dienst en verpleegkundige dienst kunnen als zorgeenbeden worden betiteld en de 
overige als niet zorgeenheden (Bodt, 1995). 

24 In sommige ziekenhuizen wordt de medisch-paramedische dienst ook wel medisch ondersteunende dienst 
genoemd. 
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Het hoofd van de (para)medische dienst heeft vaak specialisten tot aandachtsgebied. Voor de 
specialismen die wel in loondienst werken geldt meestal plaatsing in de paramedische dienst, 
maar veelvuldig wordt ook gekozen voor het creëren van een aparte afdeling die rechtstreeks 
onder de directie ressorteert. 

Als staffuncties zijn te herkennen personeel en organisatie en financiën , in ziekenhuizen 
respectievelijk vaak apart georganiseerd in een dienst personeel en organisatie-ontwikkeling 
(P & 0) en een economisch-administratieve dienst (EAD). 

Figuur 4.2: Traditionele lijnstructuur algemene ziekenhuis 

Bestuur 

--------------------~ 

Economisch I Ad mini- ~ _ _ _ _ j Personeelsafdeling I 
_s!~~~:~:-~~d_e}~~~ _ _ _ _ _ _ i ___ '?~~~~~~~t!~=~~d-~1~~~ _ 

Aangaande de span of control en de bevoegdheden van de leiding in het algemene ziekenhuis 
zijn verschillende opmerkingen te plaatsen . 

Figuur 4.2 wekt de indruk van een lage span of control voor met name de directie. Door de 
invoering van de budgettering is het ziekenhuis gehouden aan een bepaalde produktie. Daar 
de produktieomvang goeddeels het resultaat is van het medisch handelen, dienen produktie
afspraken gemaakt te worden met de verschillende medisch specialismen. 
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Daartoe is ook een beleidsplan per medisch specialisme noodzakelijk. De produktieafspraken 
en medische beleidsplannen komen tot stand op basis van onderhandelingen tussen de directie 
en de afzonderlijke maatschappen van specialismen. 

De verklaring waarom dit overleg op het hoogste niveau plaatsvindt is: 
• medisch specialismen beschouwen de directie als erkend gezag (Versluis en Hesselink, 

1993); 
• hoofden van diensten die te maken hebben met medisch specialisten, beschikken niet over 

adequate bevoegdheden en verantwoordelijkheden (Landman, 1994); 
• de primaire en secundaire ordening van de klassieke lijnstructuur leidt tot diverse 

werkplekken voor de medisch specialist die slechts vanuit het hoogste niveau in de 
organisatie gecoördineerd kan worden (Kuipers, 1994). 

De dagelijkse leiding van het ziekenhuis is altijd gedelegeerd aan de diensthoofclen, die ten 
aanzien van de vrijgevestigde medisch specialisten alleen functionele bevoegdheden hebben. 
Het onderscheid tussen vakbaas en werkbaas is te zien op bepaalde onderdelen binnen de 
verpleegkundige- en medisch-paramedische dienst, zoals laboratorium, röntgenafdeling, 
poliklinieken, functie-afdelingen en apotheek. Zo is bijvoorbeeld op een röntgenafdeling een 
veel voorkomende constructie ten aanzien van de leiding: een medisch hoofd (een 
radiodiagnost) en een organisatorisch hoofd. Meestal is het dan zo geregeld dat het medisch 
hoofd verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het proces en het organisatorisch hoofd voor 
de voortgang ervan (Boot en Jürg e.a., 1988). 

VERBINDINGSFUNCTIES 

In de structuur van het algemene ziekenhuis zijn drie belangrijke vormen van verbinding te 
onderkennen, te weten commissies, medische staf en managementteam. 

Commissies 
In ziekenhuizen wordt relatief veel gewerkt met commissies. Bedoeld om afdelingsover
stijgende problematiek aan te pakken en om integratie te bevorderen (Schaaf, 1994). In ieder 
ziekenhuis zijn wel de volgende commissies te onderkennen: 
• investeringscommissie; 
• meldingscommissie fouten, ongevallen en bijna ongelukken; 
• infectiecommissie; 
• geneesmiddelencom missie; 
• commissie klachtenbehandeling; 
• beddencommissie; 
• operatiekamercommissie; 

Dit zijn allemaal vaste commissies, waarin diverse ziekenhuismedewerkers van verschillende 
afdelingen en professies zitting hebben. Een aantal van deze commissies zijn wettelijk 
verplicht, zoals de infectiecommissie en klachtencommissie en sommige commissies staan in 
het licht van de integratie tussen management en professie, zoals een investeringscommissie. 
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Medische staf 
Alle in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten (al dan niet vrijgevestigd) vormen 
tezamen de medische staf. De binding met de organisatie verloopt via deze medische staf of 
stafconvent De medische staf kent een eigen bestuur, dat overlegt met de directie vàn een 
ziekenhuis over medische en medisch organisatorische aangelegenheden Zij behartigt de 
belangen van de aanwezige specialisten en draagt zorg voor de coördinatie van de medische 
zorg (Boot en Jürg e.a., 1988). De medische staf functioneert vaak als een vereniging. 25 

Formeel gezien heeft een medische staf geen wettelijke status en medisch specialisten vallen 
niet onder de lijnhiërarchie van het ziekenhuis. Het ziekenhuismanagement kan op basis van 
hiërarchische positie geen aanwijzing, sturing en sanctionering van medisch specialisten en 
stafbestuur doorvoeren. In de meeste ziekenhuizen hebben medisch specialisten ook geen 
hiërarchische bevoegdheden. De professionele autonomie van medisch specialisten speelt 
daarbij tevens een rol van betekenis. Het management is daardoor aangewezen op 
onderhandelen, compromissen sluiten, 'bottom-up'-procedures en het creëren van goede 
condities (Moen en Abma, 1992; Weggeman, 1992; Sheldon, 1989; Schrijvers, 1993). 

Managementteam 
De directie samen met de hoofden van dienst vormen vaak het managementteam, ook wel 
directieraad of diensthoofdenoverleg genoemd. Afhankelijk van de heersende cultuur varieert 
de functie van dit orgaan als doorgeefluik van directiebesluiten tot een overleggroep waarin 
onder verantwoordelijkheid van de directie, beleid wordt uitgestippeld en gezamenlijke 
problemen worden besproken en opgelost (Boot en Jürg e.a., 1988). 

FYSIEKE PROCEDURESTRUCTUUR 

In paragraaf 4.2 is het primaire proces beschreven naar stappen en enkele karakteristieken . 
In de procesgang is daarbij onderscheid gemaakt tussen een poliklinisch deel en een klinisch 
deel, respectievelijk uitgevoerd op de polikliniek en kliniek. De poliklinieken zijn veelal per 
specialisme georganiseerd rondom spreekuurafdeling, behandel- en functie-afdeling en 
receptie- en informatie-afdeling. De kliniek is meestal opgedeeld naar verschillende soorten 
verpleegafdelingen. Elke verpleegafdeling is gerelateerd aan een specialisme of een paar 
specialismen. Sommige verpleegafdelingen zijn ook wel georganiseerd naar zorgzwaarte. 
Verpleegafdelingen waar patiënten liggen die betrekkelijk weinig (na)zorg behoeven, zoals 
de short-stay afdeling en de verpleegafdelingen waar patiënten liggen die intensieve 
verpleging en verwrging behoeven, zoals oncologie. Het valt verder buiten het bestek van 
dit proefschrift om uitvoerig de procedurestructuur van zorgverlenende processen te 
beschrijven. Verwezen wordt naar auteurs als Bodt (1995), Boot en Jürg e.a. (1988), Hoorn 

25 Steeds meer doet zich de ontwikkeling voor in ziekenhuizen dat de medische staf een vereniging opricht. Als 
voordeel hiervan wordt gezien dat de leden beter kunnen worden gebonden aan besluiten van de medische staf, bet 
bestuur gerechtigd is om namens de staf afspraken te maken, terwijl voor het ziekenhuis meer duidelijkheid ontstaat: 
afspraken met de medische staf kunnen een juridische verankering krijgen. 
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e.a.(1988; 1991; 1994), De Vries (1984), Kusters (1988), Maarse en Mur-Veeman (1990), 
Hogewind (1988), Kastelein (1988) en Vissers (1994). 

BESTUURLDKE PROCEDURESTRUCTUUR 

De besturing van de primaire processen in het ziekenhuis is in handen van de diverse 
professionals. De spreekuurhoudende medisch specialisten, rogenoemde poortspecialismen26

, 

vormen daarbij een belangrijke schakel. De activiteiten worden door hen geïnitieerd, maar 
worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van verschillende professionals. Het is de 
medisch specialist die de patiënten opneemt, opereert, naar de röntgen, het laboratorium of 
de fysiotherapie stuurt. Welke operatieve ingreep, foto's, laboratoriumbepalingen en 
fysiotherapeutische verrichtingen wordt door hen in eerste instantie bepaald. In tweede 
instantie kan bijvoorbeeld de radiodiagnost, de klinisch chemicus of de fysiotherapeut 
besluiten tot extra activiteiten, wanneer de beelden, het bloedonderzoek of bepaalde 
complicaties daartoe aanleiding geven. Kenmerkend in dit geheel is dat iedere professional 
rowel regelt als controleert, ieder met eigen werkwijzen en normen. Meer en meer wordt 
gewerkt aan het expliciteren en het integreren van werkwijzen en normen via het opstellen 
van standaardzorgplannen of protocollen voor groepen van patiënten, categorieën 
ziektebeelden, diagnoses of onderdelen van het zorgproces. In deze standaardrorgplannen of 
protocollen zijn kosten, kwaliteit en doelmatigheid van het zorgproces en de zorgverlening 
integraal opgenomen. Echter de besturingssystemen in ziekenhuizen staan nog in de 
kinderschoenen en veel stuurmaatregelen worden gerealiseerd door verschillende 
professionals op operationeel niveau rondom de individuele patiënt. Van één systeem of 
overall bestuurlijke procedurestructuur is nog niet echt sprake. Onder invloed van wetgeving 
en middelenschaarste van het laatste decennium worden besturingssystemen steeds 
belangrijker in ziekenhuizen. Een vorm van strategische sturing gebeurt door de directie die 
met de medisch specialismen c.q. de medische staf als geheel afspraken maakt over normen 
betreffende aantallen opnamen, onderzoeken en groei. Meestal krijgt dit vorm in een medisch 
beleidsplan. Tactische sturing geschiedt aan de hand van rogenoemde jaarplannen. De 
diensten en afdelingen dienen elk jaar een plan te maken, waarin de activiteiten voor het 
komend jaar worden aangeven met betrekking tot de zorgverlening, voorzieningen en 
faciliteiten, technologie, personeel en samenwerking. De jaarlijkse activiteiten van de 
afdelingen worden ingebed in een meexjarenplan. 

26 Poortspecialismen zijn specialismen die hun patiënten krijgen via het externe verwijzingssysteem (van 
huisartsen) en die daarvoor een poliklinisch spreekuur houden. 
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BEHEERSSTRUCTUUR 

Vanaf 1983 geldt voor ziekenhuizen een stelsel van budgetfinanciering (externe budgettering). 
De vaststelling van het budget komt tot stand in periodieke onderhandelingen van de 
ziekenhuizen met de zorgverzekeraars. Jaarlijks worden met elk ziekenhuis afspraken 
gemaakt over het aanvaardbare kostenniveau voor het komende jaar (Scholten en Verkaar 
e.a., 1994). Het vastgestelde budget is te beschouwen als een financiële vertaling van de 
overeengekomen taakstelling van het ziekenhuis ten aanzien van de zorgverlening (Wickings, 
1982). Een budgetoverschot mag het ziekenhuis behouden, echter overschrijding van het 
budget zal uit eigen middelen moeten worden bijgepast. Oorspronkelijk was het 
ziekenhuisbudget voornamelijk gebaseerd op het - historisch gegroeide - kostenniveau in 
1982, maar in 1989 is een systeem van functiegerichte budgettering (PB-budget) ingevoerd, 
waarbij de functies van de ziekenhuisorganisaties in hoge mate bepalend zijn voor het budget. 
Het budget bestaat uit een drietal componenten: beschikbaarheid, capaciteit en functie, en 
produktie. Doordat produktieafspraken gemaakt worden op instellingsniveau, die mede 
vertaald moeten worden naar de verschillende specialismen is de relatie tussen verschillende 
interne groeperingen veranderd. Dit geldt met name voor de relatie tussen de medische staf 
en het management. Beide partijen zijn in het budgetsysteem meer dan vroeger, toen sprake 
was van outputfinanciering, afhankelijk van elkaar. Evenwel de kosten van de 
zorgverlening27 door vrijgevestigde specialisten vallen buiten de ziekenhuisbudgettering. 
Voor hen geldt nog steeds het verrichtingenstelseL Dit is opmerkelijk omdat in een 
ziekenhuis de besluitvorming met betrekking tot de te verrichten handelingen en het gebruik 
van ziekenhuisfaciliteiten in belangrijke mate plaatsvindt door de medisch specialisten. Zij 
initiëren althans de primaire activiteiten binnen een ziekenhuis (Kassirer, 1990; Hoorn, 
1994). In het onderzoek van Maarse e.a. (1991) betreffende de invloed van budgettering op 
ziekenhuizen komt dit hiaat duidelijk naar voren. Geconcludeerd wordt dat op dit punt sprake 
is van een belangentegenstelling tussen medische staf en management als het gaat om 
budgettering. Beide streven verschillende doelstellingen na ('Jack of goal congruence'), 
waardoor de besluitvorming en beheersing moeilijk verlopen. Naast de ondernemer aan de 
top, vertegenwoordigd door de directie of raad van bestuur, leiden in zekere zin de vrije 
vestiging van medisch specialisten en de wijze waarop zij betaald worden ook tot een 
ondernemer aan de basis, vertegenwoordigd door de verschillende medisch specialisten. 

Eén van de belangrijkste procedures voor het beheer van de middelen in het ziekenhuis is de 
interne budgettering (Lapré en Rutten e.a., 1993). Evenwel een eenvormige formule of 
blauwdruk voor interne budgettering ontbreekt nog in ziekenhuizen. Doorgaans is aan de 
diensten, zoals onderscheiden in figuur 4.2, een budget toegewezen, waarbij het betreffende 
diensthoofd en/ of afdelingshoofd optreedt als budgethouder. 28 

27 Het gaat hier om kosten verbonden aan intermediaire produktie (functie-, röntgen- en laboratoriumonderzoek, 
operaties, medische middelen). 

28 In de klassieke dienstenstructuur is het budgethouderschap zelden aan medisch specialisten verleend. 
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Het diensthoofd en/of afdelingshoofd is bevoegd om uitgaven te doen ten laste van het 
toegewezen budget, daarnaast moet verantwoording afgelegd worden over bestedingen die 
ten laste van het toegewezen budget zijn gemaakt. Omdat de prestaties van met name de 
zorgverlenende diensten moeilijk meetbaar zijn, wordt in een traditionele ziekenhuisstructuur 
vaak gewerkt met budgetten op basis van inputfactoren, zoals personele en materiële 
middelen. Niettemin is een mengvorm van input- en outputbudgettering te onderkennen. Zo 
kunnen de personele middelen van een verpleegkundige afdeling en de materiële middelen 
die dit vergt, worden beoordeeld in relatie tot het aantal opnamen, verpleegdagen, 
gemiddelde verpleegduur en dergelijke (Scholten en Verkaar e.a., 1994). In die situatie is 
de budgethouder niet alleen verantwoordelijk voor de kosten en middelencomponent van het 
budget, maar ook voor de geleverde 'prestaties'. Het vaststellen van budgetten is een jaarlijks 
terugkerend gebeuren, evenals de hiervoor genoemde medische beleidsplannen en jaarplannen 
van afdelingen en diensten. Vooraf formuleert de directie een aantal uitgangspunten als basis 
voor de besprekingen en als onderdeel van het meerjarenplan. 

§ 4.4 Strategische trends 

In veel ziekenhuizen is de laatste tijd ontwikkeling te zien in de organisatie. Met name op 
het gebied van de structuur en de rol van de medisch specialist. De organisatie wordt 
gekanteld en wel meer in de richting van een horizontale structuur: een organisatie verdeeld 
in werkeenheden- ook wel divisies, clusters of sectoren genoemd- rondom specifieke (delen 
van) patiëntenzorg of patiëntencategorieën . Deze vorm wordt wel het patiëntgeoriënteerde 
structuurmodel genoemd, waarbij tevens het concept 'unitmanagement' van Wissema (1987) 
wordt toegepast. Een integrale verantwoordelijkheid voor de inhoud en de beheersing van 
zorg en behandeling van onderscheiden cliëntgroepen is gedelegeerd aan relatief autonome 
eenheden met eigen budgetten (Hoek, 1989). Veelal wordt dit onder de noemer geschaard 
van decentraal organiseren. Medisch specialisten worden voorts meer ingeschakeld bij het 
management van het ziekenhuis. De vormgeving geschiedt door onder andere het toekennen 
van lijnverantwoordelijkheden aan en het creëren van stafposities voor medisch specialisten 
en de oprichting van overleggroepen op met name het operationele en tactische niveau, 
waarin medisch specialisten adviserende en leidinggevende rollen innemen (Bedaux, 1988; 
Schaaf, 1993; Looijenga-van der Poll en Moen, 1993; Bruins Slot en Watts, 1991; Durlinger, 
1988, 1991, 1994; Croonen, 1991, 1993; Hoorn en Van Dooren, 1993; Versluis en 
Hesselink, 1993, 1995; Boodt, 1991; Derks, 1991; Palmen, 1994; Abma en De Roo e.a., 
1992). Deze ontwikkeling wordt managementparticipatie van medisch specialisten genoemd. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat managamentparticipatie niet een echt nieuw fenomeen 
is. Met name op operationeel niveau wordt veel door medisch specialisten gemanaged . De 
ontwikkeling van managementparticipatie moet gezien worden als een formalisatie van 
bestaande situaties. Dat wil zeggen minder ad hoc en vrijblijvend en meer ziekenhuisbreed 
ingebed. Bovendien kan managementparticipatie opgevat worden als beleidsparticipatie van 
medisch specialisten (Van Montfort, 1995). 
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Eerder is vermeld dat de wijze van organiseren en besturen van ziekenhuizen nog lange tijd 
een maatschappelijk onderwerp van discussie zal blijven. Er is een aantal strategische trends 
te noemen die in de toekomst nadruk leggen op de organisatie-ontwikkeling van het 
ziekenhuis en de organisatorische integratie van de medisch specialist. Het gaat in dit verband 
om: 
• wijziging honorering medisch specialisten; 
• ontwikkeling kwaliteitssysteem; 
• netwerkvorming van zorginstellingen. 

WDZIGING HONORERING MEDISCH SPECIALISTEN 

Op dit moment geldt voor medisch specialisten, al dan niet in loondienst van het ziekenhuis, 
een systeem van betaling per verrichting. Terwijl de financiering van het ziekenhuis verloopt 
via een systematiek van functionele budgettering. Naar aanleiding van het rapport van de 
Commissie Modernisering van Zorg uit 1994 (ook wel Commissie Biesheuvel genoemd) 
zullen deze gescheiden bekostigingskanalen in de toekomst wellicht worden samengevoegd. 
Deze commissie heeft onder andere voorgesteld om de bekostiging van medisch specialisten 
onder te brengen in het ziekenhuisbudget samenvoegen in één budget ten behoeve van het 
medisch specialistische bedrijf. Het huidige systeem van honorering van de medisch specialist 
op basis van verrichtingen wordt vervangen door een systematiek van een gedifferentieerd29 

basishonorarium met een variabele opslag voor extra taken of doelmatig werken. 

Op dit moment zijn er in Nederland diverse locale experimenten met het nieuwe 
honoreringssysteem. Een dergelijk systeem zal de integratie30 tussen medisch specialisten 
(zorgkant) en het management (beheerskant) bevorderen. In die zin dat medisch specialisten 
meer geïnteresseerd zullen zijn in de allocatie van de middelen en de daarbij behorende 
beslisstructuur. Voor het management betekent dit meer mogelijkheden om bestuurlijke taken 
te verdelen. 

ONTWIKKELING KWALITEITSSYSTEEM 

Zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, worden tegenwoordig wettelijk verplicht aan te 
tonen dat zij hun organisatie zodanig hebben ingericht, dat de zorgverlening op het gewenste 
kwaliteitsniveau geschiedt (Schol ten en Verkaar e.a., 1994). De belangrijkste wetgeving 
waaruit dit voortvloeit zijn de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZ, 1995), Wet Beroepsuit-

29 Met gedifferentieerd wordt in het rapport bedoeld dat verschillen in werkdruk, onregelmatige werktijden en 
opleidingsduur in het basishonorarium tot uitdrukking komen. 

30 Met de ontwikkeling van managementparticipatie in combinatie met herstructurering wordt het ziekenhuis 
tegenwoordig ook aangeduid als geïntegreerd bedrijf van medisch specialistische zorg of als geïntegreerde 
zorgorganisatie. 
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oefening Individuele Gezondheidszorg (BIG, 1994) en de Wet Geneeskundige Behandelings
overeenkomst (WGBO, 1995). Voor de interne organisatie van het ziekenhuis is met name 
de Kwaliteitswet Zorginstellingen van belang. Eén van de bepalingen van deze wet is de 
verplichting van instellingen om zorg te dragen voor de systematische bewaking, de 
beheersing en de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daartoe zal een intern 
kwaliteitssysteem opgezet moeten worden: een stelsel van vastgelegde bedrijfskundige regels 
en procedures om te verzekeren dat een produkt of dienst aan de gestelde normen voldoet. 
Uitgangspunt van het kwaliteitssysteem zal een vastgesteld kwaliteitsbeleid moeten zijn. 
Vervolgens kan gewerkt worden aan de inhoud en uitwerking van het kwaliteitssysteem. Een 
belangrijke uitwerking van het kwaliteitssysteem op een ziekenhuisorganisatie is dat het 
handelen van de professionals in de uitvoerende kern meer aan regels en procedures 
gebonden wordt. 

NETWERKVORMING VAN ZORGINSTELLINGEN 

Verticale relaties tussen organisaties, ofwel netwerkvorming, worden in de gezondheidszorg 
steeds belangrijker. De onderlinge afhankelijkheid wordt groter door de schaarste van de 
middelen en de groeiende invloed van externe belanghebbenden, zowel op economisch als 
op regelgevend terrein (Hoorn, 1994, Scholten en Verkaar, 1994). Zo gaan ziekenhuizen 
meer en meer relaties aan (en soms fuseren ze zelfs) met verpleeghuizen en 
thuiszorginstellingen met het oog op doorstroming van patiënten. Behalve deze 'joint 
ventures' zijn ook lichtere vormen van verticale relaties vermeldenswaard. Vele medisch 
specialisten en ziekenhuizen bieden tegenwoordig de huisartsen in de regio 
nascholingscursussen en consultatiefaciliteiten aan. Deze initiatieven beogen verbetering van 
de kwaliteit van de zorg en vooral de binding van de huisartsen aan het ziekenhuis. 

Deze strategische trend stelt eisen aan het topniveau in termen van besturing. Maar ook op 
operationeel niveau zullen aanspreekpunten en nieuwe overlegsituaties gecreëerd moeten 
worden. 
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§ 4.5 Verandering 

In de laatste paragrafen van hoofdstuk drie zijn theorieën en opvattingen over 
organisatieverandering beschreven. Daarbij is aandacht besteed aan: 
• benaderingswijzen; 
• ontwerpfasen; 
• veranderstrategieën. 

Hoewel het thema verandering in ziekenhuisorganisaties c.q. professionele organisaties steeds 
meer aandacht krijgt in de literatuur, -vooral in termen van voorwaarden, stappenplannen, 
valkuilen, sleutel- en invloedsfactoren - is er nog betrekkelijk weinig literatuur hierover. De 
empirische gegevens over organisatieveranderingsprocessen in algemene ziekenhuizen kunnen 
op dit moment slechts gerefereerd worden aan de onderzoeken van Versluis en Hesselink 
(1993; 1995) en Durlinger, Eisen en Olthoff (1993; 1994). Aan het eerste onderzoek hebben 
vijf algemene ziekenhuizen deelgenomen, aan het tweede onderzoek hebben twintig 
ziekenhuizen deelgenomen. 

Ten aanzien van de fasering blijkt uit beide onderzoeken dat de diagnosefase en de 
evaluatiefasebij organisatieverandering in algemene ziekenhuizen niet goed te onderscheiden 
zijn. Een vorm van diagnose wordt weliswaar gedaan, maar meer gericht op het onderkennen 
van de problematiek en de noodzaak tot verandering om daarmee een gezamenlijk 
urgentiegevoel te creëren. Een belangrijke verklaring hiervoor is gelegen in de factor tijd. 
Genoemd worden omstandigheden als bestuurscrisis, fusie, ernstige financieringsproblemen, 
overgang naar een nieuwbouwziekenhuis en vacante sleutelposities. Allemrull situaties die een 
acute oplossing vragen of een snelle reactie vanwege het geschikte moment. Daardoor is geen 
tijd om uitgebreid en diepgaand stil te staan bij problemen en oorzaken. 

Evaluatie van organisatieverandering is niet aan de orde, omdat de onderzochte ziekenhuizen, 
hetzij in het stadium van modelontwikkeling- en besluitvorming zaten, hetzij recentelijk 
wijzigingen hadden ingevoerd en soms nog maar gedeeltelijk. Daarnaast blijkt uit beide 
onderzoeken dat algemene ziekenhuizen bij het ontwerpen van de gewenste organisatie nogal 
structuurgeoriënteerd zijn. De fysieke organisatie en het ontwerp van het primaire proces 
gebeuren indirect door eerst het geraamte van de hoofd- of topstructuur (posities, 
organisatorische eenheden en overlegstructuren) te ontwikkelen. 

In het onderzoek van Durlinger, Eisen en Olthoff (1993; 1994) is expliciet onderzocht welke 
benadering algemene ziekenhuizen hanteren bij veranderingsprocessen. De volgende relaties 
zijn geconstateerd. 

Een grensverleggende verandering in combinatie met een ontwerpbenadering is met name te 
zien bij ziekenhuizen, die: 
• kiezen voor enigerlei vorm van kanteling van hun organisatie richting patiëntgeoriënteerde 

werkeenheden; 
• daarin een duidelijk uitgewerkt model van managementparticipatie hanteren; 
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• dit organisatiebreed invoeren. 

Een convergente verandering in combinatie met een ontwerpbenadering is vooral aan te 
treffen bij ziekenhuizen, die: 
• (nog) niet kiezen voor enigerlei vorm van kanteling van de organisatie; 
• wel vooraf een model van managementparticipatie ontwikkelen; 
• dit model geleidelijk ziekenhuisbreed invoeren. 

Een convergente verandering in combinatie met een ontwikkelbenadering geldt vooral bij 
ziekenhuizen, die: 
• niet kiezen voor enigerlei vorm van kanteling van de organisatie; 
• niet kiezen voor een organisatiebrede structurering van managementparticipatie door 

aangepaste structuren; 
• het accent leggen op outputspecificatie, al dan niet in combinatie met contractmanagement. 

Tevens blijkt uit genoemd onderzoek dat algemene ziekenhuizen niet een expliciet 
geformuleerde veranderstrategie hanteren. De machts-dwang strategie is niet w herkenbaar 
en heeft ook weinig kans van slagen. Volgens De Vries (1994) heeft dit te maken met het 
feit dat in professionele organisaties sprake is van complexe gezagslijnen en vele 
machthebbers. De professionele/functionele gezagslijn is vaak harder dan de hiërarchische 
of operationele lijn: sancties worden echter weinig toegepast. 
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5. EMPIRISCH ONDERZOEK 

§ 5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het empirisch onderzoeksmateriaal gepresenteerd, waarbij voor de 
volgende opzet is gekozen. Eerst volgt een beschrijving van vier gevalstudies, elk in een 
afzonderlijke paragraaf. Iedere case wordt ingeleid met een algemene beschrijving van het 
onderzochte ziekenhuis en daarna wordt ingegaan op de organisatiestructuur en de aanleiding 
voor het veranderen daarvan, de doelstellingen en inrichting van de nieuwe organisatiestruc
tuur, het veranderproces en de voorlopige ervaringen. Hoewel eerder is vermeld dat een 
organisatiestructuur is opgebouwd uit zeven ontwerpparameters, geldig voor organisatie
structurering in algemene zin, worden per case maar twee ontwerpparameters van de nieuwe 
structuur uitgebreid behandeld: samengestelde posities en architectuuur van het 
lijnmanagement. De overige ontwerpparameters zijn niet minder interessant, evenwel uit de 
onderzochte cases blijkt dat deze niet wezenlijk anders worden vormgegeven in vergelijking 
tot hetgeen daarover in paragraaf 4.3 is beschreven. Gezien de vraagstelling van het 
onderzoek is de aandacht in de gevalstudies gericht geweest op het ontwerp van de 
hoofdstructuur voor patiëntenzorg en is minder gelet op operationele wijzigingen in het 
primaire proces. Op basis van de casuïstiek en aangevuld met literatuuronderzoek worden 
voorts ziekenhuisspecifieke ontwerpparameters afgeleid en voor ieder ontwerpmodellen 
geschetst. Deze zijn in een interviewronde aan vijfentwintig personen voorgelegd. Met hen 
zijn de ontwerpparameters en de ontwerpmodellen besproken en aangescherpt. Van de opzet 
en uitkomsten van deze interviewronde wordt hier verslag gedaan. Ten slotte is een toetsend 
onderzoek opgezet en uitgevoerd met betrekking tot de ontwerpparameters en de 
ontwerpmodellen. Daartoe heeft een workshop plaatsgevonden en een schriftelijke evaluatie. 
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de opzet en uitkomsten van de workshop en de 
schriftelijke evaluatie. 

§ 5.2 Case 1: Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (Enschede) 

ALGEMENE GEGEVENS 

Het Medisch Spectrum Twente is in 1988 ontstaan uit een fusie van twee ziekenhuizen. De 
patiëntenzorg wordt uitgevoerd in vijf gebouwen op vier locaties: 
• een ziekenhuisgebouw voor topzorg met een omvang van 925 bedden. Eigenlijk gaat het 

om twee gebouwen op een afstand van driehonderd meter van elkaar: de gebouwen zijn 
met elkaar verbonden via een bovengrondse overdekte loopbrug; 

• een ziekenhuisgebouw voor basiszorg met een omvang van 180 bedden; 
• twee buitenpoliklinieken. 
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Het ziekenhuis heeft 3300 medewerkers (2300 formatieplaatsen), 1105 bedden en een omzet 
van 265 miljoen. Er zijn ongeveer 180 specialisten werkzaam, verdeeld over 21 
maatschappen, waarvan een derde in loondienst is (peildatum 1-1-1996). 

In het beleidsplan (1995) wordt het volgende toekomstbeeld geformuleerd: 
• het ziekenhuis wil groeien tot een regionaal topziekenhuis met veel opleidingsmo

gelijkheden en klinisch wetenschappelijk en medisch technologisch onderzoek van hoog 
gehalte; 

• het ziekenhuis wil zich profileren als een patiënt- en kwaliteitsgericht ziekenhuis. 

ÛUDE STRUCTUUR 

Beide ziekenhuizen waren functioneel georganiseerd in diensten, met elk respectievelijk een 
verplegingsdienst, een paramedische dienst, een technische dienst en een civiele dienst. 
Daarnaast bestonden er per ziekenhuis verschillende centrale stafdiensten voor financiën, 
personeelszaken, automatisering, organisatie en bedrijfsvoering. 

AANLEIDING TOT STRUCTUURWUZIGING 

Na de fusie31 werd het ziekenhuis geconfronteerd met twee tegengestelde krachten: enerzijds 
schaalvergroting en anderzijds moest men de organisatie flexibel houden. De 
dienstenstructuur schoot op dit punt tekort. Het centrale management had een te grote span 
of control en onvoldoende mogelijkheden om het primaire proces te beheren en te besturen. 
In het primaire proces zelf werden eveneens knelpunten gesignaleerd, zoals: 
• onvoldoende multidisciplinaire samenwerking; 
• communicatiestoornissen; 
• verantwoordelijkheden gespreid over te veel afdelingen en mensen; 
• onduidelijke besluitvorming en overlegstructuren; 
• lastig afspraken te maken met medisch specialisten; 
• weinig kwaliteitsbewaking- en bevordering; 
• opnameplanning diffuus; 
• wachtlijstproblematiek. 

DOELSTELLINGEN 

Kort na de fusie heeft het ziekenhuis besloten tot een herstructurering van de organisatie 
(nieuwe hoofdstructuur). Voor het oplossen van bovengenoemde knelpunten zijn de volgende 
doelstellingen en oplossingsrichtingen destijds geformuleerd: 

31 In de praktijk was het fusieproces afgerond in 1990. Dit hield verband met verhuizingen en organisatorische 

maatregelen. 
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• veilig stellen voordelen van schaalgrootte; 
• doelmatigheid van zorgverlening; 
• beheersbaarheid en betere besturingsmogelijkheden; 
• integratie van management en professie; 
• voorwaarden scheppen voor een heldere beleidsvorming zowel op onderdelen als voor de 

totale organisatie. 

ONTWERP NIEUWE STRUCTUUR 

Gekozen is om van een vrij centralistisch geleide ziekenhuisorganisatie over te gaan naar een 
zogenoemde clusterstructuur. Een cluster is een organisatie-eenheid, waarin zorgverleners 
vanuit meerdere disciplines werken ten behoeve van een bepaalde groep van patiënten. De 
clusters zijn zoveel mogelijk specialisme georiënteerd (primaire ordening). 

Samengestelde posities 

Er zijn negen clusters voor patiëntenwrg. Eén daarvan is het basisziekenhuis, waar alle 
basisvakken in brede zin worden uitgeoefend. Voor de overige clusters wordt de verdeling 
van de specialismen in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 5.1: Spreiding van de specialismen over de clusters 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 
Chirurgie Interne geneeskunde Longgeneeskunde Cardiologie 

Reumatologie 

(;LUSTER 5 (;LUSTER 6 Cluster 7 (;LUSTER 8 
Kaakchirurgie Gynaecologie KNO Klinische 
Tandheelkunde Verloskunde Urologie psychologie 
Oogheelkunde Kindergeneeskunde Plastische chirurgie Neurologie 
Orthopaedie Dermatologie Neurochirurgie 
Radiotherapie Revalidatie 

Een cluster is doorgaans opgebouwd uit spreekuur/behandelafdelingen, verpleegafdelingen 
en onderzoekkamers. Binnen de meeste clusters is een indeling te zien naar kliniek en 
polikliniek (secundaire ordening), waarvoor een coördinator of hoofd is aangesteld en 
daaronder weer unitleiders. Iedere maatschap in een cluster heeft een maatschapscoördinator, 
die het aanspreekpunt is voor de organisatie van de maatschap. Functies als de fysiotherapie, 
de ergotherapie en het maatschappelijk werk zijn vrijwel in ieder cluster terug te vinden, 
waarvoor het clustermanagement verantwoordelijk is. De clusters hebben integrale 
kaderscheppende bevoegdheden. De clusterleiding is vrij beslissingen te nemen met 
betrekking tot het produktieproces - weliswaar met inachtneming van het algemeen beleid -
en draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor mensen en middelen. 
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Daarnaast zijn er twee ondersteunende clusters: een facilitair bedrijf en een medisch technisch 
centrum. De afdelingen binnen het medisch technisch centrum zijn: 
• beeldvormende techniek (röntgen, echografie, nucleaire geneeskunde en medische 

fotografie); 
• behandelcentrum (operatiekamer, spoedeisende hulp en poliklinische (na)behandeling); 
• klinische farmacie (apotheek, hygiëne en centrale sterilisatie); 
• klinisch chemisch laboratorium (hematologie, klinische chemie en iso-lab). 

De activiteiten van deze afdelingen verspreiden zich over alle gebouwen en bieden 
ondersteuning aan alle clusters. 

Het facilitair bedrijf verleent diensten zowel naar de clusters als het medisch technisch 
centrum. De te onderscheiden diensten binnen het facilitair bedrijf zijn: 
• medische techniek; 
• materiële zaken; 
• automatisering; 
• hotelmatige zorg; 
• gebouwbeheer; 
• administraties. 

Over de zorg- en ondersteunende clusters heen, is een vijftal stafbureaus geformeerd (de 
centrale concernstaf), te weten: 
• medische zaken; 
• verpleegkundige zaken; 
• sociale zaken; 
• financiële zaken; 
• informatiezaken. 
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De structuur van samengestelde posities is in onderstaand organogram weergegeven.32 

Figuur 5.1: Organogram ziekenhuis Medisch Spectrum Twente 
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Architectuur van het lijnmanagement 

De zorg- en ondersteunende clusters functioneren onder verantwoordelijkheid van een raad 
van bestuur.33 Voor ieder cluster is een manager aangesteld, die verantwoordelijk is voor 
het functioneren van het cluster in brede zin. Deze clustermanager draagt primair de 
managementverantwoordelijkheid en is alsrodanig aanspreekbaar op zowel de professionele, 
organisatorische als financiële aspecten van het cluster. Naast de medewerkers die 
hiërarchisch leiding geven aan een deel van een cluster (coördinatoren en unitleiders), wordt 
iedere clustermanager bijgestaan door een team van deskundigen, die elk vanuit een 
specifieke invalshoek het management ondersteunen en adviseren: gevraagd en op eigen 
initiatief, maar altijd v1a de clustermanager. Het gaat om de volgende 
deskundigheidsgebieden: 

32 Organogram per I januari 1993. De getallen hebben betrekking op de personeelsomvang van de 
onderscheiden organisatie-onderdelen. 

33 Binnen de raad van bestuur zijn drie portefeuilles aanwezig: strategisch beleid, operationele zaleen en 
kwaliteit van zorg. Eén van de leden van de raad fungeert als voorzitter. 
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• medische zaken; 34 

• verpleegkundige zaken; 
• sociale zaken; 
• informatie- en financiële zaken. 

De deskundigen hebben een stafpositie binnen het cluster, die de integratie tussen 
management en professie verwrgen. De taak van de deskundigen ligt op het vlak van 
beleidsontwikkeling, beleidsbepaling, deels beleidsuitvoering- en evaluatie. De deskundigen 
hebben vaktechnisch gezien een functionele binding met de concernstaf, waar dezelfde 
expertisegebieden zijn onderscheiden. De clustermanager is hiërarchisch verantwoordelijk 
voor de deskundigen in een cluster, met uitrondering van de medisch deskundige. 35 

De stafbureaus worden geleid door stafmanagers en zij kunnen functioneel aanwijzingen 
geven aan de clusters, maar de medewerkers binnen de clusters vallen hiërarchisch niet onder 
hun verantwoording. 

34 De deskundige voor medische zaken is een medisch specialist in een van de maatschappen binnen een cluster 
en wordt benoemd voor een periode van 2 tot 4 jaar. Voor deze rol is de medisch deskundige een dagdeel per week 
vrijgesteld. 

35 Hier is sprake van een werkrelatie. De medisch deskundige heeft een zwaarwegende adviesfunctie, 
uitmondend in een bindend advies bij medische zaken. 
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De lijnarchitectuur voor patiëntenwrg is in onderstaand organogram weergegeven. 

Figuur 5.2: Interne opbouw van de clusters 
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Het principe van de clusterstructuur is volgens een ontwerpbenadering gerealiseerd36, terwijl 
voor de interne opbouw en structuur van de respectieve clusters een ontwikkelbenadering is 
gevolgd. Ieder clustermanagement heeft - met ondersteuning van een externe organisatie
adviseur - voor zijn eigen onderdeel voorstellen gedaan over de werkorganisatie. De 
clustervoorstellen zijn beoordeeld door de raad van bestuur en het stafbureau sociale zaken. 
Waar nodig zijn top down aanpassingen gepleegd. Globaal zijn in het veranderproces drie 
fasen te onderscheiden, te weten: 

36 In 1988 is een stuurgroep ingesteld (van 12 personen, waaronder een tweetal externe adviseurs), die vier 
maanden nodig bad om tot een nieuw ontwerp voor de organisatiestructuur te komen. Zonder wezenlijke 
amendemenren beeft de directie het ontwerp destijds als een beleidsvoornemen voorgelegd aan de diverse gremia. 
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1. discussiefase: die werd afgesloten met een besluit over de nieuwe hoofdstructuur ( 1988-
1990); 

2. overgangsfase: waarin de oude structuur nog bestond en gezocht is naar managers die aan 
het clustermodel gestalte zouden kunnen geven (1990- 1991); 

3. invoeringsfase: de daadwerkelijke implementatie (1991-1992). 

Het ziekenhuis heeft gekozen om eerst de medisch ondersteunende en facilitaire functies te 
herstructureren volgens het ontwerp en pas daarna de patiëntenzorgafdelingen. Dit vanuit de 
overtuiging dat de beide ondersteunende clusters gereed zouden moeten zijn om de 
zorgclusters te bedienen wanneer deze operationeel zouden worden. 

VOORLOPIGE ERVARINGEN 

Begin 1993 was de hiervoor beschreven structuur operationeel. In de praktijk zijn een drietal 
effecten zichtbaar (Landman, 1994), te weten: 
• minder segmentatie in de organisatie, vele koninkrijkjes zijn verdwenen; 
• meer kostenbewustzijn bij medewerkers, een interne markt van vraag en aanbod 

ontwikkelt zich; 
• meer strategie-ontwikkeling en innovatie aan de basis, het topmanagement behoeft dit 

minder te entameren. 

Medio 1995 is een eerste evaluatie van de ingevoerde structuur gehouden. Deze heeft geleid 
tot enkele aanpassingen. 
• De raad van bestuur wordt teruggebracht van drie naar twee leden. Beiden sturen een 

aantal cluster- en stafmanagers aan. Eén van de twee leden is voorzitter en eerste 
aanspreekpunt voor de raad van commissarissen. 

• Het aantal zorgclusters wordt teruggebracht van negen naar vijf. In het oorspronkelijke 
ontwerp liepen de clusters qua omvang (personele formatie) sterk uiteen. In de praktijk 
heeft dit tot problemen geleid. De éénhoofdige leiding van een cluster vereist 
hoogwaardige managementvaardigheden. Een clustermanager die daartoe in staat is, blijkt 
onvoldoende management-uitdaging te vinden in een klein cluster. Dit heeft geleid tot het 
combineren van clusters, waardoor uiteindelijk de volgende vijf nieuwe combinaties zijn 
ontstaan: 
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C 1. chirurgie, orthopaedie, oogheelkunde, mondziekten/kaakchirurgie en bijzondere 
tandheelkunde; 

C2. neurologie, neurochirurgie, revalidatiegeneeskunde, klinische psychologie en 
longgeneeskunde; 

C3. interne geneeskunde, reumatologie, kno, plastische chirurgie en dermatologie; 
C4. gynaecologie, verloskunde, kindergeneeskunde, urologie en cardiologie; 
CS. basisziekenhuis, psychiatrie en de buitenpoliklinieken. 

Elke cluster heeft ongeveer 225 formatieplaatsen. 
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In dit ontwerp heeft een wezenlijke verschuiving plaatsgevonden. Oorspronkelijk was het 
begrip cluster gekoppeld aan een specialisme (interne, chirurgie), ondanks het feit dat een 
aantal kleinere specialismen tezamen reeds een cluster vormde. In de nieuwe opzet is een 
cluster in alle gevallen een bundeling van een aantal medisch specialismen geworden. Per 
specialisme wordt nu gesproken over een resultaat-verantwoordelijke eenheid (RVE).37 

Een cluster telt vier tot vijf resultaat-verantwoordelijke eenheden. Per RVE wordt een 
activiteitenplan en een budget gemaakt. Overleg vindt ook overwegend plaats op het 
niveau van de RVE en minder op het niveau van de cluster. In de praktijk is gebleken 
dat managementoverleg van een aantal specialismen tezamen alleen zinvol is als die 
specialismen dagelijks ook daadwerkelijk in primaire procestermen veel met elkaar te 
maken hebben. 

• Voor elk medisch specialisme is een medisch coördinator benoemd (een integratie van 
maatschapscoördinator en medisch deskundige), die namens het specialisme op het niveau 
van de RVE met de clustermanager overleg voert over de algemene gang van zaken. 
Tussen clustermanager en medisch coördinator worden onder andere afspraken gemaakt 
over produktie, budget, investeringen en opleidingen. 

De aanpassing heeft geleid tot minder niveaus in de organisatie.38 Er zijn nu nog slechts 
drie hiërarchische managementniveaus. Van onderaf gezien: 
• afdelingshoofd (geeft leiding aan 25 - 30 medewerkers); 
• clustermanager (geeft leiding aan 8 tot 10 afdelingshoofden); 
• raad van bestuur (geeft leiding aan 5 clustermanagers, managers van ondersteundende 

diensten, medisch technisch centrum en facilitair bedrijf). 

Door afname van het aantal clusters en managementniveaus is tot een reductie gekomen van 
het aantal management-formatieplaatsen. Deze verandering kwam overigens niet primair 
voort uit budgettaire overwegingen: het bleek vooral nodig meer duidelijkheid te verschaffen 
over verantwoordelijkheden. 

Eind 1995 is gestart met de vijf clusters in de nieuwe samenstelling. Tevens is een stuurgroep 
ingesteld om de voorgestelde structuurveranderingen te begeleiden, waar nodig aan te passen, 
voortgang te signaleren en voorwaarden voor implementatie te scheppen. 

37 Een organisatie-onderdeel dat verantwoordelijk is voor het bereiken van vooraf overeengekomen 
(produktie)doelstellingen tegen een daarvoor beschikbaar gesteld budget. De clustermanager en de medisch 
coördinator zijn samen verantwoordelijk voor de resultaat-verantwoordelijke eenheid. De stafmedewerkers 
(verpleegkundig deskundige, personeelsfunctionaris en informatie/financieel deskundige) ondersteunen zowel de 
resultaat-verantwoordelijke eenheid als de teams in een dergelijke eenheid. 

38 De opbouw van de organisatiestructuur binnen de clusters (zoals in figuur 5.2 geschetst) is ook niet meer 

van toepassing. 
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§ 5.3 Case 2: Catharina ziekenhuis (Eindhoven) 

ALGEMENE GEGEVENS 

Het Catharina ziekenhuis is in 1843 door religieuzen gesticht. Tegenwoordig omvat de 
dienstverlening zowel basisrorg als topklinische zorg, uitgevoerd in één gebouw. 

Het ziekenhuis heeft 2400 medewerkers (1800 formatieplaatsen), 721 bedden en een omzet 
van 205 miljoen. Er zijn ongeveer 115 medisch specialisten werkzaam, verdeeld over 23 
maatschappen, waarvan in loondienst zijn de specialismen voor kindergeneeskunde, geriatrie, 
psychologie, psychiatrie en nucleaire geneeskunde (peildatum 1-1-1996). 

De toekomstige positie van het ziekenhuis komt tot uitdrukking in de volgende doelstellingen 
(beleidsplan 1993-1997): 
• een centrumziekenhuis zijn; 
• samenwerking met een nabij gelegen ziekenhuis voor wat betreft de algemene 

patiëntenzorg, maar wel met behoud van zelfstandigheid van beide organisaties; 
• het verbreden en verdiepen van topklinische- en topreferentiezorg; 
• in een strategische alliantie met negen andere ziekenhuizen de positie van een groot 

opleidingsziekenhuis handhaven; 
• verdere samenwerking met de eerste- en derde lijn; 
• een goed gezondheidsprodukt leveren, dat voldoende stuurbaar is (doorzichtig, effectief 

en betaalbaar) en bovendien een menselijk gezicht toont. 

ÜUDE STRUCTUUR 

Het ziekenhuis was georganiseerd in zeven diensten39
, die rechtstreeks onder de directie 

ressorteerden, te weten een verpleegkundige dienst, een paramedische dienst, een klinisch 
fysische dienst, een dienst hotel en techniek, een dienst personeel en organisatie, een dienst 
opleidingen en een economisch-administratieve dienst. De diensten voor patiëntenzorg hadden 
twee hiërarchische niveaus: binnen de verpleegkundige dienst het diensthoofd en daaronder 
coördinerend hoofden en binnen de paramedische dienst het diensthoofd en daaronder het 
hoofd van de functie- en spreekuurafdelingen. 

AANLEIDING TOT STRUCTUURWIJZIGING 

In 1987 is het ziekenhuis gestart met de invoering van de interne functiegerichte 
budgettering, waarbij de verantwoordelijkheid voor de beleidsbepaling en budgetbewaking 
kwam te liggen op afdelings-of functieniveau. Voor het slagen daarvan was nadrukkelijk 

39 Deze structuur dateert uit 1983. 
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behoefte aan een structurele inbreng van medisch specialisten op dat niveau. Echter de 
medisch specialisten als belangrijkste initiatoren van zorg speelden in de formele organisatie 
een ondergeschikte rol hoewel hun informele invloed zeer groot was. Een situatie die door 
de medisch specialisten zelf ook als onbevredigend werd ervaren. 

Men constateerde dat de scheiding tussen zorgorganisatie en bedrijfsorganisatie ontoereikend 
was om de ziekenhuisdoelstellingen met betrekking tot kwaliteit en doelmatigheid van zorg 
te bereiken. De organisatie in haar klassieke vorm van diensten bleek op dit punt moeilijk 
te sturen. 

Daarnaast was de organisatie de afgelopen jaren steeds meer een conglomeraat geworden van 
diverse individuen, beroepsgroepen en afdelingen, die zich meer bezighielden met 
competentievraagstukken, vooral tussen medisch specialisten en verpleging, dan met 
samenwerking. De directie werd steeds vaker geconfronteerd met operationele problematiek, 
opstuwing van problemen. 

DOELSTELLINGEN 

Aan het einde van de jaren tachtig ontstond het initiatief om het ziekenhuis te veranderen 
naar een meer decentrale organisatie met een centrale en formele rol voor de medicus. Als 
doelstelling voor de organisatieverandering werd geformuleerd een betere bestuurbaarheid. 
In het bijzonder is daarbij aangegeven een betere budgetbeheersing, effectievere 
besluitvorming en verhoging van de kwaliteit van zorg en arbeid. De volgende acties waren 
daartoe noodzakelijk: 
• versterken van patiëntgerichtheid ; 
• bevorderen van multidisciplinaire en evenwichtige samenwerking; 
• integratie van medisch specialisten in het management; 
• verbeteren van communicatie en planmatige afstemming; 
• bevorderen van innovaties per specialisme. 

ONTWERP NIEUWE STRUCTUUR 

Eén van de uitgangspunten bij het WIJZigen van de structuur was het creëren van een 
herkenbaar territorium op het laagste niveau. Daar moest een heldere verdeling komen van 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden . Voor de patiëntenzorg heeft dit geleid tot 
een wgenoemde functiegroepenstructuur. Met functiegroep wordt bedoeld een 
samenwerkingsverband en overlegstructuur tussen betrokkenen bij een bepaald medisch 
specialisme met betrekking tot organisatorische en beleidsmatige ontwikkelingen. Dit komt 
neer op een indeling van de organisatie naar afwnderlijke specialismen, functiegroepen 
genoemd (primaire ordening). 
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Samengestelde posities 

Er zijn 31 medische functiegroepen, die overeenkomen met de medisch specialismen. In 
principe bestaat een functiegroep uit een medische maatschap, bijbehorende verpleeg
afdeling(en), polikliniek en functie-afdeling. De laatste drie onderdelen weerspiegelen de 
interne opbouw van een functiegroep (secundaire ordening), die ieder afzonderlijk geleid 
worden door een hoofd of coördinator. Andere (para)medische functies zoals radiologie, 
laboratorium, apotheek, fysiotherapie en medisch maatschappelijk werk zijn ook 
georganiseerd als een functiegroep. Dit geldt ook voor multidisciplinaire afdelingen, zoals 
operatiekamers, intensive care en eerste hulp. De functiegroepen hebben een eigen budget 
en de vrijheid om binnen de ziekenhuiskaders te plannen, te begroten, te investeren en bij 
te scholen. De functiegroep draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg, 
personeel, opleiding, middelen en capaciteiten. 

Daarnaast kent het ziekenhuis twee ondersteunende diensten: een dienst hotel en techniek"0 

en een klinisch fysische dienst, voorheen onderdeel van de technische dienst. De dienst hotel 
en techniek is het grootst. Binnen deze dienst zijn afdelingen ondergebracht, zoals 
werktuigbouwkunde, elektrotechniek, gebouwbeheer, energievoorziening, huishoudelijke 
zaken, diëtetiek, transport, beddencentrale, linnenvoorziening en bewaking. 

Er zijn vervolgens zes stafdiensten die een centrale ondersteunende en bewakende functie 
vervullen ten aanzien van de functiegroepen, te weten: 
• patiëntenzaken; 
• personeel en organisatie; 
• opleidingen; 
• economisch-administratieve dienst; 
• goederenbeheer; 
• public-relations en voorlichting. 

40 Dit is een samenvoeging van de civiele dienst en de technische dienst. Hiertoe is in 1991 besloten. Men was 
van mening dat de inhoud van de werkprocessen weliswaar sterk verschillend is, maar qua aard en gerichtheid 
kennen zij een gelijksoortigheid. 
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De structuur van samengestelde posities is in onderstaand organogram weergegeven.41 

Figuur 5.3: Organogram Catharina ziekenhuis 

,--------------------, ... ---- .. -- ... -----------, 
: ___ -~~ !_ ~~~r~i:~~~~ ___ s_:- _ _ _ _ _ _ ____ !_ ~~:i~~n~=~ _________ =~: 

Architectuur van het lijnmanagement 

De functiegroepen en stafdiensten functioneren onder verantwoordelijkheid van een 
tweehoofdige directie: één niet-specifiek aandachtsgebied patiëntenzorg (zelf medicus) en één 
niet-specifiek aandachtsgebied beheer (zelf econoom) . De directieleden werken sterk 
geïntegreerd. 

41 Organogram per I januari 1995. De getallen hebben betrekking op de personeelsomvang van de 
onderscbeiden organisatie-onderdelen. 
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Binnen de functiegroepen is gekozen voor een collegiale bestuursvorm waarin consensus 
prevaleert. Dat wil zeggen een door de maatschap gevolmachtigde medicus (medisch 
functiemanager)42 geeft samen met een hoofdverpleegkundige (verpleegkundig functie
manager) leiding aan de functiegroep. Ook is het mogelijk dat de leiding uit meerdere leden 
bestaat. Dit geldt met name voor de grote functiegroepen (zoals chirurgie). Er is dan sprake 
van een besturend- of managementteam, dat gevormd wordt door een voorzittende medicus 
(met mandaat) en een aantal leidinggevenden binnen een functiegroep (een verpleegkundig 
afdelingshoofd en de respectievelijke hoofden van polikliniek en functie-afdeling ofwel de 
paramedisch functiegroepmanagers). 

Voor de multidisciplinaire functiegroepen, zoals operatiekamer, intensive care en eerste hulp, 
zijn eveneens functiegroepvoorzitters benoemd, meestal gecombineerd met een vice-voorzitter 
van een andere medische discipline. De bestaande adviescommissies van deze groepen, OK
adviescommissie, IC-commissie, zijn uitgebreid met relevante lijnfunctionarissen en vormen 
het managementteam van deze functiegroepen. Zo wordt bijvoorbeeld de intensive care 
bestuurd door een leidinggevende verpleegkundige als lid en een anesthesioloog en een 
internist, respectievelijk als voorzitter en vice-voorzitter. 

De stafdiensten worden geleid door stafmanagers. Het stafbureau voor patiëntenzaken was 
voorheen de verpleegkundige dienst. Op dit moment is er nog een paramedische dienst, maar 
deze zal te zijner tijd worden getransformeerd naar een stafbureau voor kwaliteitszaken. De 
stafmanagers van beide bureaus43 hebben nu een coördinerende44 en toezichthoudende taak. 
Namens de directie zien zij toe op de correcte uitvoering van het jaarlijks afgesproken 
functiegroepbeleid. 

De lijnarchitectuur voor patiëntenzorg is in figuur 5.4 weergegeven. 

42 Met name verantwoordelijk voor medisch·professionele inbreng in het functiegroepbeleid. De medisch 
functiemanager heeft mandaat vanuit de maatschap, maar geeft daaraan geen leiding. Binnen de maatschap wordt 
om de twee à drie jaar een andere vertegenwoordiger als voorzitter van de functiegroep gekozen. Voor deze taak 

is de medisch functiemanager ongeveer een halve dag per week vrijgesteld. 

43 Patëntenzaken en kwaliteitszaken worden te zijner tijd mogelijk samengevoegd tot één stafbureau voor 

kwaliteitszaken. 

44 Voor de onderlinge afstemming en integratie van zorgprocessen binnen de diverse functiegroepen. 
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Figuur 5.4: Interne opbouw van de functiegroepen 
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In 1989 heeft het medisch statbestuur-na raadpleging van externe deskundigen- een notitie 
uitgebracht, waarin als nieuwe werkeenheden worden voorgesteld de medische functiegroepen 
met een tweehoofdige leiding (medicus en verpleegkundig hoofd). Dit voorstel kwam op 
hoofdlijnen overeen met de denkbeelden van de directie, waardoor vrij snel een basis voor 
het ontwerp van de nieuwe structuur was gelegd. Voor de invoering is daarentegen meer een 
ontwikkelbenadering gevolgd. Eind 1989 is men ziekenhuisbreed gestart met het model van 
functiegroepen45

, waarbij overlegstructuren gecreëerd werden voor alle betrokkenen bij een 
bepaald specialisme. De verpleegkundige dienst en de paramedische dienst bleven evenwel 
gehandhaafd. De uitwerking van het organisatie-ontwerp heeft de directie in 1992 in handen 
gegeven van een commissie46

, maar deze is niet tot een gezamenlijk voorstel gekomen. 
Vervolgens heeft de directie een extern adviseur ingeschakeld. Deze interventie leidde tot 
consensus tussen betrokken partijen, directie, statbestuur en diensthoofden. Begin 1995 is de 
nieuwe structuur geformaliseerd en operationeel geworden. 

45 Met 24 functiegroepen is men begonnen, dit aantal is inmiddels gegroeid naar 34. 

46 Waarin zitting hadden het hoofd personeel en organisatie, de hoofden van de verpleegkundige- en de 
paramedische dienst en twee leden van het medisch sta !bestuur. 
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VOORLOPIGE ERVARINGEN 

De overgang van de dienstenstructuur naar de functiegroepenstructuur heeft ruim vijf jaar 
geduurd. Die periode is met name gebruikt om de samenwerkingsverbanden rond ieder 
specialisme te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een intensief en structureel overleg 
tussen leidinggevenden en medisch specialisten in de verschillende functiegroepen. In de 
overgangssituatie hadden de functiegroepen niet de volledige beschikking over een eigen 
budget en het verpleegkundig en paramedisch personeel viel nog respectievelijk onder de 
verpleegkundige dienst en de paramedische dienst. Daarnaast had niet overal de 
afgevaardigde medisch specialist in het functiegroepbestuur een mandaat namens de 
maatschap. Onduidelijk was hoe de coördinatie tussen en de bewaking van functiegroepen 
vorm moest krijgen. Inmiddels zijn deze ontwerpvraagstukken beantwoord. Hoewel er een 
directe hiërarchische lijn is tussen de directie en de functiegroepen, wordt de aansturing 
beperkt tot het periodiek aangeven van de gewenste beleidskaders. De jaarlijkse begroting 
en de activiteitenplannen per functiegroep zijn de belangrijkste stuurmechanismen. 

Er is onder andere een begrotingscommissie. 47 Deze commissie behandelt de jaarlijkse 
begroting van iedere functiegroep en geeft een advies aan de directie. Op grond van deze 
adviezen, in samenspraak met de begrotingscommissie, stelt de directie de begroting vast. 
De samenhang in de bedrijfsvoering tussen de functiegroepen valt op dit moment onder 
verantwoordelijkheid van de vroegere hoofden van de verpleegkundige- en de paramedische 
dienst. Eén keer in de drie maanden is er een beleidsvoorbereidende vergadering, waar alle 
functiegroepvoorzitters aanwezig zijn. Om meer recht te doen aan de collegiale bestuursvorm 
wordt overwogen dit overleg uit te breiden met de verpleegkundig functiegroepmanagers 
en/of de overige functiegroepbestuursleden. 

Het resultaat van de structuur van functiegroepen is op dit moment niet goed te evalueren. 
Het ontwerp van deze structuur is immers recentelijk afgerond en formeel bekrachtigd. Wel 
zijn de voorlopige ervaringen dat: 
• een functiegroep een herkenbaar en werkbaar territorium is voor de betrokken 

medewerkers; 
• werkprocessen meer inzichtelijk zijn geworden; 
• het kostenbewustzijn van de medewerkers in de functiegroepen zich heeft ontwikkeld; 
• het kwaliteitsbeleid vanuit de functiegroepen niet altijd tot stand komt. 

Na de eerste fase van het bereiken van een betere financiële sturing en verbeterde 
overlegstructuren op het niveau van de functiegroepen, zijn nu aan de orde het optimaliseren 
van de werkprocessen en het structureren van kwaliteitsbeleid op alle niveaus.48 

47 In de commissie hebben zitting: het hoofd van de economisch-administratieve dienst, het hoofd personeel 
en organisatie, de hoofden van de stafbureaus voor patiëntenzaken en kwaliteitszaken en zeven medisch specialisten. 

48 Ziekenhuisbreed, op afdelingsniveau en op het niveau van de individuele professionals . 
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§ 5.4 Case 3: Beatrixziekenhuis (Gorinchem) 

ALGEMENE GEGEVENS 

Het Beatfixziekenhuis is in 1986 ontstaan uit een fusie tussen twee kleine basisziekenhuizen. 
De dienstverlening is gericht op algemene patiëntenzorg voor de regio. Vanaf 1992 is het 
ziekenhuis in een nieuw gebouw gehuisvest. 

Het ziekenhuis heeft ll 00 medewerkers (700 formatieplaatsen), 333 bedden en een omzet van 
75 miljoen. Er zijn ongeveer 50 specialisten werkzaam, verdeeld over 18 maatschappen, 
waarvan alleen de kinderartsen in loondienst zijn (peildatum 1-l-1996). 

In het ziekenhuisbeleidsplan (1996) worden als belangrijke doelstellingen voor de toekomst 
genoemd: 
• in nauwe samenwerking met de eerste- en derde lijn zorgvemieuwingsprojecten en 

(transmurale) zorgketens initiëren ten behoeve van ligduurverkorting, integrale zorg en 
zorg op maat; 

• nieuwbouw naast het ziekenhuis voor onder andere een verpleeghuis, de voorzieningen 
voor thuiszorg en de regionale geestelijke gezondheidsdienst; 

• ontwikkelen van een systeem voor produkttypering medisch specialistische 
ziekenhuiszorg, het experimenteren met diagnose-behandelingscombinaties, waarin de 
totale zorg financieel wordt getypeerd; 

• integratie van het ziekenhuis met verpleeghuizen; 
• vormgeven regionaal initiatief om de honorering van medisch specialisten te vervangen 

door een systematiek, die geënt is op die van het ziekenhuis; 
• ontwikkeling van een management-informatie systeem; 
• ontwikkelen van een meetjarenbeleidsplan voor de periode 1977 - 2000. 

ÜUDE STRUCTUUR 

In 1987 heeft het ziekenhuis een traditionele dienstenstructuur ingevoerd. Hiervoor is bewust 
gekozen vanwege de turbulente fase van de fusie, de nieuwbouw en de groei die het 
ziekenhuis moest doormaken. Deze structuur was opgebouwd uit zes diensten: een medische 
en paramedische dienst, een verplegingsdienst, een hoteldienst, een technische dienst, een 
dienst personeel en organisatie en een economisch-administratieve dienst. 

AANLEIDING TOT STRUCTUURWUZIGING 

Hoewel in de loop der jaren aanpassingen zijn aangebracht in de dienstenstructuur, heeft die 
structuur geruime tijd goed gefunctioneerd. Evenwel de directie achtte deze structuur voor 
de jaren negentig niet langer geschikt. Enerzijds konden externe ontwikkelingen, zoals 
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kwaliteitseisen, aansprakelijkheid, veranderende zorgvraag en bezuinigingen, steeds minder 
goed in de structuur worden opgevangen, anderzijds bood deze structuur te weinig 
mogelijkheden voor dynamiek, initiatief en het leggen van dwarsverbanden. Er waren 
afstemmingsproblemen vooral op operationeel niveau, waarvoor de directie uiteindelijk een 
oplossing moest bieden. De directie besloot daarom in 1993 naar een nieuwe structuur van 
de ziekenhuisorganisatie toe te werken. Een volledige trendbreuk van de dienstenstructuur 
stond niet voor ogen, wel een moderne variant. 

DOELSTELLINGEN 

Voor een nieuwe organisatiestructuur had de directie de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 
• patiëntgerichte organisatie; 
• platte en flexibele organisatie; 
• lerende en innovatieve organisatie; 
• versterking van het integratievermogen; 
• integraal management; 
• managementparticipatie van specialisten; 
• relatieve autonomie van de werkeenheden. 

ONTWERP NIEUWE STRUCTUUR 

Voor de komende jaren heeft het ziekenhuis de voorkeur gegeven aan een organisatorische 
splitsing van de patiëntenzorg in ambulante en klinische zorg. De verblijfsduur van patiënten 
is voor beide eenheden verschillend (primaire ordening). De sector ambulante zorg en 
onderzoek kent kortdurende patiëntencontacten, een strakke planning en organisatie en werkt 
alleen gedurende kantoortijden. De sector klinische zorg kent intensieve patiëntencontacten, 
legt meer nadruk op verzorging en verpleging en werkt volcontinu. 

Samengestelde posities 

Er zijn twee organisatorische eenheden voor patiëntenzorg gecreëerd: een sector ambulante 
zorg en onderzoek en een sector klinische zorg. 

De sector ambulante zorg en onderzoek richt zich met name op: 
• ambulante patiënten; 
• medische consultatie en medisch specialistische diagnostiek; 
• dienstverlening, zowel voor de eerste lijn als intern. 
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De sector klinische rorg richt zich met name op: 
• verzorging en verpleging van klinische en dagverplegingsj>atiënten; 
• faciliteiten voor behandeling en operatieve ingrepen; 
• dienstverlening en servicegericht management. 

Beide sectoren zijn opgebouwd uit afdelingen, die elk overwegend een discipline 
vertegenwoordigen (secundaire ordening) en waarvoor een afdelingshoofd is aangesteld. 

Binnen de sector ambulante zorg en onderwek zijn de spreekuurafdelingen ingedeeld naar 
poortspecialismen en binnen de sector klinische zorg zijn de verpleegafdelingen in belangrijke 
mate ingedeeld naar een bundeling van aanverwante poortspecialismen bijvoorbeeld één 
verpleegafdeling voor de specialismen chirurgie, orthopaedie en urologie. Voor de 
verpleegafdelingen kennen maatschappen zogenoemde contactspecialisten. Dit zijn 
specialisten die alle op de verpleegafdeling werkzame specialisten vertegenwoordigen en die 
in overlegsituaties met hoofdverpleegkundigen en paramedici namens hen spreken en 
afspraken kunnen maken. De twee sectoren zijn relatief autonoom en de sectorleiding is 
integraal verantwoordelijk voor rowel de zorgverlening van de sector als de daarvoor 
beschikbare middelen (personeel, informatie, financiën, organisatie). 

Daarnaast zijn er twee facilitaire diensten: een hoteldienst en een technische dienst. Deze zijn 
dienstverlenend aan de twee sectoren voor patiëntenzorg. De afdelingen binnen de hoteldienst 
zijn: 
• voeding; 
• huishoudelijke zaken; 
• inkoop en logistiek; 
• interne zaken. 

De technische dienst heeft een indeling naar: 
• bouwkunde; 
• instrumentatietechniek; 
• elektrotechniek; 
• werktuigbouwkunde. 

Voorts zijn er twee stafdiensten die een centrale rol vervullen voor de zorgsectoren en de 
facilitaire diensten, te weten een dienst economie en informatie en een dienst personeel, 
organisatie en opleidingen. 

De structuur van samengestelde posities is in figuur 5. 5 weergegeven. 49 

49 Organogram per I januari 1995. De getallen hebben betrekking op personeelsomvang van de onderscheiden 
organisatie-onderdelen. 
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Figuur 5.5: Organogram Beatrixziekenhuis 
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De zorgsectoren en facilitaire diensten functioneren onder verantwoordelijkheid van een 
tweehoofdige directie: een directeur patiëntenzorg en een directeur beheerszaken. 

De twee sectoren voor patiëntenzorg worden ieder geleid door een sectormanager. Deze 
manager wordt ondersteund door een managementassistent De sectormanagers hebben een 
integrale verantwoordelijkheid en zijn alszodanig aanspreekbaar op zowel professionele, 
organisatorische, personele als financiële aspecten. Dit geldt ook voor de managers van de 
facilitaire diensten. Integraal management ziet de directie als het belangrijkste onderdeel in 
het voorgestelde organisatiemodel. 

De stafdiensten economie en informatie en personeel, organisatie en opleidingen worden elk 
geleid door een stafmanager. 

De lijnarchitectuur voor patiëntenzorg is in figuur 5.6 weergegeven . 
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In augustus 1993 heeft de directie een discussienota uitgebracht, waarin een ontwerpvoorstel 
is gedaan voor een nieuwe organisatiestructuur. 50 Het in de discussienota neergelegde 
schetsontwerp is door de directie in een vertrouwelijk traject tevoren afzonderlijk getoetst bij 
de diensthoofden, het medisch stafbestuur en bij het bestuur van het ziekenhuis. Daarna heeft 
een discussietraject plaatsgevonden. In de vorm van conferenties zijn de structuurvoorstellen 
met de medische staf, de diensthoofden en het kaderpersoneel besproken. De conferenties 
werden begeleid en ondersteund door een externe organisatie-adviseur. Een eindnota over de 
nieuwe organisatiestructuur voor het ziekenhuis is vervolgens in maart 1994 voor advies 

50 Deze discussienota is toegezonden aan de diensthoofden, de leden van de medische staf, alle leidinggevenden 
en overige functionarissen op middenkaderniveau en de leden van de medezeggenschapscommissie. 
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aangeboden aan het bestuur, de medische staf en de medezeggenschapscommissie. In de 
tweede helft van 1994 is gestart met de implementatie en vanaf 1 januari 1995 is de nieuwe 
structuur operationeel. 

VOORLOPIGE ERVARINGEN 

In de praktijk blijkt dat de twee zorgsectoren redelijk onafhankelijk van elkaar kunnen 
functioneren. Dat wil zeggen voor de operationele afstemming ('interfaces') tussen beide 
sectoren hoeven de sectormanagers weinig te overleggen. Evenwel het principe van integraal 
management komt nog niet goed van de grond. Enerzijds is het materieel budget aan de lage 
kant, anderzijds is het op dit moment niet goed mogelijk om alle kosten per zorgsector te 
registreren. De huidige informatievoorziening en interne budgettering dienen daartoe meer 
afgestemd te worden op de nieuwe organisatiestructuur. 

Eind 1994 heeft men gekozen voor een uitbreiding van de participatie van specialisten in 
overlegorganen. Met name bedoeld om medisch specialisten meer te betrekken bij de 
bedrijfs- en beleidsvoering van het ziekenhuis. Daartoe is de overlegstructuur in het 
ziekenhuis getransformeerd naar een zogenoemde radenstructuur.51 Zo zijn op uitvoerende 
afdelingen waar medisch specialisten werkzaam zijn en op afdelingen die een rol vervullen 
in ondersteunende patiëntenzorg, zoals laboratorium, fysiotherapie, röntgenafdeling, ten 
behoeve van de medisch specialist, zogenoemde afdelingsraden geformeerd. 52 Naast 
leidinggevenden en coördinatoren zijn hierin minimaal twee medisch specialisten 
vertegenwoordigd. Op tactisch niveau is er een klinische raad en een ambulante raad. Deze 
adviesraden zijn vooral gericht op het beleid en de condities voor de afdelingen binnen de 
respectieve zorgsectoren. De sectormanager, twee afdelingshoofden en twee of drie medisch 
specialisten uit de desbetreffende sector nemen deel aan de raad. Voorts is er een 
instellingsraad voor ontwikkeling en uitvoering van het strategisch ziekenhuisbeleid en de 
toedeling en bewaking van de financiële middelen. In deze raad zijn naast de directie en 
sectorhoofden drie medisch specialisten vertegenwoordigd. 

Het Beatrixziekenhuis is op 1 januari 1996 gefuseerd met een organisatie van twee 
verpleeghuizen, waarvoor een nieuwe stichting is opgericht. In de structuur is daardoor sinds 
kort een derde zorgsector te onderscheiden, genoemd verpleeghuiszorg. Deze sector wordt 
geleid door een sectormanager. Er zijn thans drie directeuren met ieder gemengde 
aandachtsgebieden (zowel ziekenhuis- als verpleeghuiszaken). Deze directie heeft de formele 
bevoegdheden van een raad van bestuur en één van hen fungeert als voorzitter. 

51 Onder begeleiding van de auteur van dit proefschrift heeft eind I 994 een werkgroep van directie, 
sectormanagers, medische stafleden en enkele leidinggevenden daartoe een ontwerpvoorstel gedaan. De 
radenstructuur heeft een groot deel van de vroegere overlegstructuren en het werk van commissies vervangen en is 
bedoeld voor een proefperiode van twee jaar. 

52 In de klinische sector zijn zes raden operationeel en zeven raden in de sector ambulante zorg en onderzoek. 
Het aantal deelnemers van een afdelingsraad is maximaal acht. 
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De verpleeghuisartsen zijn opgenomen in de vereniging medische staf van de nieuwe fusie
organisatie. 

Het is de bedoeling om de radenstructuur en het concept integraal management, zoals die in 
het ziekenhuis zijn ontwikkeld, ook voor de sector verpleeghuiszorg toe te passen. 

Voor de huidige sectoren ambulante zorg en onderzoek en klinische zorg is - voor de 
formatie van de sector verpleeghuiszorg - een nieuwe afweging gemaakt voor samenvoeging 
en toedeling van para- en perimedische afdelingen aan de drie sectoren. De ondersteunende 
afdelingen die rowel in het ziekenhuis als in de verpleeghuizen voorkwamen, zijn eerst 
samengevoegd en vervolgens toebedeeld. De afdeling fysiotherapie uit de sector ambulante 
zorg en onderzoek is nu ondergebracht bij de sector verpleeghuiszorg als één afdeling 
fysiotherapie en ergotherapie. Logopedie, activiteitenbegeleiding en geestelijke verzorging 
uit de sector klinische zorg zijn geplaatst in de sector verpleeghuiszorg. 
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§ 5.5 Case 4: Slingeland ziekenhuis (Doetinchem) 

ALGEMENE GEGEVENS 

Het Slingeland ziekenhuis is in 1975 ontstaan uit een fusie tussen twee kleine 
basisziekenhuizen. De dienstverlening is gericht op algemene patiëntenzorg voor de regio. 
Vanaf 1991 is het ziekenhuis in een nieuw gebouw gehuisvest. 

Het ziekenhuis heeft 1100 medewerkers (880 formatieplaatsen), 448 bedden en een omzet van 
103 miljoen. Er zijn ongeveer 65 specialisten werkzaam, verdeeld over 20 maatschappen, 
waarvan in loondienst zijn de specialismen voor revalidatiegeneeskunde, dermatologie, 
geriatrie en psychiatrie (peildatum 1-1-1996). 

In het beleidsplan (1996) wordt het volgende toekomstbeeld geformuleerd: 
• handhaven van de positie als ziekenhuis voor algemene patiëntenzorg; 
• intensivering van de samenwerking met de eerste- en derde lijn; 
• ontwikkelen van een systeem voor kostprijsberekening; 
• verbouw en renovatie van zeven afdelingen. 

ÜUDE STRUCTUUR 

De organisatie was sinds 1984 opgebouwd uit zeven diensten: een verplegingsdienst, een 
paramedische dienst, een civiele dienst, een technische dienst, een dienst personeel en 
organisatie, een economisch administratieve dienst en een inkoopdienst In 1988 is daar nog 
een aparte dienst voor automatisering bijgekomen. 

AANLEIDING TOT STRUCTUURWIJZIGING 

Voor de verhuizing naar een nieuw gebouw functioneerde het ziekenhuis op twee locaties. 
De directie was van mening om de integratie van beide ziekenhuizen in een nieuw gebouw 
ook tot uitdrukking te laten komen in de organisatiestructuur. Daartoe heeft begin 1988 een 
externe organisatie-adviseur een knelpuntenstudie verricht en op basis daarvan een 
herstructurering voorgesteld. De problemen die destijds naar boven zijn gekomen hadden 
vooral betrekking op de: 
• arbeidstevredenheid onder verpleegkundigen; 
• relatie ondersteunende diensten - verpleegafdelingen ; 
• relatie verpleegkundige - arts; 
• relatie arts - management; 
• kwaliteit van rorg; 
• patiëntenlogistiek. 
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DOELSTELLINGEN 

De voorstellen van de organisatie-adviseur waren vooral gericht op een herstructurering van 
de klinische afdelingen in het ziekenhuis. De span of control voor leidinggevenden van deze 
afdelingen moest worden teruggebracht. Daartoe diende meer gewerkt te worden aan 
teamvorming53 en om redenen van kwalitatief betere patiëntenzorg de verpleegafdelingen 
te reduceren van 35 à 40 bedden naar 20 bedden. De centrale doelstelling van deze 
verandering was de organisatie meer patiëntgericht te maken, decentralisatie van 
besluitvorming en integratie van management en professie, zodat zowel de kwaliteit van zorg 
als de werkomstandigheden van verpleegkundigen en medisch specialisten zou verbeteren. 

ONTWERP NIEUWE STRUCTUUR 

Voor de herstructurering van de klinisch zorg is gekozen om deze te splitsen in twee 
organisatorische eenheden: een divisie heelkundige specialismen (190 bedden) en een divisie 
interne specialismen (258 bedden). Twee verschillende soorten zorgprocessen en bijbehorende 
specialismen worden daarmee benadrukt (primaire ordening): 
• patiënten voor de niet operatieve behandeling (niet snijdende specialismen); 
• patiënten voor de operatieve behandeling (snijdende specialismen). 

Samengestelde posities 

De patiëntenzorg is verdeeld over drie divisies. De oude verplegingsdienst is gesplitst in een 
divisie heelkundige specialismen en een divisie interne specialismen. Beide divisies hebben 
als kern verpleegafdelingen, gerangschikt naar (sub)specialismen, waarvoor kleine teams zijn 
gevormd. De operatiekamer, intensive care en centrale sterilisatie zijn onderdeel van de 
divisie heelkundige specialismen. 

De medisch consultatieve en diagnostische functies zijn ondergebracht in een 
paramedische/poliklinische divisie. Deze divisie is opgebouwd uit afdelingen, die elk 
overwegend een discipline vertegenwoordigen (secundaire ordening) en waarvoor een 
afdelingshoofd is aangesteld. 

Met inachtneming van de vastgestelde beleids- en budgetkaders kunnen de 
beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie binnen de divisies voor 
patiëntenzorg volgens eigen inzichten en prioriteiten worden afgewikkeld. 

53 Waaronder werd verstaan het creëren van primaire werkgroepen van maximaal 20 personen, met een 
vastgestelde taak- zelf te plannen, te organiseren en te toetsen- en een aangewezen leider. Op verpleegafdelingen 
zou een verpleegkundige verantwoordelijk moeten zijn voor één of meer patiënten voor de totale zorg. 
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Daarnaast is er een ondersteunende divisie voor facilitaire voorzieningen, overwegend een 
samenvoeging van de vroegere civiele dienst en technische dienst. De te onderscheiden 
afdelingen binnen deze divisie zijn: 
• voeding; 
• middelenvoorziening; 
• algemene technische zaken; 
• schoonmaak; 
• interne zaken; 
• mortuarium. 

Voorts zijn er drie stafdiensten die een centrale rol vervullen voor de zorgdivisies en de 
facilitaire divisie, te weten een economisch administratieve dienst, een dienst personeel en 
managementondersteuning en een dienst informatievoorziening en beleid. 

De structuur van samengestelde posities is in onderstaand organogram weergegeven. 54 

Figuur 5. 7: Organogram Slingeland ziekenhuis 
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54 Organogram per 31 januari 1994. De getallen hebben betrekking op de personeelsomvang van de 
onderscheiden organisatie-onderdelen. Drie kleine afdelingen die rechtstreeks onder de directie ressorteren zijn niet 
in bet organogram vermeld. Het gaat om I) bouw, techniek, milieu en ARBO, 2) ziekenhuishygiëne en 3) nazorg. 
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Architectuur van het lijnmanagement 

De divisies voor patiëntenzorg functioneren onder verantwoordelijkheid van een tweehoofdige 
directie: een algemeen directeur en een directeur patiëntenzorg. 

De leiding van iedere divisie is in handen van een divisiemanager.ss De drie 
divisiemanagers functioneren als budgethouder en hebben de volledige verantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse gang van zaken binnen een divisie. In het takenpakket van de 
divisiemanagers zijn drie belangrijke aandachtsgebieden te onderscheiden, te weten algemene 
taken (beleid en organisatie), patiëntenzorg (kwaliteitszorg) en voorwaardenscheppende taken 
(bedrijfsvoering). De divisiemanagers zijn nauw op elkaar aangewezen. 

Het principe van eenheid van leiding is ook van toepassing op de divisie facilitaire 
voorzieningen en de drie stafdiensten. 

ss De medische staf zag geen redenen om van de bestaande vormen van betrokkenheid af te wijken. 
Lijnverantwoordelijkheid werd nadrukkelijk afgewezen. In de Dieuwe structuur moesten de managementtaken zoveel 
als mogelijk worden toebedeeld aan de divisieleiders en de hoofdverpleegkundigen. 
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De lijnarchitectuur voor patiëntenzorg is in onderstaand organogram weergegeven. 

Figuur 5. 8: Interne opbouw zorgdivisies 
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VERANDERPROCES 

Begin 1988 is het organisatieveranderingsproject formeel van start gegaan, waarvoor een 
extern organisatie-adviseur is ingeschakeld. In april 1989 heeft deze adviseur een 
ontwerpvoorstel gedaan voor een nieuwe topstructuur6 en de vorming van twee klinische 
divisies. Dit voorstel heeft de directie als een beleidsvoornemen grotendeels overgenomen 
en ter reactie voorgelegd aan het medisch stafbestuur, diensthoofden en 
hoofdverpleegkundigen. Deze functionarissen hebben op hoofdlijnen ingestemd met de 
geformuleerde voorstellen. Achtereenvolgens zijn toen de interne organisatie en 
implementatieplannen voor de divisies nader uitgewerkt: in 1990 de divisie interne 
specialismen en in 1991 de divisie heelkundige specialismen. 

56 Onder andere werd voorgesteld om de directie terug te brengen van drie naar twee personen en om op 
centraal niveau een managementteam in te stellen van directie, diensthoofden en stafvoorzitter van de medische staf. 

92 



Empirisch onderzoek 

In 1993 is de paramedische/poliklinische divisie van start gegaan. Hierover is evenwel met 
de medische staf geen wezenlijke overeenstemming bereikt. Men zag liever dat de afdelingen 
die nu gebundeld zijn in deze divisie, als aparte afdelingen gehandhaafd bleven met een 
rechtstreekse relatie naar de directie. Na informatierondes met betrokkenen zijn de 
structuurvoorstellen voor de drie divisies wel stapsgewijs57 ingevoerd.58 De vorming van 
de divisie facilitaire voorzieningen heeft tenslotte medio 1993 plaatsgevonden. De hiervoor 
beschreven organisatiestructuur is bij een besluit van de directie eind januari 1994 
geoperationaliseerd. 

VOORLOPIGE ERVARINGEN 

In de loop van 1994 hebben zich een aantal functioneringsproblemen59 gemanifesteerd. De 
volgende knelpunten zijn mede ontstaan door de nieuwe structuur: 
• in de nieuwe structuur is een groot aantal kleine zelfstandige eenheden gecreëerd. In de 

huidige situatie wordt dit beoordeeld als een teveel aan afdelingen en te kleine afdelingen. 
Hierdoor zijn de managementbevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betreffende 
leidinggevenden te beperkt: het aantal vrijheidsgraden waarbinnen men beslisruimte heeft 
is zeer laag. Door deze fragmentatie ontbreekt het ook aan een logische clustering van 
activiteiten en taken. Genoemde fragmentatie heeft doorgewerkt tot in de top van de 
hiërarchie, in termen van opstuwing van problemen; 

• in de nieuwe structuur bestond het managementteam op een gegeven ogenblik uit negen 
personen. 60 Deze omvang heeft de besluit- en slagvaardigheid van het managementteam 
belemmerd; 

• in de nieuwe structuur zijn voor medisch specialisten geen expliciete management- en 
vertegenwoordigende rollen gecreëerd. Daardoor is de integratie van de medische 
professie in het ziekenhuis onvoldoende tot uiting gekomen; 

• in de nieuwe structuur zijn problemen tussen de leden van het managementteam ontstaan, 
directie en divisiemanagers. Veel medisch specialisten hadden nog toegang tot de directie, 
waardoor de divisiemanagers onvoldoende invulling konden geven aan hun takenpakket. 
De twee directieleden zijn eind 1994 afgetreden en een ad interim directeur is daarvoor 
in de plaats gekomen. 

57 Het gaat bier om een ontwikkelbenadering, waarbij op basis van voortschrijdend inzicht telkens kleine 
aanpassingen hebben plaatsgevonden. 

58 In 1990 zijn de managers voor de divisies heelkunde en interne geselecteerd. Begin !991, direct na de 
verhuizing, is men gestart met de teamvorming in beide divisies en een uitgebreid scbolings- en trainingsprogramma 

voor divisiemedewerkers. 

59 Waarvan een deel is terug te voeren op de personele invulling van managementfuncties en al langer besmande 
onbevredigende situaties. Daarnaast was sprake van een financiële crisis, het boekjaar 1993 werd afgesloten met een 
exploitatietekort van 7 miljoen. 

60 Te weten: twee directeuren, vier divisiemanagers en drie managers van de stafbureaus. 
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Naar aanleiding van de ervaringen is medio 1994 besloten om de organisatiestructuur aan te 
passen. Na informatie- en adviesrondes heeft het algemeen ziekenhuisbestuur in juli 1995 een 
herstructuringsplan vastgesteld. De voorstellen komen samengevat op het volgende neer: 61 

• de topstructuur wordt geïntegreerd en gecomprimeerd tot één hiërarchisch niveau: het 
directieteam. Deze zal bestaan uit vijf leden: een algemeen directeur (tevens voorzitter), 
een directeur medische zaken, een adjunctdirecteur klinische zorg, een adjunctdirecteur 
facilitaire dienstverlening en een adjunctdirecteur beheerszaken. De afdelingshoofden 
worden direct aangestuurd door de leden van het directieteam; 

• de structuur van vier divisies en drie stafdiensten wordt getransformeerd naar een 
structuur van vier clusters, te weten: 
1. een cluster klinische zorg (onder leiding van de adjunctdirecteur klinische zorg); 
2. een cluster onderzoek en behandeling (onder leiding van de directeur medische 

zaken); 
3. een cluster facilitaire dienstverlening (onder leiding van de adjunctdirecteur facilitaire 

dienstverlening); 
4. een cluster beheerszaken (onder leiding van de adjunctdirecteur beheerszaken); 

• de integratie van medisch specialisten zal als volgt worden vormgegeven: 
de plenaire vergadering van de vereniging medische staf Slingeland ziekenhuis 
mandacteert haar bevoegdheden aan vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers 
zijn dan de gemandateerd gedelegeerden van de medische staf respectievelijk de 
maatschappen; 
het gemandateerd stafbestuur vergadert maandelijks met het directieteam en maakt 
binnen de door de plenaire staf gestelde kaders bindende afspraken met het 
directieteam; 
de gemandateerde stafvoorzitter vergadert wekelijks met de directeur medische zaken 
en de adjunctdirecteur klinische zorg en maakt namens het stafbestuur bindende 
afspraken; 
de gemandateerd gedelegeerde van de maatschap c.q. vakgroep maakt bindende 
afspraken met hoofden van afdelingen en het betreffende lid van het directieteam. 

Het is de bedoeling de uitwerking van de gedetailleerde organisatieplannen per cluster te 
ontwikkelen nadat de topstructuur, het directieteam, is ingevuld. De clusters dienen via 
projectgroepen met voorstellen te komen. Wanneer de nieuwe topstructuur is 
geïmplementeerd, zal tevens het raad van toezicht model via een wijziging van de statuten 
van kracht worden. De voorgestelde organisatie-aanpassingen zullen naar verwachting begin 
april 1996 gerealiseerd zijn. De ordening naar een snijdende en een niet snijdende divisie, 
zoals hier gepresenteerd als nieuwe structuur, is door deze recente plannen inmiddels niet 
meer van toepassing. 

61 Deze voorstellen zijn vooral gericht op het vergroten van de bestuurbaarheid van de organisatie. 
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§ 5.6 Ontwerpparameters en basis-ontwerpmodellen 

Uit de hiervoor beschreven cases blijkt dat verschillende structuurkeuzen worden gemaakt 
voor de patiëntenzorg. De verschillen zijn ten aanzien van de wijze waarop: 
• de patiëntenzorgfuncties zijn gesplitst in organisatorische eenheden; 
• de leiding van deze organisatorische eenheden is samengesteld; 
• de integratie van medisch specialisten is vormgegeven. 

Daarnaast zijn er verschillen in de bestuursstructuur. In het Catharina en het Beatrix 
ziekenhuis komt de relatie tussen bestuur en directie tot uiting in het model van raad van 
beheer. Het bestuur is in dit model bestuurder in de zin van de wet. Zij heeft een 
beleidsbepalende en een uitvoerende functie. De taken en bevoegdheden van een directie zijn 
limitatief. 

In het Medische Spectrum Twente en het Slingeland ziekenhuis wordt het model van raad van 
toezicht gehanteerd. De directie is in dit model bestuurder in de zin van de wet. Aan de 
directie zijn veel taken en bevoegdheden toegekend. Het bestuur heeft vooral een 
toezichthoudende en een adviserende functie. 

De onderzochte ziekenhuizen maken echter min of meer dezelfde keuzen ten aanzien van de 
autonomie van de eenheden voor patiëntenzorg. De zorgeenheden zijn relatief autonoom, 
waarbij doorgaans de leiding verantwoordelijk is voor zowel de zorgverlening als de daarvoor 
beschikbare middelen (personeel, informatie, organisatie, financiën, middelen en 
huisvesting).62 Met andere woorden de operationele autonomie in de oude structuur wordt 
uitgebreid met tactische en strategische autonomie binnen de nieuwe structuur. De relatieve 
autonomie heeft in dit verband betrekking op het feit dat de zorgeenheden gehouden zijn aan 
de op centraal niveau vastgestelde beleids- en budgetkaders. Deze kaders worden in het 
centrale managementteamjaarlijks ontwikkeld en overeengekomen. De samenstelling van het 
managementteam bestaat meestal uit de directie en de managers van de organisatorische 
eenheden direct onder het niveau van de directie (zorg- en ondersteunende eenheden en 
centrale stafbureaus). Naastbeleids-en strategievorming heeft het managementteam ook een 
taak in het beheren, bewaken en besturen van de samenhang in werkzaamheden van de 
onderscheiden organisatorische eenheden. 

De splitsing van patiëntenzorgfuncties, de leidinggevende structuur voor patiëntenzorg en de 
organisatorische integratie van medisch specialisten kunnen als voorlopige ontwerpparameters 
worden aangemerkt. Ze zijn in iedere ziekenhuisorganisatie essentieel voor het ontwerpen van 
de structuur en ze kunnen door het management in elk ziekenhuis specifiek worden ingevuld. 
Op basis van de gevalstudies worden hierna deze drie parameters en bijbehorende basis
ontwerpmodellen beknopt omschreven. 

62 De mate waarin een zorgeenheid autonoom kan opereren wordt niet alleen bepaald door toegekende 
bevoegdheden, maar ook door concentratie van faciliteiten binnen een zorgeenheid. 
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PARAMETER 1: DE SPLITSING VAN PATIËNTENZORGFUNCTIES IN EENHEDEN 

Deze parameter heeft betrekking op de verdeling van patiëntenwrgfuncties in het ziekenhuis, 
waardoor afwnderlijke organisatorische zorgeenheden ontstaan. In dit verband gaat het om 
medische, verpleegkundige en peri- en paramedische functies. 63De verdeling daarvan 
gebeurt op verschillende niveaus, te weten: 
1. op het niveau direct onder de directie of raad van bestuur (de primaire ordening); 
2. op het niveau van de wrgeenheden (de secundaire en tertiaire ordening). 

Op het eerste niveau zijn vijf ontwerpmodellen om de patiëntenwrg te verdelen in 
organisatorische wrgeenheden. 

I ONTWERPMODELLEN VOOR PARAMETER 

I) Op basis van een onderscheid in professionele beroepsgroepen kan gekozen worden voor 
een structuur, die is opgebouwd uit twee diensten: een verplegingsdienst en een medische 
en paramedische dienst. 

2) Op basis van een onderscheid in medische functies of vakgebieden kan gekozen worden 
voor een structuur, waarbij voor ieder specialisme de verpleegafdeling, de polikliniek en 
waar mogelijk de bijbehorende functie-afdeling organisatorisch zijn gebundeld tot 
kleinschalige functionele eenheden. 

3) Op basis van een onderscheid tussen snijdende en niet snijdende specialismen kan 
gekozen worden voor een structuur die is opgebouwd uit drie divisies: 
• een divisie met vooral heelkundige (snijdende) specialismen; 
• een divisie met vooral interne (niet snijdende) specialismen; 
• een divisie (para)medische ondersteuning. 

4) Op basis van een onderscheid tussen aanverwante specialismen kan gekozen worden voor 
een structuur waarbij op medisch vakgebied samenhangende specialismen organisatorisch 
geclusterd zijn. Resulterend in vijf tot negen clusters. 

5) Op basis van een onderscheid tussen verblijfsduur van patiënten kan gekozen worden voor 
een structuur die is opgebouwd uit twee sectoren: een sector klinische zorg en een sector 
ambulante wrg en onderzoek. 

Deze vijf ordeningsmogelijkheden voor het eerste niveau zijn in principe ook van toepassing 
voor een ordening op het tweede niveau (secundaire ordening). 

In de literatuur worden nog twee theoretische ontwerpmodeHen genoemd voor het creëren 
van werkeenheden voor patiëntenzorg, te weten: een ordening naar capaciteitsbeslag64 en 

63 Alle activiteiten die in directe relatie staan tot de diagnose en therapie van patiënten. 

64 Dit model is ontwikkeld en beschreven door Kremer ( 1993). 
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een ordening naar patiëntencategorieën. 65 

Op basis van een onderscheid in capaciteitsbeslag van patiëntenstromen kan gekozen worden 
voor een structuur, waarbij capaciteiten66 organisatorisch zijn gealloceerd aan specialismen. 
Wanneer wordt uitgegaan van twee potentiële bottlenec~7 capaciteiten, te weten 
operatiekamers (OK) en intensive-care afdeling (IC), dan zijn vier soorten patiëntenstromen 
te onderscheiden: 
• stromen die gebruik maken van OK én IC-capaciteit; 
• stromen die gebruik maken van OK-capaciteit, maar geen IC-capaciteit; 
• stromen die gebruik maken van IC-capaciteit, maar geen OK-capaciteit; 
• stromen die noch OK- noch IC-capaciteit in beslag nemen. 

Deze stromen kunnen worden gesplitst in vier onafhankelijke planbare produktieprocessen, 
zogenoemde parallelle groepen. Voor het onderbrengen van een patiënt in één van de 
parallelle groepen, de planbare produktieprocessen, dient echter de diagnose reeds te zijn 
vastgesteld. Hiervoor wordt naast de vier parallelle groepen, de organisatorische eenheden, 
een soort poort-eenheid gecreëerd, waarbinnen het nog niet aan een parallelle groep 
toegewezen deel van de patiëntenstroom zich bevindt. Zodra de diagnose is gesteld vindt 
doorverwijzing plaats naar één van de groepen. 

Op basis van een onderscheid tussen patiëntencategorieën kan gekozen worden voor een 
structuur, die is opgebouwd uit multifunctionele teams en afdelingen. Alle voorkomende 
ziektebeelden, symptomen of functiestoornissen van de patiënt zijn in principe onder te 
verdelen in klassen, wanneer wordt uitgegaan van de medische diagnose van het ziektebeeld 
(Nederstigt, 1981, 1982 ,1984). De diagnose levert niet alleen informatie op over de 
dysfunctie van een bepaald orgaanstelsel, maar ook over de voorspelbaarheid van de 
behandelingsaspecten, zoals het aantal verschillende specialismen nodig voor de behandeling, 
het spoedeisend karakter van de behandeling en de eisen die de behandeling stelt aan de 
verpleging. Vervolgens kunnen verschillende patiëntenfamilies worden afgeleid. 
Patiëntengroepen met een dusdanige homogeniteit en omvang kunnen worden ondergebracht 
in een zelfstandige organisatorische eenheid, waarbinnen het volledige zorgproces van de 
patiëntengroep plaats heeft (consult, onderzoek, verpleging en verzorging). Een voorbeeld 
is een oncologie-eenheid, waarin interne geneeskunde, chirurgie en radiologie zijn 
ondergebracht. Een andere mogelijkheid is rondom een bepaalde patiëntencategorie 
multidiciplinaire spreekuren te organiseren (Maljers, 1995). 

65 Dit model berust oorspronkelijk op het Amerikaanse patiëntenclassificatiesysteem ('Diagnostic Related 
Groups') ontwikkeld en beschreven door Fetter (1980) . 

66 Op hoog niveau zijn ziekenhuiscapaciteiten op basis van mensen en ruimte in te delen in: poliklinische 
afdelingen, klinische- en shortstay afdelingen, onderzoeksafdelingen, operatiekamers, behandelkamers, spoedeisende 
hulp, dagbehandeling en intensive care afdeling (Vissers, 1994). 

67 Bottlenecks zijn capaciteiten die door hun beperkte aanwezigbeid knelpunten vormen in het proces (Kremer, 
1993). 
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Te denken valt aan een polikliniek voor rugklachten, vaatlijden, heupaandoeningen of 
chronische ziekten, zoals CARA, MS, aids, diabetes, reuma en stomazorg. 

PARAMETER 2: DE LEIDINGGEVENDE STRUCTIJUR VOOR DE WRGEENHEDEN 

Deze parameter heeft betrekking op de leiding van de eenheden voor patiëntenzorg. Met 
leiding wordt gedoeld op een medewerker die van het geven van leiding zijn vak heeft 
gemaakt. In het ziekenhuis zijn meestal vier leidinggevende niveaus te onderscheiden: 
1. directie; 
2. subdirectie; 
3 . afdeling; 
4. team. 

Het professionele karakter van ziekenhuisorganisaties vergt op alle vier de niveaus een 
specifieke invulling van de leidinggevende structuur voor wat betreft: 
• de personele invulling naar omvang en deskundigheid van leidinggevende posities; 
• de taken/bevoegdheden van leidinggevenden. 

I ONTWERPMODELLEN VOOR PARAMETER 2 

Op het eerste niveau kan gekozen worden voor een personele invulling van een: 
• éénhoofdige directie (algemeen directeur); 
• twee- of driehoofdige directie (collegiale directie); 
• directie en adjunctdirecteuren (directieteam). 

Bij een meerhoofdige directie zal een onderlinge taakverdeling gemaakt moeten worden. Een 
verdeling is mogelijk naar een voorzitter en leden en naar de aandachtsgebieden patiëntenzorg 
(medische en verpleegkundige zaken) en beheerszaken. Patiëntenzorg en beheerszaken kunnen 
op topniveau ook geïntegreerd worden: een directielid stuurt een aantal bedrijfsonderdelen 
aan, zowel zorg- en ondersteunende eenheden als stafdiensten. De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden kunnen worden afgeleid van de taakverdeling. 

Op het tweede niveau kan gekozen worden voor een personele invulling van een: 
• éénhoofdige leiding (voor iedere zorgeenheid is één manager als eindverantwoordelijke 

aangesteld); 
• twee- of driehoofdige leiding (collegiaal management); 
• teamleiding (alle hoofden van afdelingen binnen een zorgeenheid vormen tezamen het 

managementteam van die eenheid). 
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Bij een meerhoofdige leiding (team) zal eveneens een onderlinge taakverdeling gemaakt 
moeten worden. Eenzelfde verdeling is mogelijk als die op het eerste niveau, namelijk 
voorzitter en leden en naar aandachtsgebieden. 

Op het derde en vierde niveau zijn de mogelijkheden voor de personele invulling van 
leidinggevende posities in principe gelijk aan die van het eerste of tweede niveau. Een 
éénhoofdige leiding is gebruikelijk: voor elke afdeling één afdelingshoofd en voor ieder team 
of werkgroep één leider of coördinator. 

Nauw gerelateerd aan de personele invulling is de discipline, gelet op de vereiste 
deskundigheid van betrokkenen. Leidinggevende posities kunnen vervuld worden door 
personen met of zonder professioneel zorginhoudelijke achtergrond. 

I PARAMETER 3: DE INTEGRATIE VAN MEDISCH SPECIALISTEN 

Deze parameter heeft betrekking op medeverantwoordelijkheid van de medische professie 
voor de bedrijfsvoering en de beleidsvorming met betrekking tot de zorgverlening. In het 
ziekenhuis kunnen drie niveaus worden onderscheiden: 
1. het operationele niveau: de dagelijkse patiëntenzorg; 
2. het tactische niveau: de eenheden voor patiëntenzorg; 
3. het strategische niveau: de ziekenhuisorganisatie als geheel. 

I ONTWERPMODELLEN VOOR PARAMETER 3 

Op alle drie de niveaus zijn twee vormen mogelijk, te weten: 
1. het plaatsen van medisch specialisten in de lijnorganisatie: 

leidinggevende functies worden vervuld door medisch specialisten (zie ook 
ontwerpparameter 2); 

2. het uitbreiden van overlegorganen met medisch specialisten: · 
in de reguliere overlegstructuur worden gekozen vertegenwoordigers van medisch 
specialisten als vast lid opgenomen. 

In beide gevallen kan expliciet worden geregeld dat de desbetreffende medisch specialist een 
mandaat heeft van de vakgroep, maatschap of staf waarvan hij of zij lid is. Het mandaat 
regelt dat de desbetreffende medisch specialist optreedt als woordvoerder namens een 
maatschap of vakgroep en bevoegd is om bepaalde welomschreven beslissingen te nemen. 
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§ 5. 7 Overige uitkomsten 

Uit de casebeschrijvingen kunnen niet alleen ontwerpparameters en ontwerpmodellen worden 
afgeleid. Elke case geeft tevens informatie over bepaalde onderlinge mechanismen met 
betrekking tot het ontwerpen van de ziekenhuisstructuur. Met name uit de voorlopige 
ervaringen van iedere case is daarover ontwerpondersteunende informatie af te leiden. 

Allereerst blijkt dat een nieuw ontworpen structuur telkens aanpassing behoeft. In het 
Medisch Spectrum Twente en het Slingeland ziekenhuis is de oorspronkelijke nieuwe 
organisatiestructuur inmiddels gewijzigd naar weer een nieuwe organisatiestructuur. In het 
Catharina ziekenhuis heeft de samenhang tussen en de aansturing van de functiegroepen 
geleidelijk aan vorm gekregen. De posities van de vroegere hoofden van de verpleegkundige 
en paramedisch dienst zijn lange tijd onduidelijk geweest, maar nu goeddeels 
uitgekristalliseerd. In de toekomst zijn echter nog wijzigingen te verwachten. In het 
Beatrixziekenhuis is de organisatiestructuur door een fusie uitgebreid met een derde 
zorgsector, de verpleeghuiszorg. Deze ontwikkelingen benadrukken het dynamische en het 
voorlopige karakter van een organisatiestructuur. 

Vervolgens blijkt dat een nieuw ontworpen organisatiestructuur geruime tijd nodig heeft om 
in de praktijk te worden geoperationaliseerd. In het Medisch Spectrum Twente, het Catharina 
ziekenhuis en het Slingeland ziekenhuis is dat een periode van vijf jaar geweest. In het 
Beatrixziekenhuis is dat veel korter geweest, namelijk l 1/2 jaar. Het verschil tussen het oude 
en het nieuwe organisatie-ontwerp was daar veel minder groot. Men spreekt zelf van een 
moderne variant op de dienstenstructuur. Naarmate het verschil tussen de bestaande 
organisatiestructuur van het ziekenhuis en de toekomstige ziekenhuisstructuur groter is, lijkt 
de doorlooptijd van een dergelijke structuurverandering toe te nemen. 

Strategische beleidsvoering en het vervullen van externe rollen zijn een tijd lang populair 
geweest voor directies en/ of raden van bestuur in ziekenhuizen. Dit geldt eveneens voor een 
veel voorkomende taak- of portefeuilleverdeling op dat niveau, te weten patiëntenzaken en 
beheerszaken. Opvallend is dat recente structuuraanpassingen in de onderzochte ziekenhuizen 
zich onder andere concentreren op een herziening van deze rol en taakverdeling. In het 
Medisch Spectrum Twente, het Beatrixziekenhuis en het Slingeland ziekenhuis kiest men 
ervoor de top meer te betrekken bij de interne bedrijfsvoering van de verschillende 
organisatie-onderdelen. In het Slingeland ziekenhuis geschiedt dit via het direct leidinggeven 
van het directieteam aan de afdelingshoofden. Deze vorm leidt tot korte communicatielijnen 
en minder hiërarchische managementlagen. Een verschuiving in de directietaak- of 
portefeuilleverdeling is te zien in het Medisch Spectrum Twente en het Beatrixziekenhuis. 
De leden van de directie of raad van bestuur sturen ieder een aantal organisatie-onderdelen 
aan, zowel zorgeenheden als (stat)ondersteunende eenheden, de gemengde aandachtsgebieden. 
Deze vorm leidt tot meer integratie tussen zorg en beheer en benadrukt de collectieve 
verantwoordelijkheid voor de totale zorg op dat niveau. 
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Weinig hiërarchische managementniveaus is een algemene ontwerpeis die in alle onderzochte 
ziekenhuizen is toegepast. Recentelijk is in het Medisch Spectrum Twente en het Slingeland 
ziekenhuis deze eis verder ingevuld door het schrappen van managementlagen. Een korte 
afstand tussen uitvoerend niveau (zorg) en besluitvormend niveau (beheer) blijkt in het 
algemene ziekenhuis een kritische succesfactor te zijn voor snellere en betere besluitvorming, 
communicatie, satisfactie en integratie. 

In het Medisch Spectrum Twente hebben de omvangsverschillen in formatieplaatsen tussen 
de clusters geleid tot problemen. In kleine clusters is er weinig behoefte aan management, 
veel kan door de professionals zelf worden geregeld (onderlinge afstemming). In grote 
clusters daarentegen is meer behoefte aan formele coördinatiemechanismen en management, 
omdat er afstemming gepleegd moet worden tussen meer medewerkers. Een ongeveer gelijke 
omvang van de clusters betekent in de praktijk dat ook de managementopgave voor 
leidinggevenden van de clusters ongeveer gelijk is. Eenzelfde omvang van de zorgeenheden 
is tevens van belang voor een evenwichtige afweging in de besluitvorming van onderlinge 
belangen. 

Uit de beschrijving van het Medisch Spectrum Twente zijn nog twee aspecten af te leiden, 
relevant voor het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur, te weten: 
• managementoverleg van een aantal medische specialismen tezamen blijkt alleen zinvol te 

zijn als die specialismen in de praktijk ook daadwerkelijk in primaire procestermen veel 
met elkaar te maken hebben; 

• medisch specialisten die overleggen en (beleids)afspraken maken met leidinggevenden in 
een zorgeenheid blijkt vooral zinvol te zijn als die specialisten dat kunnen doen namens 
één maatschap of vakgroep. Medisch specialisten zijn het beste geïnformeerd over het 
specifieke primaire proces van het eigen specialisme. 

Ten slotte kan als nevenuitkomst worden genoemd het feit dat alle onderzochte ziekenhuizen 
een ontwerpgerichte benadering hebben gehanteerd voor het veranderen van de 
organisatiestructuur. Dit is opmerkelijk omdat professionele organisaties als ziekenhuizen 
complex zijn en veel verschillende machtsposities kennen , met name in de uitvoerende 
professionele kern van het ziekenhuis. Bovendien is uit de literatuur bekend dat dit soort 
organisaties moeilijk is te veranderen. Op grond daarvan zou men eerder een 
ontwikkelbenadering verwachten dan een ontwerpbenadering. 
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§ 5.8 Opzet en uitkomsten interviewronde 

Een interviewronde is opgezet om na te gaan of de structuur voor patiëntenzorg voldoende 
wordt weerspiegeld in de voorlopige ontwerpparameters en bijbehorende ontwerpmodellen. 
Daartoe is gesproken met vijfentwintig personen68

, verdeeld over vijf categorieën, te weten: 
• ziekenhuisdirecteuren; 
• hoofden personeel en organisatie; 
• hoofden van (grote) eenheden voor patiëntenzorg; 
• medisch specialisten; 
• adviseurs van organisatie-adviesbureaus. 

Van elke categorie zijn vijf personen geselecteerd. 69 Hoe de interviews waren gestructureerd 
is terug te vinden in bijlage 2. De in paragraaf 5.6 genoemde basis-ontwerpparameters en 
ontwerpmodellen zijn tevoren aan de respondenten toegezonden. 

De gesprekken zijn op cassetteband opgenomen en daarna letterlijk uitgetypt. Aan de 
geïnterviewden zijn deze zogenoemde transcripties teruggekoppeld. Dit heeft nauwelijks 
geleid tot inhoudelijke tekstwijzigingen. Voor de analyse van de transcripties is het volgende 
schema gebruikt. 

68 Het gaat hier om respondenten werkzaam in verschillende instellingen (i.c. 20 algemene ziekenhuizen en 5 
organisatie-adviesbureaus). De ziekenhuizen lagen verspreid over het land. 

69 Deze personen hebben gepubliceerd of externe lezingen gehouden over ziekenhuisstructuren. Op basis 
daarvan is voor elke respondentencategorie een lijst van tien 'bekende' personen gemaakt. 
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Tabel 5. 2: Analyseschema interviews 
Ootwerpparameters Ootwerpmodellen Siluaties Sterk Zwak 

I. Splitsing patiëntenzorgfuncties a) diensten (verpl./paramedisch) •... + 
b) afzonderlijke special ismen .... + 
c) clusters van specialismen •... + 
d) snijdend/niet snijdend 

•... + •... + 
e) klinisch/ambulant •... + 
f) capaciteitsbeslag .... + 
g) patiëntencategorieën •... + 
h) . . ........ (aanvullingen) 

2. Leidinggevende structuur a) éénhoofdige leiding •... + 
b) tweehoofdige leiding •... + 
c) driehoofdige leiding •... + 
d) ......... .. (aanvullingen) • + 

3. Integratie medisch specialist a) via de lijn • + 
b) via het overleg • + 
c) .... . .. ... .. (aanvullingen) ... + 

4 .... .. .... ... ... (aanvullingen) a) ... .. .. ..... . •... + 

Dit schema is gebruikt voor analyse van de transcripties. Om de analyse-uitkomsten te 
objectiveren heeft een tweede persoon met behulp van het schema tien transcripties eveneens 
geanalyseerd (van elke respondentencategorie willekeurig twee) . De interview-resultaten zijn 
voorts op twee manieren geanalyseerd: voor alle respondenten tezamen en per 
respondentencategorie. Hieronder worden de uitkomsten van de interviews gepresenteerd 
voor alle respondenten tezamen. 

ÜNTWERPP ARAMETERS 

Alle respondenten herkennen en erkennen de drie voorgelegde ontwerpparameters. De 
hoofdstructuur voor patiëntenzorg krijgt in belangrijke mate vorm door:70 

• splitsing van de patiëntenzorgfuncties in zorgeenheden (primaire ordening); 
• leidinggevende structuren te creëren voor die zorgeenheden; 
• een organisatorische verankering van medisch specialisten binnen die zorgeenheden. 

De tweede en derde ontwerpparameter zijn daarbij deels overlappend. 

Uit het ontwerp voor de hoofdstructuur kan voorts een belangrijk deel van de 
overlegstructuur worden afgeleid. Daarnaast is aangegeven dat het kiezen van een bepaalde 
graad van autonomie van de organisatorische eenheden van wezenlijk belang is voor het 
functioneren van de leiding van een zorgeenheid. Te denken valt aan een eigen budget, 
behoud van winst, investeringen mogen doen, eigen planningsfuncties, zoals opname- en 
polikliniekafspraken en diensten extern aanbieden of inhuren. 

70 De bestuurstructuur (raad van beheer/raad van toezicht) wordt door bijna alle respondenten gezien als een 
apart vraagstuk, dat min of meer onafhankelijk van de structuur voor patiëntenzorg kan worden ingevuld. 
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Aangezien de autonomie van de eenheden voor patiëntenrorg van minder principiële 
betekenis is voor de structuur van de rorgeenheden en de leiding, wordt hier niet verder op 
ingegaan. 

ONTWERPMODELLEN 

De aan de respondenten voorgelegde ontwerpmodellen worden bijna allemaal als reële 
ontwerpmogelijkheden beschouwd. Bij ontwerpparameter één, splitsing in zorgeenheden, zijn 
de twee theoretische modellen voor primaire ordening verworpen. 

Van het organiseren op basis van capaciteitsbeslag konden alle respondenten zich geen 
voorstelling maken. Het wordt vooral gezien als een theoretische mogelijkheid, die slechts 
vanuit het oogpunt van beheersing interessant kan zijn. 

Het organiseren op basis van patiëntencategorieën wordt door alle respondenten wel gezien 
als een alternatief, vooral op operationeel niveau, maar niet als primaire ordening. Enerzijds 
moeten daarvoor bestaande maatschapsstructuren van specialismen en de financierings
structuur worden doorbroken, anderzijds zijn er weinig herkenbare patiëntencategorieën te 
onderscheiden die voldoende groot zijn om daarvoor direct onder het niveau van de top 
zelfstandige organisatorische eenheden van te maken. 

Een aanvulling is gemaakt op het model snijdende en niet snijdende specialismen. Twee 
varianten op deze primaire ordeningsmogelijkheid zijn te onderscheiden. De eerste is die van 
naast de snijdende en de niet snijdende specialismen een extra eenheid te creëren voor de 
specialismen gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde. De tweede variant, met name 
geschikt voor grote ziekenhuizen, is die van het creëren van een aparte werkeenheid voor de 
specialismen zenuw- en zielsziekten. Er zijn dan vier clusters71 te onderscheiden: 
I. een clusters met vooral snijdende specialismen; 
2. een cluster met vooral niet snijdende specialismen; 
3. een cluster met de specialismen gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde; 
4. een cluster met de specialismen geriatrie, psychiatrie en klinische psychologie. 

Deze variant komt echter overeen met het model van aanverwante specialismen. 

Door acht respondenten is nog opgemerkt dat het geografische ordeningsprincipe ontbreekt. 
Er zijn nogal wat ziekenhuizen in Nederland die op meerdere locaties werkzaam zijn, de 
zogenoemde multi-locatie ziekenhuizen. Te denken valt aan een ziekenhuis met twee 
geografisch verspreide ziekenhuisgebouwen of een ziekenhuis met buitenpoliklinieken of 
locale diagnostische centra. 

71 Ieder cluster omvat verpleegafdelingen, spreekuurafdelingen en onderzoeksafdelingen behorende bij de in 

het cluster ondergebrachte specialismen. 
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SITUATIONELE FACTOREN 

1: Splitsing van de patiëntenzorgfuncties in zorgeenheden 

De keuze voor een bepaalde manier van splitsen van de patiëntenzorgfuncties (primaire 
ordening) wordt volgens 21 respondenten vooral bepaald door de omvang72 van het 
ziekenhuis. 

Kleine ziekenhuizen hebben overwegend een kleine medische staf en weinig subspecialisatie 
(één specialist doet alle voorkomende gevallen), arts-assistenten en opleidingsfaciliteiten. 
Naarmate dit aantal 'interfaces' toeneemt, neemt ook de behoefte toe aan het stroomlijnen 
van klinische en poliklinische zorgprocessen, waarvoor het klinisch/ambulante structuurmodel 
een alternatief is voor ziekenhuizen met 300 tot 500 bedden. Slechts voor hele kleine 
ziekenhuizen met 150 tot 250 bedden en een beperkt functiepakket is de splitsing naar een 
verplegingsdienst en een (para)medische dienst toereikend. Met onderlinge afstemming kan 
daar veel worden opgelost. 

Bij middelgrote en grote ziekenhuizen ligt een ordening naar specialismen meer voor de 
hand, omdat de maatschappen groter zijn en de taken meer verdeeld zijn zowel tussen de 
specialismen als binnen een specialisme. Bovendien wordt meer aanspraak gedaan op 
ziekenhuiscapaciteiten (operatiekamers, verpleegbedden, onderzoekskamers). Hetorganiseren 
op basis van afzonderlijke specialismen of een clustering van deels samenhangende 
specialismen wordt vooral gezien bij ziekenhuizen met 600 tot 1000 bedden. Een ordening 
naar snijdende en niet snijdende specialismen is met name geschikt voor ziekenhuizen met 
450 tot 600 bedden; de specialisten-omvang is te klein om clusters te maken of deze per 
specialisme te organiseren. 

11: Leidinggevende structuur 

De keuze voor een bepaalde leidinggevende structuur van de zorgeenheden is zeer 
situatiegebonden. Volgens 19 respondenten wordt die in hoofdzaak bepaald door de 
besturingscomplexiteit en afhankelijkheid van de zorgeenheden. Met besturingscomplexiteit 
wordt gedoeld op de functies (betrokken specialismen, onderzoeks- en behandelfaciliteiten, 
verpleging en verzorging en paramedische ondersteuning) die in een zorgeenheid zijn 
ondergebracht. Dit is weer van invloed op de autonomie en de omvang, het aantal 
medewerkers van een zorgeenheid. De besturingscomplexiteit en omvang van een 
zorgeenheid liggen vooral besloten in de primaire ordening. Zo is het bijvoorbeeld bij een 
indeling naar medische functies logisch om naast een hoofdverpeegkundige tevens een 
vertegenwoordiger van de medische maatschap een leidinggevende positie toe te kennen. 

72 Omvang van een ziekenhuis is een samenstel van componenten als functiepakketbreedte, produktie-omvang, 
formatieplaatsen, specialisteneenheden en beddenomvang. 
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Bij een indeling naar verblijfsduur is deze constructie op het niveau van de zorgeenheid veel 
minder goed mogelijk, maar wel op het niveau van de subzorgeenheden. Overigens hangt een 
en ander wel nauw samen met hoe de eenheden intern gestructureerd zijn (de secundaire 
ordening). Zeven respondenten hebben aangegeven dat ook de budgettaire mogelijkheden een 
rol spelen bij de leidinggevende structuur. Met name een meerhoofdige leiding vereist 
voldoende financiele ruimte. Als die er niet is zal men sneller een éénhoofdige leiding 
kiezen. 

Een grote verscheidenheid in leidinggevende structuren is te onderkennen. De respondenten 
konden daaruit geen eenduidige keuze maken. De besturingscomplexiteit van de ontworpen 
zorgeenheden, mede bepaald door de primaire en de secundaire ordening alsook de 
budgettaire ruimte van het ziekenhuis lijken vooralsnog het meest bepalend te zijn voor de 
leidinggevende structuur (één-, twee- of meerhoofdige leiding). Uit de interviews zijn 
daarnaast nog de volgende verbanden veelvuldig genoemd. 
• Naarmate een zorgeenheid complexer is met meer specialisten en geavanceerde kennis, 

neemt de managementopgave voor de leiding van die zorgeenheid toe. Dit pleit voor een 
meerhoofdige leiding danwel voor managementondersteuning door stafmedewerkers. 

• Naarmate een zorgeenheid meer specialisme-georiënteerd is, dient de medisch specialist 
een grotere rol te spelen in de leiding c.q. besturing van die zorgeenheid. 

• De samenstelling van de leiding van een zorgeenheid (één- of meerhoofdig) is mede 
afhankelijk van de gekozen secundaire ordening binnen die zorgeenheid. Dit bepaalt de 
benodigde deskundigheidsgebieden op het niveau van de zorgeenheid. 

• Hoe groter de zorgeenheden , hoe minder professioneel zorginhoudelijke achtergrond 
(domeindeskundigheid) is vereist voor leidinggevenden van die eenheden . 

111: Integratie van de medisch specialist 

De keuze met betrekking tot de integratie van de medisch specialist in de organisatie, via de 
lijn of via uitbreiding van de overlegstructuur, is volgens 18 respondenten primair afhankelijk 
van de perceptie van medisch specialisten over de organisatie van het ziekenhuis. Twee 
uiteenlopende zienswijzen zijn daarbij te onderscheiden. 

Perceptie 1: 

Het merendeel van de medisch specialisten beschouwt het ziekenhuis als een facilitair bedrijf. 
Het ziekenhuis heeft tot taak de door de specialisten gevraagde diensten te leveren. De 
medicus is doorgaans geïnteresseerd in zijn eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het 
vakgebied . Managementtaken worden geschuwd en voorkomende organisatorische 
aangelegenheden worden het liefst rechtstreeks met de directie besproken. 
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Perceptie 2: 

Het merendeel van de medisch specialisten beschouwt het ziekenhuis als een geïntegreerd 
zorgbedrijf. Het management van het ziekenhuis wordt gezien als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De medici zijn zich bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en 
bereid om mee te denken overbeleids-en bedrijfsvraagstukken. 

Uit de eerste zienswijze volgt vaak een andere opzet van de overleg- en 
besluitvormingsstructuur, waarbij vertegenwoordigers van medisch specialisten structureel 
deelnemen, overleggen met leidinggevenden en soms zelfs een doorslaggevende 
adviesbevoegdheid krijgen. Het management moet veel moeite doen specialisten te overtuigen 
en structureel deel te nemen aan het nieuwe reguliere overleg op verschillende niveaus. 

Uit de tweede zienswijze volgt vaak dat vertegenwoordigers van medisch specialisten worden 
opgenomen in de hiërarchische lijnorganisatie. Dat wil zeggen voor medici wordt expliciet 
een leidinggevende taak gecreëerd. Het principe van medisch management wordt door 
specialisten positief ontvangen, maar dan voor een beperkt deel van hun tijd en alleen met 
de verantwoordelijkheid voor medische zaken. 

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN 

Alle reacties van de respondenten bij de voorgelegde ontwerpmodellen zijn geïnventariseerd 
en gerangschikt naar sterke en zwakke punten, waarover concensus was. De uitkomsten zijn 
in tabelvorm in hoofdstuk 6 opgenomen. 

Op grond van de gevalstudies en de interviewresultaten zijn drie ontwerpparameters af te 
leiden en voor iedere ontwerpparameter kan een dominante situationele factor genoemd 
worden. 

Ontwerpparameter Beïnvloedende factor 

I. Splitsing patiëntenzorg in zorgeenbeden (primaire ordening) -> Omvang 
2. Leidinggevende structuur -> Besturingscomplexiteit 
3. Managementparticipatie -> Perceptie medici over organisatie 

Deze drie ontwerpparameters komen overeen met de parameters drie (architectuur van het 
lijnmanagement) en vier (verbindingsfuncties) van de in paragraaf 3.3 genoemde zeven 
ontwerpparameters voor organisatiestructurering in algemene zin. Kennelijk zijn deze 
parameters belangrijker dan in andersoortige organisaties. Deze drie ontwerpparameters 
vormen tevens de randvoorwaarden voor de in paragraaf 3.3 genoemde ontwerpparameters 
1 en 2 enerzijds en de ontwerpparameters 5, 6 en 7 anderzijds. 
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§ 5.9 Opzet en uitkomsten workshop 

In het kader van de toetsing is een workshop georganiseerd. Veertien functionarissen hebben 
deelgenomen aan de workshop73, te weten: 
• drie ziekenhuisdirecteuren; 
• drie adviseurs van adviesbureaus; 
• twee medisch specialisten; 
• drie hoofden personeel en organisatie; 
• drie hoofden van (grote) eenheden voor patiëntenrorg. 

Gekozen is om aan de hand van casuïstiek de deelnemers in groepen te laten werken aan twee 
structureringsopdrachten, waarbij de groepen de resultaten aan elkaar presenteren. Daarvoor 
zijn twee cases vooraf aan de deelnemers toegezonden en ook het ontwerprepertorium. Voor 
beide cases moesten de volgende vragen beantwoord worden: 
1) welke ordening zou in dit geval het meest aantrekkelijk zijn voor het creëren van nieuwe 

werkeenheden direct onder het niveau van de directie en waarom ? 
2) hoe zou de leidinggevende structuur van die nieuwe werkeenheden eruit moeten zien en 

waarom? 
3) voor welke in de case genoemde knelpunten biedt deze nieuwe structuur een primaire 

oplossing en voor welke minder of nauwelijks ? 

De deelnemers zijn voor de case-opdrachten in drie groepen ingedeeld, twee groepen van vijf 
en één groep van vier. Het was de bedoeling om zoveel als mogelijk gebruik te maken van 
het toegezonden ontwerprepertorium. Aan het eind van iedere case-opdracht moest één lid 
van iedere groep een presentatie houden over de groepsresultaten, waarbij: 
• een organogram en een ontwerp met betrekking tot de leidinggevende structuur werd 

gegeven; 
• opgeloste problemen en nog niet opgeloste problemen werden aangegeven. 

Van de presentaties en de plenaire discussies is een bandopname gemaakt en de 
sheetpresentaties van de deelnemers zijn na afloop door de onderweker verzameld. Dit met 
het oog op onderzoeksanalyse en voor verslaglegging ten behoeve van de deelnemers. 

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk van reorganisatie-vraagstukken in 
ziekenhuizen en de besluitvorming daaromtrent is gekozen voor een heterogene samenstelling 
van de groepen. 

Hierna worden de ontwerpkeuzen en doorslaggevende argumenten van het groepswerk per 
case weergegeven. Eerst volgt een korte schets van de voorgelegde case en daarna de 
belangrijkste uitkomsten. In bijlage 5 zijn per groep voor iedere case de ontwerpkeuzen in 
tabelvorm gedetailleerd weergegeven . 

73 Het betrof een selectie van de deelnemers aan de eerder gehouden interviewronde. 
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UITKOMSTEN GROEPSWERK CASE I 

Korte schets van de case 

Dit (opleidings)ziekenhuis is sinds 1973 gehuisvest op één locatie met een buitenpolikliniek, 
heeft een adhearentie van 110.000, circa 2615 medewerkers, 772 bedden en een omzet van 
183 miljoen. Er zijn ongeveer 128 medisch specialisten werkzaam, verdeeld over 22 
maatschappen. 

Het centrale managementteam bestaat uit twee directeuren - een medisch directeur en een 
directeur beheerszaken - en de hoofden van respectievelijk medische zaken, verplegings
dienst, opleidingen, civiele dienst, technische dienst, administratie, inkoop, personeelszaken 
en organisatie (11 personen). 

Uit een organisatie-onderzoek zijn de volgende knelpunten naar voren gekomen: 
• de afstemming tussen afdelingen en tussen zorgverleners laat te wensen over, veel 

doublures, irritatie en niemand voelt zich verantwoordelijk; 
• de maatschappen van medisch specialisten werken nog te veel los van elkaar; 
• zowel op de poliklinieken als op de verpleegafdeling is de werkdruk hoog, 

gestructureerde planningen ontbreken evenals een adequaat informatiesysteem; 
• er is een nijpend ruimtegebrek en over het algemeen is de accommodatie sterk verouderd; 
• vak- en bijscholing van personeel heeft de laatste jaren weinig aandacht gekregen; 
• beleidsplannen komen ad-hoc tot stand, zowel voor het ziekenhuis als geheel als voor de 

afdelingen, evenals de beslissingen daaromtrent (in het managementteam en in de vele 
commissies); 

• veel zaken worden door de directie opgelost en medisch specialisten hebben vrije toegang 
tot de directie; 

• tussen de managers, zowel op centraal als op decentraal niveau, ontbreekt het aan een 
eenduidige stijl van leidinggeven en besturen; 

• het ziekenhuis heeft dit jaar een exploitatietekort van 2,3 miljoen. 

1) MET BETREKKING TOT DE KEUZE VOOR PRIMAIRE ORDENING 

Uit de presentaties is naar voren gekomen dat alle groepen enige aarzeling hadden om direct 
een keuze te maken voor een andere primaire ordening. De algemene mening was om eerst 
een veranderproces op gang te brengen, waarbij directie, medisch stafbestuur en 
diensthoofden een strategische visie op hoofdlijnen ontwikkelen en overeenkomen. Bovendien 
zou deze groep ook eenzelfde perceptie moeten ontwikkelen op de problemen en de keuze 
van wat men wil verbeteren. Daarvoor is een 'krachtig' managementteam noodzakelijk. Dat 
wil zeggen een team waarin sleutelfunctionarissen zitting hebben die beschikken over 
voldoende 'managerial kwaliteiten' om een dergelijke structuurwijziging te sturen, maar ook 
eenzelfde besturingsvisie c.q. stijl van leidinggeven hanteren. 
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Niettemin was er bij de groepen voldoende consensus over de noodzaak tot het wijzigen van 
de structuur. De in de case geschetste functioneringsproblemen van het ziekenhuis waren 
voor hen dusdanig, dat een nieuwe structuur geïndiceerd was. Met de opmerking dat het 
temporiseren daarbij van belang is, in casu stapsgewijs toewerken naar een nieuwe structuur 
of een tijdelijke overgangsstructuur bedenken . Twee groepen hebben voorgesteld om voor 
deze case te werken met een primaire ordening van clusters van aanverwante specialismen. 
Eén groep was verdeeld, dat wil zeggen de ene helft was voor het ordenen naar clusters van 
aanverwante specialismen en de andere helft voor een ordening naar functionele eenheden 
van afzonderlijke medische specialismen . Omvang is door alle groepen als bepalende factor 
genoemd met betrekking tot deze primaire ordeningskeuze. 

2) MET BETREKKING TOT DE KEUZE VAN DE LEIDINGGEVENDE STRUCTUUR 

Bij de presentaties is naar voren gekomen dat de leidinggevende structuur in belangrijke mate 
wordt ingegeven door de primaire ordening. Bij alle groepen was tevens consensus aanwezig 
dat een medisch specialist managementverantwoordelijkheid op zich moet nemen, ongeacht 
de grootte van de nieuwe zorgeenheden. De voorkeur werd gegeven aan een professionele 
deelname in de leiding van een zorgeenheid (collegiale of teamleiding). Opgemerkt is nog 
dat er een principieel verschil zit of die deelname is namens één specialisme of namens 
meerdere specialismen. Een deelname namens meerdere specialismen werd over het algemeen 
als problematisch aangemerkt. De keuze om een beheerder toe te voegen aan het management 
van de zorgeenheden is volgens twee groepen sterk afhankelijk van de grootte van de 
zorgeenheden en de financiële mogelijkheden van het ziekenhuis. 

3) MET BETREKKING TOT OPGELOSTE EN NIET OPGELOSTE KNELPUNTEN 

De mening van alle groepen was dat een nieuwe structuur geen oplossing biedt voor de 
problemen op operationeel niveau, maar er wel voor zorgt dat deze problemen minder op 
directie-niveau terecht komen (minder opstuwende besluitvorming) , zodat er meer 
strategische ruimte ontstaat voor een directie. Tevens kan een nieuwe structuur meer 
overzicht creëren op de organisatie, zowel voor de top als voor de medewerkers. Daarnaast 
bevordert zo'n nieuwe structuur de samenwerking tussen management en medisch specialisten 
en het is een middel opzichzelf om te komen tot verandering, een zogenoemde 
cultuuromslag. 
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UITKOMSTEN GROEPSWERK CASE Il 

Kone schets van de case 

Dit ziekenhuis is sinds 1991 gehuisvest op één nieuwbouwlocatie, heeft een adhearentie van 
80.000, circa 1020 medewerkers, 321 bedden en een omzet van 70 miljoen. Er zijn ongeveer 
59 medisch specialisten werkzaam, verdeeld over 17 maatschappen. 

Het centrale managementteam bestaat uit twee directeuren - een directeur patiëntenzorg en 
een directeur beheerszaken - en de hoofden van respectievelijk medische en paramedische 
dienst, verplegingsdienst, hoteldienst, technische dienst, economisch-administratieve dienst 
en personeel en organisatie (8 personen). 

Het functioneren van de organisatie kan als volgt worden geschetst: 
• de laatste jaren heeft het ziekenhuis haar marktaandeel en positie behoorlijk versterkt. De 

beleidstraditie van het ziekenhuis is hier mede debet aan; 
• de samenwerking tussen directie, medische staf en diensthoofden is de afgelopen jaren 

aanzienlijk verbeterd, hoewel de voorzitter van de medische staf de onderwerpen die in 
het managementteam besproken worden niet altijd aanspreken; 

• de coördinatie van de zorgverlening aan patiënten op de verpleegafdelingen laat te wensen 
over. De koersbepaling en afstemming inzake de zorgverlening aan klinische patiënten 
vinden met name plaats tijdens de artsenvisites, die dan ook als cruciaal overlegmoment 
worden gezien; 

• het belang van patiëntenlogistiek (binnen de polikliniek en ten aanzien van de overgang 
polikliniek, functie-afdeling en verpleegafdeling) is toegenomen, momenteel vergt dit veel 
inspanning van betrokkenen; 

• het management en de zorgverleners ervaren steeds meer nadelen van de huidige 
structuur in de vorm van afstemmingsproblemen en verzuiling. De bijbehorende 
overlegstructuur heeft sterk hiërarchische trekken. Centraal staat het managementteam, 
waar veel zaken worden beslist. Veel operationele zaken van afdelingen of specialismen 
komen gemakkelijk bij de directie terecht en na interventie van de directie weer terug bij 
betrokkenen; 

• de (hoofd)aandachtsgebieden van de afdelingshoofden lopen sterk uiteen of zijn 
versnipperd; de 'managerial kwaliteiten' van de hoofden tonen grote verschillen; 

• het ziekenhuis heeft dit jaar een exploitatie-overschot van 245.000 gulden. 

1) MET BETREKKING TOT DE KEUZE VOOR PRIMAIRE ORDENING 

Uit de presentaties is naar voren gekomen dat de groepen hier niet of nauwelijks prioriteit 
aan hebben gegeven. Voor alle drie de groepen was het niet geïndiceerd om voor deze case 
direct een structuurwijziging aan te brengen. Als belangrijkste argument is daarvoor door alle 
drie de groepen genoemd: er zijn relatief weinigafstemmings-en communicatieproblemen, 
waardoor de noodzaak tot een wijziging van de primaire ordening ontbreekt, zowel voor de 
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organisatie als voor de professionals. Een grote structuurwijziging zou in deze case alleen 
maar tot extra problemen leiden (patstelling, demotivatie, onbegrip en weerstand). Op grond 
daarvan hebben de groepen andere keuzen gemaakt en ook niet gewerkt aan het ontwerp van 
de hoofdstructuur (de primaire ordening) en de leidinggevende structuur. Alle voorstellen 
gingen in de richting van het opstarten van thematische projecten op kleine schaal om de 
strategie langzaam uit te werken, om te experimenteren met managementparticipatie en 
nieuwe werkverbanden. De besluitvorming zou minder centralistisch moeten plaatsvinden. 
Alle groepen hebben wel genoemd dat op termijn meer clustering (homogeniteit) nodig is in 
het primaire proces, waarvoor een ordening naar klinisch/ambulant als ontwerpvariant op de 
lopende structuur het meest geschikt is. 

3) MET BETREKKING TOT OPGELOSTE EN NIET OPGELOSTE KNELPUNTEN 

Alle groepen komen overwegend tot dezelfde conclusie over het effect van een 
structuurwijziging voor deze case, te weten: 
• het zelfoplossend vermogen en taakvolwassenheid van medewerkers en afdelingen wordt 

vergroot; 
• het schept condities, te weten duidelijkheid en organisatorische aanspreekpunten voor 

eventuele samenwerking met derden; 
• het creëert ruimte voor de top om zich extern te richten . 

BELANGRDKSTE UITKOMSTEN VAN DE WORKSHOP 

• Omvang wordt algemeen gezien als de belangrijkste verklarende variabele voor de 
primaire ordeningskeuze. Bij het grote ziekenhuis wordt voor de primaire ordening 
uitgegaan van de professionals en hun patiëntengroepen, resulterend in een clustering van 
de kliniek, polikliniek en functie-afdeling per specialisme of voor groepen van 
aanverwante specialismen, terwijl bij het kleine ziekenhuis voor de primaire ordening 
wordt uitgegaan van de beheersprocessen7

\ resulterend in een organisatorische scheiding 
van de klinische en poliklinische processen. Hieruit blijkt tevens dat het begrip primaire 
zorgproces of patiëntenzorg telkens verschillend wordt geïnterpreteerd en toegepast. 

• De leidinggevende structuur wordt in belangrijke mate beïnvloed door de primaire 
ordening en de betrokkenheid van specialisten dient bij voorkeur te worden vormgegeven 
door deelname van medisch specialisten in de leiding van de zorgeenheden. Aanbevolen 
wordt om die deelname vooral namens één medisch specialisme te organiseren. 

74 In termen van planningen en capaciteiten van klinische en poliklinische activiteiten (bedbezetting, 
personeelsplanning en administratieve organisatie). 
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• Het is volgens de deelnemers niet altijd geïndiceerd de structuur als eerste 
aangrijpingspunt te kiezen voor verandering. Met name wanneer er een gebrek is aan een: 

gezamenlijke visie van management en professie ten aanzien van de missie, de doelen 
en de strategie van het ziekenhuis; 
gezamenlijk beeld van management en professie over het functioneren van het 
ziekenhuis, de problemen en de veranderkundige mogelijkheden; 
managementteam op centraal niveau met personen die beschikken over 'managerial 
kwaliteiten', eenzelfde besturingsvisie en stijl van leidinggeven. 

Dit zijn als het ware contra-indicaties. Niettemin kunnen in een ziekenhuis de 
functioneringsproblemen dusdanig zijn, dat het toch zinvol is om de structuur te wijzigen. 
Daarbij is het op grond van de contra-indicaties niet goed mogelijk de structuur ineens 
drastisch te veranderen, maar meer geleidelijk of in de vorm van een overgangsstructuur. 

• Met een wijziging van de organisatiestructuur worden niet direct operationele problemen 
opgelost, maar het kan meer vermogen en condities creëren om de bestaande 
functioneringsproblemen aan te pakken. Een nieuwe structuur betekent op zichzelf een 
verbetering ten opzichte van de lopende structuur en is tegelijkertijd 
voorwaardenscheppend voor verder gewenste ontwikkelingen. Bovendien kan het de 
externe samenwerking van het ziekenhuis faciliteren. 

• Geen van de door de onderzoeker aangereikte ontwerpmodellen in het repertorium zijn 
door de deelnemers verworpen. Echter de deelnemers hebben bij de uitwerking van de 
opdrachten niet altijd gebruik gemaakt van het repertorium. De deelnemers zijn vooral 
aan de slag gegaan vanuit de eigen ervaring, het eigen ziekenhuis en de laatst 
meegemaakte structuurverandering. 
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§ 5.10 Opzet en uitkomsten evaluatie repertorium 

Aan de deelnemers van de workshop is achteraf een vragenlijst toegestuurd over het 
ontwerprepertorium (n=15). Hiervoor is gekozen omdat de deelnemers aan de workshop 
onvoldoende zijn ingegaan op het ontwerprepertorium zelf. De vragen (op een 
vierpuntsschaal) hadden betrekking op vijf aspecten van het ontwerprepertorium, te weten: 
1. herkenbaarheid (realiteitswaarde); 
2. juistheid (deugdelijkheid); 
3. volledigheid (compleetheid); 
4. toegankelijkheid (gebruiksgemak); 
5. gebruikswaarde: (praktisch nut met betrekking tot diagnose, ontwerp en verandering). 

Onderstaand worden de scores, gemiddelden (X) en standaarddeviaties (u), voor iedere vraag 
weergegeven van alle respondenten tezamen . 

1) Hoe is voor U de herkenbaarheid (realiteitswaarde) van het ontwerprepertorium, voor wat 
betreft (a) de ontwerpparameters, (b) de ontwerpmodellen en (c) de sterke/zwakke 
punten? 

Tabel 5.3: Scores herkenbaarheid repertorium 

HERKENBAARHEID x u I = Zeer herkenbaar 
2 = Herkenbaar 

a. Ontwerpparameters 1,43 .49 3 = Red el ijk herkenbaar 
4 = Niet herkenbaar 

b. Ontwerpmodellen 1,71 .59 

_c..:_S_!~':!<~-"!'-~~~...E.~n.!~'!.- _I_,?_~ .79 ----

Overall 1,69 .67 

2) Wat vindt U van de juistheid (deugdelijkheid) van het ontwerprepertorium, voor wat 
betreft (a) de omschrijving van de ontwerpparameters, (b) de ontwerpmodellen en (c) de 
genoemde sterke en zwakke punten? 

Tabel 5.4: Scores juistheid repertorium 

JUISTHEID x u I = Zeer juist 
2 = Juist 

a. Ontwerppnrnmelers 1,93 .45 3 =Gaat wel 
4 = Onjuist 

b. Ontwerpmodellen 1,85 .51 

Overall 2,00 .61 
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3) Wat vindt U van de volledigheid (compleetheid) van het ontwerprepertorium, voor wat 
betreft (a) de ontwerpparameters, (b) de ontwerpmodellen en (c) de sterkeizwakke 
punten? 

Tabel 5.5: Scores volledigheid repertorium 

VOLLEDIGHEID x q I = Zeer Volledig 
2 =Volledig 

a. Ontwerpparameters 1,78 .67 3 =Gaat wel 
4 = Onvolledig 

b. Ontwe'l'_modellen 2,00 .53 

.:..:.:"..!!?.r:!<E_e!'_~~..!'..e'!.~!?.~- ].,_52_ .82 

Overall 2,09 .75 

4) Wat vindt U van de toegankelijkheid (gebruiksgemak) van het ontwerprepertorium, voor 
wat betreft (a) woordgebruik, (b) complexiteit en (c) structuur? 

Tabel 5. 6: Scores toegankelijkheid repertorium 

TOEGANKELUKHEID x q I = Zeer toegankelijk 
2 = Toegankelijk 

a. Woordl(ebruik 1,43 .49 3 =Gaat wel 
4 =Weinig toegankelijk 

b . Complexiteit 2,07 .70 

c. Structuur -~-'~- .72 ---------------------- ---

Overall 1,71 .70 

5) Welk nut (praktische gebruikswaarde) zou voor U het ontwerprepertorium kunnen hebben 
met betrekking tot: 

a. Diagnose: de mate waarin het ontwerprepertorium suggesties aanreikt voor het 
analyseren en beoordelen van organisatiestructuren ? 

b. Ontwerp: de mate waarin het ontwerprepertorium suggesties aanreikt voor het 
(her)ontwerpen van een organisatiestructuur ? 

c. Verandering: de mate waarin het ontwerprepertorium aanzet tot discussie over het 
proces van verandering van de organisatie(structuur) ? 
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Tabel 5. 7: Scores gebruikswaarde repertorium 

GEBRUIKSWAARDE x q I = Zeer nuttig 
2 =Nuttig 

a. Diagnose 2,50 .73 3 =Gaat wel 
4 = Weinig nuttig 

b. Ontwerp 2,43 .90 

3~-~~~~~l~--------- } .. ~- .84 ----

Overall 2.64 .86 

Bij deze vraag is ook gevraagd naar de motivatie. Hieronder volgt een samenvatting, na 
bundeling en selectie van de belangrijkste opmerkingen. 

DIAGNOSE 

Het repertorium geeft inzicht in de relevante ontwerpaspecten van de formele zieken
huisstructuur. Dit is nuttig voor het analyseren en bespreken van de structuur. Echter, de 
ontwerpparameters gaan in sterke mate uit van het top-down ontwerpen. De orga
nisatiestructuur kan ook worden opgebouwd vanuit de primaire zorgprocessen. Een goede 
beschrijving en analyse daarvan kan leidend zijn voor het opbouwen van de structuur. 
Daarnaast gaat het repertorium niet in op de effectiviteit van organisatiestructuren. Weliswaar 
worden sterke en zwakke punten opgesomd bij de diverse modellen, maar algemene 
uitgangspunten voor effectiviteit worden niet genoemd. Ten slotte worden de 
ontwerpparameters nog teveel los van elkaar behandeld, terwijl de ontwerpparameters en 
bijbehorende ontwerpmodellen wel met elkaar samenhangen. Zo is het bijvoorbeeld logisch 
om bij een primaire ordening naar afzonderlijke specialismen, ook de leiding in handen te 
geven van een specialist namens een specialisme. 

ONTWERP 

Het repertorium kan na het stellen van de diagnose een hulpmiddel zijn voor ontwerp. Het 
geeft goed aan welke alternatieven er zijn. Dat wil zeggen hoe het allemaal anders 
gestructureerd kan worden. De ontwerpmogelijkheden zijn wel algemene modellen, die altijd 
in de praktijk meer specifiek ingevuld moeten worden. Met name voor de lagere echelons 
in het ziekenhuis is dit relevant. Daar ontbreekt vaak een overzicht van de totale 
ziekenhuisorganisatie en ook van de structuur, men redeneert altijd vanuit de eigen specifieke 
afdelingssituatie. Toegevoegd moet worden dat in de praktijk vaak mengvormen voorkomen 
van de in het repertorium geschetste modellen en dat de sterke en zwakke punten vooral 
worden bepaald door personen. 
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VERANDERING 

Het repertorium schetst alleen het ontwerpgedeelte van de structuur en slechts in formele zin. 
Het is ook goed om aan te geven wat er vooraf moet gaan om in beginsel te kunnen 
ontwerpen (visie-ontwikkeling, losmaken en het waarom). Het ontwerp-gedeelte is een deel 
van het geheel. De verandering op zich is belangrijk en de gewenste en overeengekomen 
structuur, inclusief de keuzen, maar ook de weg die moet worden afgelegd om te komen tot 
w'n nieuwe structuur (initiatieven, invoering en sturing). Voor verandering is het een 
bescheiden hulpmiddel, hoewel in een ontwerpkeuze allerlei impliciete keuzen voor 
verandering zitten. Ontwerpen en veranderen dienen als het ware parallel te verlopen. 
Bovendien speelt ook de vraag wanneer het zin heeft om de structuur te veranderen. 

Samengevat is de praktische gebruikswaarde van het ontwerprepertorium: 
• inzichtvorming voor het analyseren en het (her)ontwerpen van de organisatiestructuur van 

het algemene ziekenhuis. Het geeft een beeld van hoe het algemene ziekenhuis is te 
ontleden en van hoe het ziekenhuis organisatorisch qua hoofdstructuur kan worden 
opgebouwd (gezichtspunten en suggesties). 

Ten aanzien van verandering is de gebruikswaarde van het ontwerprepertorium beperkt. 
Veranderings- en implementatie-technieken komen niet aan de orde. Ook de relatie tussen 
organisatiestructurering en organisatieverandering is niet behandeld. Wel heeft het 
repertorium waarde als discussie-instrument. 

Veel van de genoemde opmerkingen behelzen niet rozeer een motivering, maar suggesties 
voor verbetering. 

Uit de tabellen 5.3 tot en met 5.7 blijkt dat de respondenten in het algemeen het repertorium 
positief beoordelen (overall x = 2,02 en overall S = .80), met name op de aspecten van 
herkenbaarheid (x= 1,69) en van toegankelijkheid (x= 1,71). Herkenbaarheid scoort goed 
voor wat betreft de ontwerpparameters (x = 1,43 en a=.49). Toegankelijkheid scoort goed 
voor wat betreft het woordgebruik (x = 1,43 en a=.49). Ten aanzien van juistheid en 
volledigheid scoort het repertorium minder goed. Een beoordeling van de sterke en zwakke 
punten van de ontwerpmodellen is door de respondenten met enige terughoudendheid gedaan 
(respectievelijk x = 2,21 en 2,5). Een verklaring hiervoor kan zijn dat de respondenten over 
het algemeen maar één referentiekader hebben: de ervaring in het eigen ziekenhuis. Sterkten 
en zwakten van modellen waarmee men niet heeft gewerkt kunnen moeilijk worden 
beoordeeld. Op gebruikswaarde scoort het repertorium ten opzichte van de overige aspecten, 
herkenbaarheid, juistheid, volledigheid en toegankelijkheid, gemiddeld lager. Vooral de mate 
waarin het ontwerprepertorium bijdraagt aan het proces van verandering van de 
ziekenhuisstructuur (veranderkundig nut: x = 3,00). Enerzijds is dit een verwacht resultaat, 
het repertorium is opgesteld voor diagnose en ontwerp, anderzijds is in de workshop 
meerdere malen verwoord dat het repertorium een instrument is om de discussie te starten 
over het veranderen van de organisatiestructuur in het ziekenhuis. 
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Ten slotte is nog gevraagd of de respondenten eventuele suggesties hadden ter verbetering 
van het ontwerprepertorium. Volgens hen zou het repertorium aan waarde kunnen winnen 
indien de volgende punten worden opgenomen: 
• de relevantie van het structuurvraagstuk en ontwerpbenaderingen (ontwikkelen versus 

ontwerpen, verbeteren versus vernieuwen); 
• de relatie tussen prestaties van de organisatie en de organisatiestructuur; 
• enige praktische illustraties van de parameters en de ontwerpmodellen; 
• de samenhang tussen de ontwerpparameters; 
• de verschillende aangrijpingspunten (strategie, structuur, processen en stijl van 

leidinggeven); 
• de assumpties achter de basismodellen (theorievorming); 
• de volgende stappen binnen een nieuwe structuur (meer aandacht voor 

kwaliteitsmanagement, patiëntencategorieën, prestatie-indicatoren, kostprijsberekening, 
informatisering, professionalisering, samenwerking); 

• hybride- of mengvormen; 
• meer aangeven wie welk belang heeft bij een verandering, omdat de praktijk vaak is het 

herontwerpen met bestaande personen; 
• het vraagstuk van decentraliseren, bevoegdheden en delegeren; 
• verandermanagement en de relatie tussen ontwerp en verandering. 

Resumerend kan op grond van de uitkomsten van de enquête het ontwerprepertorium als 
redelijk positief worden aangemerkt. De ontwerpparameters, de daarbij behorende 
ontwerpmodellen en sterke en zwakke punten zijn goed herkenbaar voor de respondenten. 
De juistheid en volledigheid ervan verdient op sommige punten enige bijstelling danwel 
uitbreiding. 

Het ontwerprepertorium is qua woordgebruik, complexiteit van de behandelde materie en 
structuuropbouw van het betoog goed toegankelijkheid. Het praktisch diagnostisch en 
ontwerpkundig nut laat nog te wensen over. Op papier biedt het repertorium in beginsel voor 
de respondenten voldoende houvast voor het analyseren en het (her)ontwerpen van de 
organisatiestructuur in het algemene ziekenhuis. Het schept verheldering in het complexe 
vraagstuk van de organisatiestructuur. Het ontwerprepertorium wordt echter niet gezien als 
veranderkundig instrument. 
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§ 6.1 Inleiding 

Na de ontwikkeling en bijstelling van de ontwerpparameters, de ontwerpmodellen en de 
bijbehorende situaties op basis van de interviewronde, de workshop en de schriftelijke 
evaluatie is een laatste bewerking gemaakt van het ontwerprepertorium. In dit hoofdstuk 
wordt omwille van de leesbaarheid van het proefschrift de finale versie van het 
ontwerprepertorium als zelfstandig leesbaar stuk gepresenteerd. Er is daardoor wel enige 
overlap met eerdere hoofdstukken. Het repertorium wordt voorafgegaan met een afbakening 
waarop het is gericht en voor wie het is bedoeld. Daarna worden de ontwerpparameters, de 
ontwerpmodellen en de bijbehorende situaties geschetst. Voor de meeste ontwerpmodellen 
worden tevens sterke en zwakke punten genoemd. Afgesloten wordt met het vermelden van 
richtlijnen voor toepassing van het repertorium. 

§ 6.2 Afbakening van het repertorium 

Het algemene ziekenhuis kan net als ieder andere organisatie worden beschouwd als een 
verzameling mensen die binnen een samenwerkingsverband met duurzame eigenschappen één 
of meer functies voor hun omgeving vervullen. Met duurzame eigenschappen wordt bedoeld 
eigenschappen die bij het doorlopen van diverse organisatieprocessen en bij de in- en 
uitstroom van organisatieleden niet veranderen. Over het algemeen worden duurzame 
eigenschappen uitgedrukt in de volgende zeven organisatie-elementen: 
• de strategie van de organisatie (strategie); 
• de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (structuur); 
• de procedures en informatiesystemen (systemen); 
• de kerncompetenties van de organisatie (kennis, vaardigheden en technologieën); 
• de selectie, opleiding, beoordeling en beloning van orgánisatieleden (personeel); 
• de stijl van leidinggeven door het management (managementstijl); 
• de normen en waarden die organisatieleden delen (cultuur). 

Deze zeven elementen hebben de volgende gezamenlijke kenmerken. Alle elementen houden 
(als alles goed is) elkaar in evenwicht en zijn alle even belangrijk. Een tweede kenmerk is 
dat ze onderlinge samenhang tonen. Hiermee wordt bedoeld dat bij het veranderen van één 
element, de overige elementen veelal mee (moeten) veranderen. Ten slotte zijn aan alle 
elementen zowel formele als informele aspecten verbonden. 

De toevoeging duurzaam aan de organisatie-eigenschappen betekent niet dat deze 
eigenschappen constant en onveranderbaar zouden zijn. Het betekent wel dat deze organisatie
eigenschappen voor een bepaalde duur vorm en inhoud geven aan het samenwerkingsverband, 
maar ook aan de motivatie van medewerkers om lid te blijven - of te worden - van een 
organisatie. Dit repertorium is gewijd aan de organisatiestructuur in haar formele aspect als 
één van de duurzame eigenschappen van het ziekenhuis. 
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Het repertorium richt zich vervolgens op een bepaald type proces binnen het ziekenhuis. Om 
dit aan te geven dient eerst het algemene ziekenhuis nader omschreven te worden. 

Het algemene ziekenhuis kan worden omschreven als een dienstverlenende organisatie voor 
medisch specialistische en verpleegkundige hulp. Voor het produceren daarvan zijn doorgaans 
drie soorten processen nodig, te weten : 
• primaire zorgprocessen; 
• faciliterende processen; 
• voorwaardenscheppende processen . 

Deze drie processen zijn als volgt te karakteriseren . 

Primaire zorgprocessen hebben betrekking op alle activiteiten die in directe relatie staan tot 
de diagnose en de therapie van patiënten. Het gaat daarbij onder andere om processen 75 die 
plaatsvinden op verpleegafdelingen, spreekuurafdelingen, onderzoeksafdelingen en 
behandelafdelingen. 

Faciliterende processen hebben betrekking op alle activiteiten die in directe relatie staan tot 
de levering en instandhouding van de materiële middelen die nodig zijn voor de primaire 
zorgprocessen. Het gaat daarbij onder andere om huishouding, voeding, onderhoud aan 
gebouwen, apparaten en instrumenten. 

Voorwaardenscheppende processen hebben betrekking op alle activiteiten die in directe relatie 
staan tot het beheer en bestuur van de middelen die nodig zijn voor de primaire en 
faciliterende processen. Het gaat daarbij onder andere om personeels-, informatie en 
financieel management. Tevens behoort de directievoering tot dit type werkprocessen. 

In het navolgende wordt alleen ingegaan op de organisatiestructuur voor de primaire 
zorgprocessen76 binnen het algemene ziekenhuis. 

Het realiseren van een organisatiestructuur voor de patiëntenzorg omvat zowel het maken van 
een zogenoemd objectontwerp als het maken van een zogenoemd proces- en realisatie
ontwerp.77 Een objectontwerp is een model van de te realiseren structuur (de eindsituatie). 
Een procesontwerp is een model van het (denk)proces om tot het bedachte objectontwerp te 
komen. Een realisatie-ontwerp is een model voor de invoering van het bedachte object
ontwerp. Hierna wordt het objectontwerp van de structuur voor patiëntenzorg behandeld. 

15 Een proces is een reeles samenhangende gebeurtenissen of activiteiten die geordend zijn in de tijd . 

76 In dit verband gaat het om medische, verpleegkundige, peri- en paramedische processen. 

77 Voor deze drie ontwerpen gelden dezelfde gezamenlijke kenmerken als die bij duurzame eigenschappen 
genoemd, te weten alle drie zijn ze even belangrijk , er is een onderlinge samenhang en ze hebben zowel formele als 

informele aspecten. 
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Ingegaan wordt op een aantal basisvragen waar men mee te maken krijgt als men vanuit zijn 
beroep of vanuit een andere rol de structuur voor patiëntenzorg in het algemene ziekenhuis 
wil (her)ontwerpen. 

Opgemerkt wordt dat de hierna te behandelen ontwerpkennis over de organisatiestructuur 
voor patiëntenzorg niet los kan worden gezien van elementen als strategie, cultuur en 
verandering. Bij het ontwerpen van de structuur zijn veelal strategische-, cultuur" en 
veranderkundige vragen gelijktijdig aan de orde. Niet zelden zitten in het structuurontwerp 
allerlei impliciete keuzen voor cultuurverandering. Bovendien is het herontwerpen van de 
structuur altijd onderdeel van een reeks van maatregelen en het hoeft niet altijd het eerste 
aangrijpingspunt te zijn voor verandering. Bij een structuurverandering zijn in dit verband 
belangrijke aspecten: 
• gezamenlijke visie (management en professie) ten aanzien van de missie, de doelen en de 

strategie van het ziekenhuis; 
• gezamenlijk beeld (management en professie) over het functioneren van het ziekenhuis, 

de problemen en de veranderkundige mogelijkheden voor interventies; 
• managementteam op centraal niveau met functionarissen die beschikken over 'managerial 

kwaliteiten', eenzelfde besturingsvisie en stijl van leidinggeven. 

§ 6.3 Ontwerpparameters 

Bij het ontwerpen van een organisatiestructuur voor patiëntenzorg zijn voor ieder ziekenhuis 
keuzen van belang met betrekking tot onderstaande drie, onderling sterk verweven 
ontwerpparameters, te weten: 
1) de splitsing van de patiëntenzorg in zorgeenheden; 
2) de leidinggevende structuur voor die zorgeenheden; 
3) de organisatorische betrokkenheid van medisch specialisten. 

Iedere ontwerpparameter is te beschouwen als een ontwerpvraagstuk. Dat wil zeggen voor 
elke ontwerpparameter zijn verschillende ontwerpmodellen te noemen waaruit kan worden 
gekozen. De ontwerpparameters worden hier nader omschreven en voor iedere 
ontwerpparameter worden algemene ontwerpmodellen geschetst en de sterke en zwakke 
punten daarvan. Deze ontwerpmodellen zijn niet altijd zuiver toe te passen, een combinatie 
van meerdere ontwerpmodellen (hybride ontwerpmodellen) en matrixstructuren zijn soms 
mogelijk of noodzakelijk. Het gaat om algemene ontwerpmodellen die voor iedere situatie 
altijd specifieke invulling behoeven. 
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§ 6.4 Splitsing van patiëntenzorg in zorgeenheden 

In het ziekenhuis wordt door meerdere personen inhoud en vorm gegeven aan de 
patiëntenzorg. Iedere persoon vertegenwoordigt een individuele positie met een specifieke 
patiëntenzorgtaak, een bevoegdheid tot het uitvoeren van die taak en een plaats in de 
communicatie- en coördinatie van de patiëntenrorg. De individuele posities die veel met 
elkaar te maken hebben kunnen worden gebundeld, waardoor rogenoemde zorgeenheden 
ontstaan. Een zorgeenheid is dan een samenstel van individuele posities die bijelkaar gebracht 
zijn en waarbij voor die posities een gemeenschappelijk direct toezicht geldt op de 
taakuitvoering en bewaking van de prestaties. Dit vindt ten eerste plaats omdat hierdoor de 
onderlinge coördinatie van de taakuitvoering vanuit de betrokken posities vereenvoudigd 
wordt. In de tweede plaats gebruiken de betrokken posities door bundeling tot een 
rorgeenheid gemeenschappelijke middelen, hetgeen efficiënt kan zijn als die posities veel met 
elkaar gemeen hebben. Evenals bij een individuele positie dient ro'n zorgeenheid een 
gemeenschappelijke taak te hebben, een bepaalde bevoegdheid tot het uitvoeren van die 
gemeenschappelijk taak, maar ook een plaats in de communicatie- en coördinatiestructuur in 
de gehele organisatie van de patiëntenzorg. Zo bezien zijn alle uitvoerende taken voor 
patiëntenzorg enerzijds te verdelen naar individuen (rorgverleners) en anderzijds naar 
groepen van individuen (zorgeenheden). Een manier om de organisatiestructuur voor 
patiëntenrorg te ontwerpen, is om eerst de totale patiëntenzorg te splitsen in afronderlijke 
zorgeenheden, waardoor een zogenoemde hoofdstructuur ontstaat. Die hoofdstructuur wordt 
bepaald door een primaire ordening. Dat is de ordeningskeuze op het niveau direct onder de 
top, de directie of raad van bestuur, voor het creëren van zorgeenheden. Het belangrijkste 
effect van de primaire ordening is dat de patiëntenzorgfuncties worden gesplitst en dat het 
middenkader gedefinieerd wordt: wie worden naast de directie of de raad van bestuur de 
hoofdrolspelers in het besturen van het ziekenhuis en wat krijgen die te doen. Hiermee wordt 
tevens richting gegeven aan een deel van de coördinatie- en communicatiestructuur. Er is een 
samenhang tussen het aantal deelnemers aan het overleg en de effectiviteit van het overleg. 

Voor het ontwerpen van de primaire ordening (de hoofdstructuur) zijn zes verschillende 
ontwerpmodellen te noemen, elk leidt tot een andere hoofdstructuur en wel: 
1. de professionele beroepsgroepen; 
2. de medische specialismen; 
3. de snijdende en niet snijdende specialismen; 
4. de (meer of minder) aanverwante specialismen; 
5. de verblijfsduur van patiënten; 
6. de geografische verdeling van het ziekenhuis. 

Hierna worden deze zes modellen nader beschreven op basis waarvan eenheden voor 
patiëntenzorg kunnen worden gecreëerd direct onder het niveau van de top. Bij deze 
modellen worden tevens sterke en zwakke punten genoemd, die uit onderwek naar voren zijn 
gekomen met uitzondering van het laatste model (de geografische verdeling). 
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ONTWERPMODEL 1: DE PROFESSIONELE BEROEPSGROEPEN ALS PRIMAIRE ORDENING 

Op basis van een onderscheid tussen professionele beroepsgroepen kan een wgenoemde 
functionele organisatie ontworpen worden, opgebouwd uit diensten die elk overwegend een 
beroepsgroep (vak of professie) vertegenwoordigen. Elke beroepsgroep heeft daarmee in een 
eigen afdeling of dienst een plek in de ziekenhuisorganisatie. Omdat de verpleging en de 
(para)medische beroepsgroepen in een ziekenhuis qua aantal overheersen is de patiëntenwrg 
organisatorisch globaal te splitsen naar deze disciplines. De wrgeenheden zijn dan: 
• een verplegingsdienst met als kernfuncties meerdaagse verpleging, poliklinisch 

consult en behandeling; 
• een medisch en paramedische dienst met als kernfuncties medisch technische ondersteuning 

(laboratorium, apotheek, radiodiagnostiek), paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, 
diëtetiek) en sociaal en begeleidende zorg (maatschappelijk werk, geestelijke verwrging, 
ergotherapie). 

Schematisch ziet deze indeling er als volgt uit. 

Figuur 6.1: Schetsontwerp78 hoofdstructuur 1: Beroepsgroepen oriëntatie 

M~~i~~:e:6~:. 
I 
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I 

Zorgeenheid Zorgeenheid 

Verplegings- Medisch & Para-
dienst medische dienst 

I- Verpleegafdelingen - Radiodiagnostiek 

I- Poliklinieken - Apotheek 

'-- Operatiekamercomplex - Laboratorium 

- Fysiotherapie 

I- Logopaedie 

1-- Maatschappelijk werk 

'-- Medische dienst 

78 Een schetsontwerp is een ontwerp-in-hoofdlijnen, waarin alle essentiële ontWerpvariabelen zijn verwerkt en 
op grond waarvan het definitieve ontwerp kan worden gedetailleerd. 
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Tabel 6.1 Sterke en zwakke punten beroepgroepen oriëntatie 

STERK ZWAK 

0 Goede opbouw van routine en vaardigheden per 0 Kans op polarisatie professie/management 
discipline 0 Weinig multidisciplinaire samenwerking (sterke 

0 Lage span of control voor de top segregratie) 
0 Weinig inperking op professionele autonomie van 0 Ondoorzichtelijke ordening van processen 

zorgverleners 0 Beperkte innovatie mogelijkheden 
0 Veel opstuwing van problemen naar de top 
0 Interne budgettering complex 

ONTWERPMODEL 2: DE MEDISCHE SPECIALISMEN ALS PRIMAIRE ORDENING 

De medisch specialisten in een ziekenhuis hebben zich met wetenschappelijke achtergrond 
en opleiding als criterium vaak georganiseerd in specialistische maatschappen. 79 Deze 
maatschappen vertegenwoordigen verschillende deskundigheidsgebieden. Die gebieden hebben 
betrekking op de verschillende orgaanstelsels van het menselijk lichaam. Zo zijn er 
maatschappen van specialismen voor aandoeningen van het hart- en vaatstelsel (cardiologie), 
voor aandoeningen van het spijsverteringsstelsel (gastero-enterologie), voor aandoeningen van 
long- en luchtwegen (pulmonologie) etcetera. 80 Omdat in een ziekenhuis meerdere medisch 
specialistische maatschappen zijn te onderscheiden, kan de patiëntenzorg worden 
georganiseerd in functionele eenheden rond de afzonderlijke (maatschappen van) medische 
specialismen. Voor ieder medisch specialisme wordt de verpleegafdeling, de polikliniek en 
waar mogelijk de bijbehorende functie-afdeling81 organisatorisch bijelkaar gebracht. Dit 
ontwerp resulteert in meerdere kleinschalige wrgeenheden, die min of meer kunnen 
samenvallen met de poortspecialismen. 

De medisch ondersteunende en paramedische functies, zoals laboratorium, radiodiagnostiek, 
apotheek, operatiekamers, fysiotherapie, logopedie, medisch maatschappelijk werk, zijn in 
dit ontwerp tevens afzonderlijk te organiseren in zelfstandige zorgeenheden. 

79 Een maatschap is een samenwerkingsverband, waarin meerdere medisch specialisten van eenzelfde discipline 
werkzaam zijn. 

80 In de medische wetenschap worden momenteel 27 specialisaties onderscheiden, waarvoor een opleiding kan 
worden gevolgd. 

81 Op een functie-afdeling worden vitale lichaamsfuncties van een patiënt onderzocht met behulp van speciaal 
daarvoor ontwikkelde technologieën. In een ziekenbuis zijn versebillende soorten functie-afdelingen te onderscheiden, 
zoals hartfunctie onderzoek (electrocardiogratie), longfunctie-onderzoek (broncho- en tboracoscopieën), maag/darm

onderzoek (endoscopieën) en hersen-onderzoek (electro-encepbalografie). 
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Schematisch ziet deze indeling er als volgt uit. 

Figuur 6.2: Schetsontwerp hoofdstructuur 2: Specialisme oriëntatie 

Zorgeenheid Zorgeenheid Zorgeenheid Zorgeenheid 
Specialisme Specialisme Specialisme I ·--- -· 

Gynaecologie Cardiologie Interne Operatie-
Geneeskunde kamers 

Polikliniek Polikliniek Polikliniek Recovery 

Verloskamer Hart functie- Dialyse Anesthaesiologie 

onderzoek 

Verpleeg· Interne Operatiekamers 

afdelingen Hart- functieonder-

catheterisatie zoek 

Verpleeg· Verpleeg-

afdelingen afdelingen 
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Tabel 6.2: Sterke en zwakke punten specialisme oriëntatie 

STERK ZWAK 

0 Betere afstemming tussen verpleegafdelingen en 0 Veel afstemming nodig over specialisme-
spreekuurafdelingen overstijgende onderwerpen 

0 Herkenbaar voor medisch specialisten 0 Forse span of control voor de top 
0 Grotere betrokkenbeid van medisch specialisten 0 Veel eenbeden van versebillende omvang en 

bij afdelingen van eigen vakgroep of maatschap procesniveau 
0 Makkelijker om beleids- en produktie-afspraken 0 Niet alle functie-afdelingen unaniem toe te wijzen 

te maken per specialisme (en ook zichtbaar voor aan een specialisme 
de werkvloer) 0 Suboptimale benutting van capaciteiten 

0 Platte organisatie, korte communicatielijnen 0 Facilitaire ondersteuning en afspraken complex 
0 Managementparticipatie van medisch specialisten 

relatief eenvoudig vorm te geven 
0 Domeinproblemen tussen specialismen 

gekanaliseerd 
0 Kwaliteitsimpuls per specialisme 

ONTWERPMODEL 3: DE SNUDEND EN NIET SNUDENDE SPECIALISMEN ALS PRIMAIRE 

ORDENING 

De medisch specialismen zijn vanoudsher onder te verdelen in twee categorieën van 
specialismen, te weten de snijdende specialismen en de niet snijdende specialismen.82 Voor 
het ziekenhuis zit het kenmerkende verschil tussen beide in het gebruik van de 
operatiekamers. Snijdende specialismen behandelen overwegend patiënten die een operatie 
moeten ondergaan, terwijlniet snijdende specialismen overwegend patiënten behandelen met 
inwendige ziekten. Dit klassieke onderscheid kan worden gebruikt als primaire ordening voor 
het ontwerp van de organisatiestructuur. Er worden dan twee grote zorgeenheden 
geformeerd, te weten: 
• een zorgeenheid waarin voomarnelijk snijdende (c.q. operatieve) specialismen zijn 

ondergebracht; 
• een cluster waarin voomarnelijk niet snijdende (c.q. beschouwende) specialismen zijn 

ondergebracht. 

82 Onder de snijdende specialismen vallen: heelkunde, orthopaedie, u~ologie, plastische chirurgie, 
neurochirurgie, cardio-pulmonale chirurgie, verloskunde, keel,- neus- en oorheellcunde, mondheelkunde, 
oogheelkunde, anaestbesiologie en gynaecologie. Onder niet snijdende specialismen vallen: inwendige geneeskunde, 
longziekten, cardiologie, reumatologie, gastro-enterologie, kindergeneeskunde, klinische geriatrie, neurologie, 
psychiatrie, revalidatiegeneeskunde en radiotherapie. 
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Beide zorgeenheden hebben verpleegafdelingen, poliklinieken en zo mogelijkonderzoeks-en 
behandelfaciliteiten. De operatiekamers kunnen geplaatst worden in de snijdende zorgeenheid. 

De medisch ondersteunende en paramedische functies kunnen bij dit ontwerp tevens 
geclusterd worden tot een eenheid, waarin dan bijvoorbeeld ondergebracht zijn: laboratoria, 
fysiotherapie, radiodiagnostiek, apotheek, diëtetiek, maatschappelijk werk en ergotherapie. 

Schematisch ziet deze indeling er als volgt uit. 

Figuur 6.3: Schetsontwerp hoofdstructuur 3: Snijdendiniet snijdende oriëntatie 
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Tabel 6.3: Sterke en zwakke punten snijdendiniet snijdende oriëntatie 

STERK ZWAK 

0 Efficiente planning en verdeling van OK- 0 Onderscheid chirurgisch en internistisch 
capaciteiten bedrijfsmatig gekunsteld, in de praktijk sterke 

0 Overzichtelijke span of control voor de top onderlinge afhankelijkheid 
0 Een beleid mogelijk voor ondersteunende 0 Onderlinge relaties binnen een zorgeenheid 

afdelingen, zoals laboratorium, röntgen en weinig intensief 
apotheek 0 Forse span of control voor leiding van 

0 Herkenbaar voor medisch specialisten en zorgeenheden 
verpleegkundigen 0 Specialisten moeten op twee plekken afspraken 

maken 
0 Managementparticipatie van medisch specialisten 

op het niveau van de zorgeenheid moeilijk vorm 
te geven (afvaardigingsproblemen) 

0 Beperkte invloed van medici op beleid binnen 
zorgeenheden 

0 Niet alle onderzoeks- en behandelafdelingen 
unaniem toe te wijzen aan één van de 
zorgeenheden 

0 Ontstaan van nieuwe bureaucratie 

ONTWERPMODEL 4: DE (MEER OF MINDER) AANVERWANTE SPECIALISMEN ALS PRIMAIRE 

ORDENING 

Patiënten die een ziekenhuis bezoeken hebben niet altijd een probleem voor één specialisme. 
Voor de diagnose en therapie zijn dan meerdere specialismen nodig. Tussen deze 
specialismen is sprake van zogenoemde inhoudelijke afuankelijkheid: tussen de specialismen 
is regelmatige afstemming en inhoudelijke beïnvloeding nodig om rekening te houden met 
de complexiteit van het probleem (de patiënt met een meervoudige aandoening of 
functiestoornis). In het ziekenhuis zijn dan ook voor verschillende medisch specialismen 
bepaalde inhoudelijke samenwerkingspatronen te herkennen. Dat wil zeggen er zijn 
specialismen die intensief onderling samenwerken rondom dezelfde patiënten. Het is mogelijk 
om een structuur te ontwerpen waarbij de op medisch vakgebied samenhangende specialismen 
in een zorgeenheid geclusterd worden. In een zorgeenheid zijn dan voor de betrokken 
specialismen alle direct patiëntgebonden (kliniek en polikliniek) en specifiek toe te delen 
onderzoek- en behandelfaciliteiten ondergebracht. De medisch specialismen die weinig 
onderlinge relaties hebben kunnen doorgaans ook zoveel mogelijk geclusterd worden in een 
zorgeenheid. Bij wijze van voorbeeld zijn organisatorisch de volgende zorgeenheden van 
grotendeels aanverwante specialismen denkbaar: 
• een zorgeenheid met de specialismen: interne geneeskunde, reumatologie en 

pulmonologie (niet snijdende zorgeenheid); 
• een zorgeenheid met de specialismen: chirurgie, orthopaedie en urologie 

(snijdende zorgeenheid); 
• een zorgeenheid met de specialismen: cardiologie en cardiochirurgie (hart- en 

vaatzorgeenheid); 
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• een zorgeenheid met de specialismen: gynaecologie, verloskunde en kindergeneeskunde 
(progeniture zorgeenheid); 

• een zorgeenheid met de specialismen: psychiatrie, psychologie en neurologie (zenuw en 
ziel zorgeenheid); 

• een zorgeenheid met de (neuro)zintuigspecialismen: keel,- neus- en oorheelkunde, 
oogheelkunde, dermatologie en neurologie (zorgeenheid kop- en zintuigspecialismen). 

Opgemerkt wordt dat andere combinaties mogelijk zijn. De medisch ondersteunende functies 
kunnen in dit ontwerp eveneens geclusterd worden in een (werk)eenheid. De paramedische 
functies als fysiotherapie, ergotherapie en medisch maatschappelijk werk kunnen zoveel als 
mogelijk ondergebracht worden bij de zorgeenheden. 

Schematisch ziet deze indeling er als volgt uit. 

Figuur 6. 4: Schetsontwerp hoofdstructuur 4: Cluster oriëntatie 

Zorgeenheid Zorgeenheid Zorgeenheid Zorgeenheid 
Specialismen Specialismen Specialismen Specialismen 

Cardiologie, 

Interne, 
Pulmonologie Gynaecologie, Medische -_, 
Cardiopul· 

Reumatologie monale Obstetrie en Onder- -- ... 
en Urologie chirur ·e Paediatrie steuning 

Poliklinieken Poliklinieken Poliklinieken Radio-
diagnostiek 

Verpleeg· Verpleeg· Verpleeg· 

afdelingen afdelingen afdelingen Operatie-
kamers 

Onderzoek/ Onderzoek/ Onderzoek/ 

Behandeling Behandeling Behandeling Laboratorium 

Apotheek 

Ziekenhuis-

hygiëne 

Centrale 
Ster~isatie 
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Tabel 6.4: Sterke en zwakke punten cluster oriëntatie 

STERK ZWAK 

0 Overzichtelijke span of control voor de top 0 Tenminste één zorgeenheid met een verzameling 
0 Budgettering· en andere verdeelvraagstukken van specialismen (kleine vakken), die weinig 

vereenvoudigd onderlinge raakvlakken hebben (een zogenoemd 
0 Bevordert multidisciplinaire samenwerking combinatiecluster) 
0 Integrale dossiervorming en administratie van 0 Relatief veel afbreukrisico voor leiding van de 

patiënten mogelijk zorgeenheden 
0 Budgetverdeling en afspraken binnen de 

zorgeenheden niet eenvoudig 
0 Beperkte invloed van medici op beleid binnen de 

zorgeenheden 
0 Ontstaan van nieuwe bureaucratie 

ONTWERPMODEL 5: DE VERBLIJFSDUUR VAN PATIËNTEN ALS PRIMAIRE ORDENING 

De verblijfsduur van patiënten kan in twee categorieën worden verdeeld: patiënten die voor 
de duur van de behandeling moeten worden opgenomen en patiënten die voor korte duur 
behandeling en/of onderzoek behoeven. Het gaat daarbij tevens om twee verschillende 
soorten zorgprocessen . De klinische processen voor de eerste categorie met een sterke nadruk 
op therapie en verzorging. De poliklinische processen voor de tweede categorie met een 
sterke nadruk op planning en organisatie van de spreekuren en onderzoeken voor patiënten. 
In feite wordt bij een oriëntatie op de verblijfsduur van patiënten een ontkoppeling 
aangebracht tussen klinische en poliklinische processen. De volgende twee zorgeenheden 
kunnen worden geereëerd: 
• een eenheid klinische zorg met als kernfuncties meerdaagse verpleging en behandeling; 
• een eenheid ambulante zorg en onderzoek met als kernfuncties het poliklinisch consult, het 

onderzoek en eventueel (dag)behandeling. 
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Schematisch ziet deze indeling er als volgt uit. 

Figuur 6.5: Schetsontwerp hoofdstructuur 5: Verblijfsduur oriëntaJie 

Klinische 

Zorgeenheid 

_ Verpleegafdelingen 

- Operatiekamers 

- Apotheek 

- Maatschappelijk werk 

Fysiotherapie 

Ambulante 

Zorgeenheid 

_ Poliklinieken 

_ Functie-afdelingen 

_ Radiodiagnostiek 

_ Dagverpleging 

Laboratorium 

Tabel 6.5: Sterke en zwakke punten verblijfsduur oriënlaJie 

STERK ZWAK 

0 Goede planningsmogelijkheden van de spreekuren 0 Veel afstemming nodig tussen 
0 Goede planning van verpleegcapaciteiten verpleegafdelingen, polikliniek en 
0 Goede mogelijkheden voor standaardisatie van onderzoeksafdelingen 

werkprocessen (klinisch , poliklinisch en 0 Specialisten moeten op twee plekken afspraken 
administratief) maken 

0 Relatief eenvoudig te realiseren structuur 0 Niet alle onderzoeks- en behandelafdelingen 
unaniem toe te wijzen aan ééo van de 
zorgeenheden 

0 Managementparticipatie op het niveau van de 
zorgeenheden moeilijk vorm te geven 
(afvaardigingsproblemen) 
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ONTWERPMODEL 6: DE GEOGRAFISCHE VERDELING VAN HET ZIEKENHUIS ALS PRIMAIRE 

ORDENING 

Wanneer een ziekenhuis beschikt over meerdere gebouwen die geografisch verspreid liggen 
in het verzorgingsgebied (bouwkundig flexibel), kan gekozen worden om de 
patiëntenzorgfuncties te splitsen naar deze gebouwen. Dat wil zeggen bepaalde functies 
worden op één geografische plaats uitgevoerd. Zo is het mogelijk de patiëntenzorg 
geografisch te verdelen naar: 
• een locatie in het verzorgingsgebied voor algemene patiëntenzorg of basiszorg; 
• een locatie in het verzorgingsgebied voor specialistische patiëntenzorg, de topklinische 

voorzieningen en intensieve zorg; 
• een locatie in het verzorgingsgebied waar een beperkt aantal medisch specialismen 

spreekuur houden en onderzoek verrichten (buiten polikliniek); 
• een locatie in het verzorgingsgebied waar alle diagnostische faciliteiten worden 

geconcentreerd (diagnostisch centrum) . Deze heeft tevens een soort poortfunctie voor de 
andere locaties (verwijzing naar basiszorg of specialistische zorg). 

Schematisch ziet deze indeling er als volgt uit 

Figuur 6. 6: Schetsontwerp hoofdstructuur 6: Geografische oriëntatie 

132 

Z orgeenheid 

Diagnostisch 
Centrum 

I-

r-

1--

'---

Locatie A 
Noord 

Poliklinieken 

Onderzoek/ 

Behandeling 

Laboratorium 

Radio-

diagnostiek 

I 
Zorgeenheid 

Buiten 
Polikliniek 

Locatie B 
Oost 

I- Poliklinieken 

.__ Onderzoek/ 

Behandeling 

Zorgeenheid Zorgeenheid 

Specia 1 istische Basiszorg 
Zorg 

Locatie C Locatie D 
Zuid West 

- Verpleeg- I- Verpleeg-

afd elingen afdelingen 

- Operatie- - Operatie-

kam ers kamers 

- Onderzoek/ - Apotheek 

Behandeling 

- Fysiothernpie 

Nazorg 



Repertorium 

Resumerend volgt een overzicht van primaire ordeningsmogelijkheden voor het creëren van 
organisatorische eenheden voor patiëntenzorg in het algemene ziekenhuis. 

Figuur 6. 7: Zes primaire ordeningsmodellen voor algemene ziekenhuizen 
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Hiervoor is aangegeven welke ordeningsmodellen gehanteerd kunnen worden voor het 
ontwerpen van zorgeenheden direct onder het niveau van de top en welke kernfuncties zoal 
zijn onder te brengen in die zorgeenheden. Daarmee is de interne structuur van die 
wrgeenheden evenwel nog niet ontworpen. Dat wil zeggen ook voor deze eenheden dient een 
structuur gemaakt te worden, omdat anders een zorgeenheid slechts een verzameling van 
losse individuen is. 83 In dit verband is het noodzakelijk om de hoofdstructuur verder uit te 
werken naar een zogenoemde detailstructuur: dat is een structuur voor de afwnderlijke 
wrgeenheden. Daarvoor is een ordening van belang, de wgenoemde secundaire ordening, 
de ordeningskeuze volgens hetwelk ieder van de wrgeenheden verder gesplitst wordt in 
subzorgeenheden . Het belangrijkste effect van de secundaire ordening is dat de 
patiëntenzorgfuncties worden gesplitst naar kleine subzorgeenheden met specifieke 
zorgfuncties, die zowel voor de medewerkers als voor de top van een zorgeenheid (het 
middenmanagement) overzichtelijk zijn. 

83 De primaire ordening bepaalt vooral het soort en aantal zorgeenheden alsmede welke kernfuncties zijn 
ondergebracht in die zorgeenheden, maar veel minder hoe die zorgeenheden intern gestructureerd zijn . 
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Vervolgens kunnen coördinatievraagstukken die de primaire ordening oproept, deels door de 
secundaire ordening worden opgelost. In principe kunnen voor het ontwerpen van de 
secundaire ordening (de detailstructuur) dezelfde zes verschillende modellen worden 
gehanteerd als genoemd voor de primaire ordening, elk model leidt tot een andere 
detailstructuur. Tevens wordt richting gegeven aan het ontwerp van de interne communicatie
en coördinatiestructuur. Opgemerkt wordt dat de secundaire ordening voor een deel 
afhankelijk is van de primaire ordening. Zo kan bijvoorbeeld bij de (meer of minder) 
aanverwante specialismen als primaire ordening niet nog eens ditzelfde model worden 
toegepast voor de secundaire ordening. Bovendien is de secundaire ordening minder 
eenduidig te bepalen voor alle wrgeenheden en de secundaire ordening voor de zorgeenheden 
kan onderling verschillen. In onderstaande tabel worden de secundaire ordenings
mogelijkheden aangegeven voor de zes onderscheiden primaire ordeningen. 

Tabel 6.6: Secundaire ordeningsmogelijkheden van de primaire ordeningen 

Primaire Ordeningen 

Secundaire 
Ordeningen Beroepsgroepen 

oriëntatie 

Specialisme 
oriëntatie 

Snijdend/ 
niet snijdende 
orientatie 

Clwter oriëntatie 

Verblijfs
duur oriëntatie 

Goografiscbe 
orimtatie 

Beroeps
groepen 
oriëntatie 

+ 

+verpleeg 
afdeling co 

+verpleeg 
afdelingen 

+ 

Spuialisme 
oriëntatie 

+ 

+ 

+ 

Snijdend/ Cluster Verblijfs-
niet snijdende oriëntatie duur 
oriëntatie oriëntatie 

+ + + 

+ + +verpleeg 
afdelingen 

+verpleeg 
afdelingen 

+ +verpleeg 
afdelingen 

+ + 

+ + + 

+ =mogelijk 

Geograliscbe 
oriëntatie 

+ 

-

-

+ 

+ 

- = niet mogelijk. 

Het kan noodzakelijk zijn om naast de primaire en secundaire ordening tertiaire en nog 
hogere ordeningen te ontwerpen. Het aantal niveaus in het ziekenhuis neemt daardoor wel 
toe. Bij meer ordeningen komt men uiteindelijk altijd uit op de discipline van medewerkers. 
De keuzen tussen de ordeningen (primair, secundair en tertiair) dienen echter wel een 
logische samenhang te tonen. 

Uit onderzoek blijkt dat omvang van het ziekenhuis voor een belangrijk deel bepalend is voor 
de primaire ordeningskeuze. De relatie tussen omvang, uitgedrukt in aantal ziekenhuisbedden 
en de primaire ordeningsmodellen is in figuur 6.8 weergegeven. Omvang is een samenstel 
van componenten als functiepakketbreedte, produktie-omvang, specialisten-eenheden, 
beddenomvang en formatieplaatsen. 
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Figuur 6. 8: Relatie primaire ordeningsmodellen en ziekenhuisomvang 
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Uit deze figuur blijkt dat naarmate het algemene ziekenhuis qua omvang toeneemt (600 -1000 
bedden), het meer geïndiceerd is om te ordenen naar functionele zorgeenheden rond medische 
specialismen of naar zorgeenheden van (deels) samenhangende specialismen. De geografische 
ordening is in stippellijnen weergegeven, omdat daarover weinig onderzoeksgegevens bekend 
zijn. Hoewel het aantal verspreide gebouwen waarover het ziekenhuis beschikt een 
geografische oriëntatie vergemakkelijkt, mag tevens worden aangenomen dat een ziekenhuis 
voldoende groot moet zijn om patiëntenzorgfuncties te splitsen naar verschillende locaties. 

§ 6.5 Leidinggevende structuur voor zorgeenheden 

Nadat de hoofdstructuur is ontworpen en uitgewerkt naar een detailstructuur voor de 
verschillende zorgeenheden, dient een zogenoemde leidinggevende structuur uitgewerkt te 
worden. De leidinggevende structuur heeft betrekking op het creëren van leidinggevende 
posities voor de zorgeenheden en de subzorgeenheden die respectievelijk zijn ontstaan door 
de primaire ordening en de secundaire ordening. De leidinggevende posities vormen tezamen 
het geraamte van de coördinatiesystematiek84 in het algemene ziekenhuis. Er dient een keuze 
te worden gemaakt voor het aantal personen aan wie de leiding van een zorgeenheid wordt 
toegewezen. In principe zijn daarvoor de volgende zes ontwerpmodellen te schetsen. 

84 Coördinatie op grond van het directe toezicht door posities in de lijn (leidinggevende posities in de fysieke 
structuur) op de uitvoering van de werkzaamheden. 
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1. EEN ALGEMEEN ZORGMANAGER85 

De leiding wordt toegewezen aan één persoon, die niet zelf betrokken is bij de dagelijkse 
patiëntenzorg binnen een (sub)zorgeenheid, bijvoorbeeld een bedrijfskundige met tevens een 
(para)medische of verpleegkundige achtergrond of affiniteit daarmee. 

2. EEN MEDISCH SPECIALIST EN EEN (HOOFD)VERPLEEGKUNDIGE 

De leiding wordt toegewezen aan twee sleutelpersonen, die zelf werkzaam zijn in de 
dagelijkse patiëntenzorg binnen een (sub)zorgeenheid, te weten een medisch specialist en een 
(hoofd)verpleegkundige. 

3. EEN MEDISCH SPECIALIST EN EEN ZORGMANAGER 

De leiding wordt toegewezen aan twee personen: een medisch specialist en een zorgmanager. 

4. EEN MEDISCH SPECIALIST, EEN (HOOFD)VERPLEEGKUNDIGE EN EEN ZORGMANAGER 

De leiding wordt toegewezen aan drie personen, waarvan er twee zelf werkzaam zijn in de 
dagelijkse patiëntenzorg binnen een (sub)zorgeenheid, te weten een medisch specialist en een 
(hoofd)verpleegkundige. 

5. EEN MEDISCH SPECIALIST, EEN (HOOFD)VERPLEEGKUNDIGE EN OVERIGE PROFESSIES 

De leiding wordt toegewezen aan alle relevante professie-vertegenwoordigende personen (een 
team) die zelf werkzaam zijn in de dagelijkse patiëntenzorg binnen een (sub)zorgeenheid. 
Daartoe behoren in ieder geval een medisch specialist en een (hoofd)verpleegkundige. 

6. EEN MEDISCH SPECIALIST, EEN (HOOFD)VERPLEEGKUNDIGE, OVERJGE PROFESSIES EN EEN 

ZORGMANAGER 

De leiding wordt toegewezen aan alle relevante professie-vertegenwoordigende personen (een 
team) die zelf werkzaam zijn in de dagelijkse patiëntenzorg binnen een (sub)zorgeenheid, 
maar een zorgmanager wordt daaraan toegevoegd. Eventueel kan een zorgmanager voor 
meerdere zorgeenheden deze positie innemen. 

85 Een algemeen zorgmanager, ook wel beheerder of manager bedrijfsvoering genoemd, is een functiebenaming 
voor een positie in het ziekenhuis binnen de zorgeenheden, waarvoor domeindeskundigheid ( zorginhoudelijke kennis 

en vaardigheden) niet primair is. 
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In figuur 6.9 worden de ontwerpmodellen schematisch weergeven naar de dimensies 
éénhoofdig, tweehoofdig en drie- of meerhoofdig. 

Figuur 6. 9: Ontwerpmodellen voor samenstelling leiding zorgeenheid 
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Ten aanzien van de omvang van de leiding voor de zorgeenheden (één-, twee- driehoofdig) 
zijn uit onderzoek de volgende sterke en zwakke punten naar voren gekomen. 

Tabel 6. 7: Sterke en zwakke punten omvang leiding zorgeenheden 

ÛMV ANG LEIDING STERK ZWAK 

EENHOOFDIG 0 Eenduidig voor medewerkers 0 Veel werklast en 
(algemeen rorgmanager) 0 Benadrukt het verantwoordelijkheid voor één 

managementkarakter van de persoon 
positie 

TWEEHOOFDIG 0 Medische en verpleegkundige 0 Managementvaardig-
(een medisch manager en inbreng voor beleids- en heden minder aanwezig 
een verpleegkundig bed rij fsvoering gewaarborgd 0 Kwetsbaar voor onderlinge 
manager) 0 Meer structurele samenwerking conflicten (divergentie) 

tussen verpleging en medisch 0 Medisch manager tevens 
specialisten kwetsbaar voor conflicten met 

0 Bevordert intern collega-specialisten 
ondernemerschap 

DRIE- OF 0 Medische, verpleegkundige en 0 Managementvaardig-
MEERHOOFDIG bedrijfskundige inbreng voor heden vooral bij de beheerder 
(een medisch manager, een beleids- en bedrijfsvoering en minder bij de overigen 
verpleegkundig manager, gewaarborgd aanwezig 
een zorgmanager en 0 Meer structurele samenwerking 0 Kwetsbaar voor onderlinge 
eventueel overige professie tussen verpleging, medisch conflicten (divergentie), met 
vertegenwoordigende specialisten en overige professies name bij gezamenlijke 
personen) 0 Onderlinge taakverdeling verantwoordelijkheid is vaak een 

mogelijk procesbewaker of 
0 Wisselende coalities 'knopendoorhakker' nodig 

0 Relatief zware managementlaag 
(iedereen vertegenwoordigd in 
een nieuwe bureaucratie) 
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Uit onderzoek blijkt dat de omvang of samenstelling van de leiding primair wordt bepaald 
door de besturingscomplexiteit en afhankelijkheid van de zorgeenheden (zie figuur 6.10). Met 
besturingscomplexiteit wordt onder meer gedoeld op de functies die in een zorgeenheid zijn 
ondergebracht (specialismen, onderzoeks-en behandelfaciliteiten, verpleging, verzorging en 
paramedische ondersteuning). De besturingscomplexiteit neemt toe naarmate er in een 
zorgeenheid meer verschillende en een groter aantal medische specialismen zijn 
ondergebracht en sprake is van meer geavanceerde kennis. Vooral bij grote en complexe 
zorgeenheden is het geïndiceerd om daarvoor meerdere leidinggevende posities te creëren 
(twee- of meerhoofdige leiding), waarvan een deel wordt ingevuld door professionals. Bij 
deze constructie zal echter een onderlinge taakverdeling gemaakt moeten worden. Een 
verdeling is mogelijk naar voorzitter en leden en naar aandachtsgebieden, maar ook naar 
eindverantwoordelijkheid. 

Figuur 6.10: Relatie omvang leiding en besturingscomplexiteit van de zorgeenheden 

Omvang Leiding 

Eénhoofdige 
Leiding 

Tweehoofdige 
Leiding 

Driehoofdige 
Leiding 

Laag 

~ 

Hoog 
Besturingscomplexiteit ~ 

Wanneer niet voor meerdere leidinggevende posities van een zorgeenheid wordt gekozen, is 
het mogelijk om een leidinggevende positie te laten ondersteunen door bijvoorbeeld een 
staffunctionaris met een specifieke deskundigheid. 

Vervolgens dienen voor die leidinggevende posities twee belangrijke elementen nader 
uitgewerkt te worden, te weten: 
1) de taakstelling (welke taken); 
2) de bevoegdheden (welke rechten). 
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Met taakstelling wordt bedoeld een samenhangende en homogene verzameling van 
werkzaamheden. Bevoegdheden hebben betrekking op de omschreven rechten om in een 
ziekenhuisorganisatie bepaalde beslissingen te nemen en om bepaalde activiteiten te verrichten 
of te laten verrichten. Uit een bevoegdheid vloeit altijd een verantwoordelijkheid voort, die 
een gevolg zou moeten zijn van die bevoegdheid. De verantwoordelijkheid heeft betrekking 
op het verantwoording afleggen over een actie, vaak gedefinieerd in termen van output of 
resultaat. Om die verantwoordelijkheid echter waar te maken, moeten taken worden verricht, 
maar ook dient de bevoegdheid zodanig te worden gedimensioneerd, dat de betrokkene zijn 
of haar verantwoordelijkheidseisen kan waarmaken. Om deze reden is het voor het ontwerp 
van de leidinggevende structuur veel interessanter de bevoegdheden vast te leggen dan de 
taken te beschrijven. 

Alle voor in het ziekenhuis leidinggevende posities relevante bevoegdheden kunnen worden 
ingedeeld in de volgende vier typen. 

1. VOLLEDIG BEVOEGD 

Dit betekent dat een leidinggevende op een bepaald gebied bepaalde beslissingen mag en 
moet nemen en derhalve volledig aanspreekbaar is op de resultaten op dit gebied, voor zover 
die in relatie staan met de desbetreffende beslissingsbevoegdheid. 

2. BEVOEGD MET MELDINGSPLICHT 

De leidinggevende die op een bepaald gebied een bevoegdheid heeft, wordt geacht terzake 
zelfstandig te beslissen, doch informeert zijn of haar manager zo snel als mogelijk over de 
genomen beslissing en over de gevolgde beslissingsprocedure, afwegingen en situationele 
factoren . 

3. ADVlESPLICHT 

Dit betekent dat een leidinggevende op een bepaald gebied een bevoegdheid heeft om op dat 
gebied te adviseren, maar niet om zelf te beslissen danwel rechtstreeks in te grijpen. De 
adviesplicht is altijd gebaseerd op specifieke deskundigheid en/of toegang tot schaarse 
informatie. 

4. ADVIES- EN COÖRDINATIEPLICIIT 

Een bijzondere vorm van adviesplicht ontstaat als deze voor een leidinggevende wordt 
gecombineerd met de plicht om ook de adviezen terzake van anderen in het eigen advies te 
betrekken. 
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Het vastleggen van de bevoegdheden voor leidinggevende posities in het ziekenhuis kan 
vervolgens plaatsvinden door enerzijds de bevoegdheden te differentiëren naar de hiervoor 
genoemde typen en anderzijds door bij de verschillende soorten bevoegdheden zo specifiek 
mogelijke resultaatgebieden te definiëren. Op deze wijze worden als het ware leidinggevende 
posities verbonden met resultaatgebieden (zie figuur 6.11). Waarbij opgemerkt moet worden 
dat bevoegdheden persoonsgebonden zijn. Dit betekent dat als een andere persoon, met 
andere kennis, inzichten en ervaringen, een bepaalde leidinggevende positie inneemt, ook de 
bevoegdheden die aan die leidinggevende positie zijn verbonden, zullen veranderen. 

In hiërarchisch gestructureerde bedrijfsorganisaties zijn de bevoegdheden van een 
leidinggevende altijd afgeleid van die van een naast hoger leidinggevende. Op deze regel zijn 
enkele uitzonderingen, die te maken hebben met beroepsgebonden bevoegdheden, zoals die 
van medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en psychosociaal werkenden. In 
ziekenhuizen is het daarom nooit goed mogelijk om leidinggevenden volledig bevoegd te 
stellen voor zorginhoudelijke activiteiten die door professionals, zoals medisch specialisten 
worden verricht. Het delegeren van bevoegdheden is in een ziekenhuis slechts mogelijk tot 
op het niveau van het professionele handelen. Dit is echter geen vrijbrief om vele aspecten 
van de bevoegdheden onvoldoende duidelijk en inzichtelijk te maken voor de medewerkers 
in een ziekenhuisorganisatie. Hoe daarmee kan worden omgegaan wordt bij de volgende 
ontwerpparameter behandeld. 

Figuur 6.11: BevoegdhedeniTUltrix 

De te onderscheiden leidinggevende posities 

Bijbehorende 

Bestuurlijke activiteiten 

I. Budget opstellen 

2 Budget goedkeuren 

3. Budget bewaken 

4. Opnameplanning 

S. Spreekuur-verdeling 

6. Personeelsplanning 

7. Werving en selectie 

8. Externe 
samenwerking 

9. Verdeling OK
capaciteit 

10. lnvesteringen 

A B c D 

0 

Bevoegdheden 

@> Volledig bevoegd 
• Bevoegd met meldingspltcht 

@ Adviesplicht 

( Advies-roördinatieplicht 

E 

• 

0 

• 
0 

F 

141 



Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

§ 6.6 Organisatorische betrokkenheid van medisch specialisten 

Deze ontwerpparameter heeft betrekking op de niveaus en de wijze waarop medisch 
specialisten betrokken zijn bij de bedrijfs- en beleidsvoering van het ziekenhuis, waartoe de 
medisch specialist met behoud van de specialistenregistratie gedeeltelijk is vrijgesteld van 
direct patiëntgebonden activiteiten. Er zijn in het ziekenhuis drie niveaus te onderscheiden 
waarop die betrokkenheid vorm kan krijgen: 
• het operationele niveau (binnen de subzorgeenheden); 
• het tactische niveau (binnen de zorgeenheden); 
• het strategische niveau (binnen de organisatie als geheel, i.c. het topmanagement). 

Op alle drie de niveaus zijn twee vormen mogelijk, te weten: 
1. het plaatsen van medisch specialisten in de lijnorganisatie; leidinggevende posities worden 

in dat geval vervuld door medisch specialisten (lijnvorm); 
2. het creëren of uitbreiden van overlegsituaties met medisch specialisten; staf en 

adviserende posities worden in dat geval vervuld door medisch specialisten 
(overlegvorm). 

In beide gevallen kan expliciet worden geregeld dat de desbetreffende medisch specialist 
gekozen wordt voor een bepaalde duur en een mandaat heeft van de vakgroep, maatschap of 
staf waarvan hij of zij lid is. Het mandaat regelt dat de desbetreffende medisch specialist 
optreedt als woordvoerder namens een maatschap of vakgroepen en bevoegd is om bepaalde 
omschreven beslissingen te nemen of opdrachten uit te (laten) voeren. 

Wanneer voor de lijnvorm wordt gekozen dan zijn op de respectieve niveaus de volgende 
ontwerpmodellen mogelijk. 

NIVEAU 1. MEDISCHE TOP 

In de top van het ziekenhuis (directie of raad van bestuur) wordt een positie van medisch directeur, directeur 
patiëntenzorg of lid raad van bestuur met aandachtsgebied patiëntenzorg onderscheiden. De personele 
invulling daarvan is een deskundige met een professioneel zorginhoudelijke achtergrond en zo mogelijk voor 
de duur van de aanstelling nog (gedeeltelijk) praktizerend. Deze positie kan zelfs worden gecreëerd voor het 
rechtstreeks aansturen van bepaalde zorgeenheden. 

NIVEAU 2. MEDISCH MANAGER 

De leiding van een zorgeenheid wordt voor een deel in handen gegeven van een medisch specialist die zelf 
werkzaam is binnen die zorgeenheid. 

NIVEAU 3. MEDISCH HOOFD 

De leiding van een subzorgeenheid wordt voor een groot deel in handen gegeven van een medisch specialist 
die zelf werkzaam is binnen die subzorgeenheid. 
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Indien voor de overlegvorm wordt gekozen dan zijn op de respectieve niveaus de volgende 
ontwerpmodellen mogelijk. 

NIVEAU I. MEDISCH STAFBESTUUR OF CONVENT 

Alle in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten worden verenigd in een medische staf of een medisch 
stafconvent. Deze staf kiest uit haar midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. Dit bestuur overlegt met 
de top van het ziekenhuis over het beleid en de ideologische richting van het ziekenhuis als totaliteit over 
medische en medisch organisatorische aangelegenheden en zij behartigt de belangen van haar leden. Voor 

deze staf kan zelfs een vereniging worden opgericht.86 

NIVEAU 2. MEDISCH VERTEGENWOORDIGER 

Namens de medische specialismen (één of meerdere)87 binnen een zorgeenbeid wordt een medisch 

vertegenwoordiger aangesteld als afgevaardigde voor het overleg met de leiding van de desbetreffende 
zorgeenheid. Dit overleg kan rechtstreeks plaatsvinden, maar ook in de vorm van een overleggroep, waaraan 
de belangrijkste functionarissen uit die zorgeenheid deelnemen (hoofdverpleegkundigen, hoofd functie
afdeling, paramedisch hoofden en de medische vertegenwoordiger). Als in een zorgeenbeid meerdere 
specialismen werkzaam zijn, kan gekozen worden voor meerdere medische vertegenwoordigers (twee of 
drie). 

NIVEAU 3. MEDISCH COÖRDINATOR EN/OF CONTACT-SPECIALIST 

Voor iedere medische maatschap of vakgroep kan een coördinator worden aangewezen, die namens de 
maatschap overleg voert en afspraken maakt met leidinggevenden (topmanagement en middenmanagement). 
Deze coördinator is het aanspreekpunt voor de organisatie van de maatschap. Omdat medisch specialisten 
vaak op meerdere afdelingen in een ziekenhuis werkzaam zijn, kan tevens voor iedere afdeling 
(subzorgeenbeid) gewerkt worden met een contact-specialist. Deze specialist vertegenwoordigt niet zozeer een 
maatschap, maar de werkzame specialisten op die afdeling. De contact-specialist kan bijvoorbeeld structureel 
deelnemen aan overlegsituaties op een afdeling. 

86 De medische staf zou tevens in haar geheel één maatschap kunnen vormen. 

87 Niet altijd hoeft sprake te zijn van een vertegenwoordiging. De betrokkene kan zitting hebben op persoonlijke 
titel, zonder verplichte en bindende ruggespraak. 
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Resumerend volgt een overzicht van de ontwerpmodellen voor betrokkenheid van medisch 
specialisten naar lijn- en overlegmogelijkheden en naar de niveaus. 

Figuur 6.12: Organisatorische betrokkenheid medisch specialisten naar lijn- en overlegrollen 
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Ten aanzien van de betrokkenheid van medisch specialisten via de lijn en via het overleg zijn 
respectievelijk de volgende sterke en zwakke punten uit onderzoek naar voren gekomen. 

Tabel 6.8: Sterke en zwakke punten lijnvonn en overlegvonn 

STERK ZWAK 
VORM VAN 

BETROKKENHEID 

LUNVORM 0 De organisatie en aanspreekbaarheid 0 Vergt vaak ten opzichte van huidige 
van maatschappen worden situatie veel tijdsinvestering van de 
duidelijker. medisch specialist. 

0 Stimuleert medische staf en 
maatschappen voor langere termijn 
beleidskeuzen te maken, zodat het 
medisch beleid als geheel meer 
inzichtelijk en samenhangend wordt. 

OVERLEGVORM 0 Vergt vaak ten opzichte van huidige 0 Er is altijd een zekere 
situatie weinig tijdsinvestering van vrijblijvendheid, zowel voor de 
de medisch specialist. medisch specialist als voor de 

0 Deze vorm van betrokkenheid is organisatie: 
relatief eenvoudig te realiseren. - de medisch specialist zal zich niet 

altijd geroepen voelen te 
adviseren; 

- de organisatie hoeft niet altijd 
gevolg te geven aan de adviezen 
van de medisch specialist. 

0 Er kunnen doublures in het overleg 
optreden, waardoor op meerdere 
plekken dezelfde onderwerpen 
worden besproken, in het reguliere 
lijnoverleg, in commissies en in bet 
stafoverleg met de medisch specialist 

Wanneer gekozen wordt om medisch specialisten als leidinggevende op te nemen in de 
lijnorganisatie, zal dit per definitie een part-time aangelegenheid zijn. Een medisch specialist 
kan slechts een gedeelte van de tijd leidinggeven, omdat anders de dagelijkse voortgang van 
de patiëntenwrg onvoldoende gewaarborgd is. Om deze reden zullen meerdere 
leidinggevende posities voor een zorgeenheid gecreëerd moeten worden. Dit roept evenwel 
de vraag op naar de samenstelling van de leiding van een zorgeenheid. Daartoe kunnen de 
ontwerpmodellen die bij de tweede ontwerpparameter geschetst zijn als voorbeelden dienen. 
Bij een meerhoofdige samenstelling is altijd een taakverdeling noodzakelijk. Een verdeling 
is weer mogelijk naar voorzitter en leden en naar aandachtsgebieden, zoals medisch, 
verpleegkundig, paramedisch en organisatorisch, maar ook naar eindverantwoordelijkheid 
(gezamenlijk of toebedeeld aan één persoon). 
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Uit onderwek blijkt dat de keuze voor één van de vormen voor betrokkenheid afuangt van 
de gemiddelde perceptie van medisch specialisten over de organisatie van het ziekenhuis (zie 
figuur 6.13). Die gemiddelde perceptie is in twee uitersten te verdelen. Het merendeel van 
de in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten beschouwt het ziekenhuis als een 
facilitair bedrijf of als een geïntegreerd bedrijf. Bij een zienswijze over het ziekenhuis als 
facilitair bedrijf is het geïndiceerd om betrokkenheid van medisch specialisten vorm te geven 
via een overlegstructuur (de overlegvorm), terwijl bij een zienswijze over het ziekenhuis als 
geïntegreerd bedrijf het geïndiceerd is om expliciet voor medisch specialisten leidinggevende 
posities te creëren (de lijnvorm). 

Figuur 6.13: Relatie betrokkenheid medisch specialist en perceptie over de organisatie 
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Medisch Specialisten 
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§ 6.7 Toepassingsrichtlijnen 

In het repertorium is aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor het ontwerpen van de 
formele organisatiestructuur in het algemene ziekenhuis. De werkelijkheid van het ziekenhuis 
is veel te weerbarstig om het repertorium zomaar als standaard-receptuur toe te passen. De 
vraag rijst welke inhoudelijke bijdrage het repertorium kan leveren aan de discussie over de 
ziekenhuisstructuur in de praktijk. Om deze vraag te beantwoorden wordt hieronder 
aangegeven welke functies het repertorium heeft bij het bedenken van een nieuwe 
organisatiestructuur voor het algemene ziekenhuis en de context bij de toepassing. Het 
bedenken van een nieuwe organisatiestructuur heeft betrekking heeft op het maken van 
nieuwe inhoudelijke keuzen ten aanzien van de inrichting van de ziekenuisstructuur, 
voortkomend uit een behoefte aan een ander organisatie- of besturingsparadigma, een andere 
kijk op organiseren en besturing van het ziekenhuis. Bovendien houdt het in dat 
veranderingen worden bedacht die op zichzelf een verbetering betekenen ten opzichte van de 
bestaande organisatiestructuur'8 en dat deze structuurveranderingen tegelijkertijd 
voorwaardenscheppend zijn voor verdere ontwikkelingen in de richting van het nieuwe 
organisatieparadigma. 

DE FUNCTIES VOOR TOEPASSING 

In het algemeen is de functie van het repertorium om keuzemogelijkheden in kaart te brengen 
als basis voor dialoog en menings- of besluitvorming. De bijdrage van het repertorium kan 
worden toegespitst op drie toepassingsfuncties, te weten: 
1. toepassing voor het beschrijven van de huidige structuur (beschrijvende functie); 
2. toepassing voor het verklaren van structuurgerelateerde problemen (verklarende functie); 
3. toepassing voor gerichte verandering van de organisatiestructuur (ontwerpende functie). 

1. De beschrijvende functie 

In het repertorium zijn begrippen in samenhang gedefinieerd. Met deze begrippen kan de 
organisatiestructuur voor patiëntenzorg beschreven worden, maar ook over de (huidige) 
organisatiestructuur gecommuniceerd worden. 

88 En de manco's daarvan in termen van problemen, waarbij een nieuwe structuur minder direct operationele 
problemen oplost, maar wel meer vermogen en conditities kan creëren voor oplossingen. 
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2. De verklarende functie 

Na een beschrijving van de ziekenhuisstructuur aan de hand van de ontwerpparameters en 
de ontwerpmodellen kunnen functioneringsproblemen in kaart gebracht worden. Vervolgens 
wordt gekeken of de ervaren functioneringsproblemen kunnen worden verklaard door 
inconsistentie van het organisatie-ontwerp, dat wil zeggen: 
• is de structuur in overeenstemming met de situatie (omvang, bouw, besturingscomplexiteit 

van de zorgeenheden, perceptie medisch specialisten); 
• zijn de ontwerpparameters onderling in overeenstemming. 

3. De ontwerpende functie 

De in het repertorium geschetste ontwerpmodellen zijn algemene modellen die voor gerichte 
verandering van de structuur gebruikt kunnen worden. De algemene ontwerpmodellen kunnen 
alternatieven voor de toekomstig gewenste structuur zichtbaar en bespreekbaar maken. Men 
kan specifiek ontwerpen naar analogie van een bepaald basis-ontwerpmodeL 

DE CONTEXT BU TOEPASSING 

Ziekenhuisorganisaties kunnen worden aangemerkt als professionele organisaties (vgl. 
Mintzberg). Het type professionele organisatie wordt onder andere gekenmerkt door:89 

• de aanwezigheid van twee bestuurlijke hiërarchieën naast elkaar: de professionele en de 
bureaucratische. Daarbij overheerst de professionele hiërarchie. In ziekenhuizen is dit 
synoniem met de aanwezigheid van professionals; 

• de aanwezigheid van meerdere machtscentra, waardoor besturing vanuit één positie niet 
goed mogelijk is. 

Voor een verandering van de structuur in ziekenhuizen heeft dit tot gevolg dat deze niet 
zonder meer (top down) kan worden afgedwongen. Dat wil zeggen de professionals dienen 
actief bij het bedenken van een nieuwe structuur betrokken te zijn, een verandering dient zo 
mogelijk door henzelf te worden geïnitieerd. Deze actieve betrokkenheid is bepalend voor 
de geloofwaardigheid alsmede voor de creatie van een draagvlak voor structuurverandering 
binnen het ziekenhuis. Deze algemene context kan vervolgens worden gespecificeerd naar 
twee benaderingen voor het bedenken van een nieuwe structuur, te weten ontwerpen en 
ontwikkelen. 

89 Voor een uitgebreide beschrijving van dit type wordt verwezen naar paragraaf3 .6 van dit proefschrift. 
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De ontwerpberuuiering 

Bij deze benadering wordt de organisatiestructuur voor de patiëntenzorg ontworpen op basis 
van een duidelijk omschreven gewenste eindsituatie. De nadruk wordt gelegd op het tevoren 
bedenken van een nieuwe structuur en deze wordt in haar formele aspect 
(structuurvoorstelling) zo volledig mogelijk beschreven. Het doel van verandering is het 
realiseren van de nieuwe structuur, de beschreven eindsituatie. Het daarbij behorende 
besluitvormingsproces wordt bij voorkeur w veel mogelijk tevoren volgtijdelijk 
gestructureerd en geformaliseerd, bijvoorbeeld naar: 
• probleemanalyse; 
• diagnose; 
• opstellen programma van eisen; 
• ontwerpen van de hoofdstructuur; 
• ontwerpen van de detailstructuur; 
• invoeren; 
• evalueren en corrigeren. 

De besluitvorming is te organiseren door een discussietraject te starten met de medische staf, 
het middenkader en de medezeggenschapsraad over de noodzaak tot het wijzigen van de 
structuur, maar vooral over de noodzaak tot het invoeren van een reeds geformuleerde 
structuur (gewenste structuur op hoofdlijnen) als begin van het veranderingstraject. Deze 
discussierondes kunnen aanleiding zijn om op onderdelen het ontwerp aan te passen en 
vervolgens wordt het formele besluitvormingstraject afgelegd met diverse gremia in het 
ziekenhuis. 

De ontwerpbenadering wordt ook gekenmerkt door specifieke ontwerpregels. Met betrekking 
tot het (her)ontwerpen van de organisatiestructuur voor het ziekenhuis zijn er twee te 
noemen: 

1. Van strategie naar structuur 

Men probeert eerst zoveel mogelijk de strategie van het ziekenhuis vast te leggen en 
vervolgens een organisatiestructuur te bedenken die het mogelijk maakt de gestelde strategie 
te realiseren. 

2. Van ontwerp-uitgangspunten naar structuur 

Men probeert eerst zoveel mogelijk uitgangspunten te kiezen voor het herontwerpen van de 
structuur en vervolgens met deze uitgangspunten de organisatiestructuur te ontwerpen. Voor 
het ziekenhuis kunnen onder andere als uitgangspunten worden genoemd: 
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• organiseren op basis van patiëntgerelateerde kenmerken (zorgbehoeften, functie
stoornissen, leeftijd, woongebied, ziektediagnose of verblijfsduur); 

• organiseren op basis van procesbeheersing (middelen, doorlooptijden, bezettingsgraden, 
planningsmogelijkheden, apparatuur en kwaliteitszorg); 

• organiseren op basis van professioneel zorginhoudelijke expertisegebieden (de medisch 
specialismen, ondersteunende specialismen, verpleging, paramedische en psychosociale 
disciplines). 

De ontwikkelbenadering 

Bij deze benadering wordt de organisatiestructuur voor patiëntenzorg ontworpen op basis van 
een veel minder duidelijk omschreven gewenste eindsituatie. De nadruk wordt gelegd op het 
geleidelijk ontwikkelen van een nieuwe structuur en deze wordt in haar informele aspect 
(gedragsvoorstelling) zo volledig mogelijk geanalyseerd en besproken. Het doel van 
verandering is het continu innoveren van de structuur. Daarbij wordt de besluitvorming veel 
minder planmatig opgezet en meer heuristisch: men zet een stap en kijkt pas daarna, op 
grond van de ervaringen met die stap, hoe het verder moet (voortschrijdende inzichten). Die 
stappen worden echter wel goed voorbereid, onder meer door analyse van de resultaten van 
de vorige stap en door een bezinning op de inhoud van de nieuwe stap. De fasering kan 
eveneens verlopen van probleemanalyse naar evaluatie en correctie, maar dan als meer 
iteratief en continu proces. 

De besluitvorming is te organiseren door op verschillende niveaus in de organisatie 
ontwikkelteams te creëren die op basis van analyse en diagnose tot een eigen ontwerp
voorstel komen. lncrementeel worden beslissingen genomen over het al dan niet verder 
uitwerken en doorvoeren van structurele veranderingen. De ervaringen van deze teams 
worden uiteindelijk gebundeld tot een ontwerp dat zo mogelijk voor een groot deel van het 
ziekenhuis als voorbeeld wordt gekozen. Dit voorbeeldontwerp kan geformaliseerd worden 
om de veranderingen te verankeren in de dagelijkse gang van zaken. 

De ontwikkelbenadering wordt veel minder gekenmerkt door specifieke ontwerpregels. Zowel 
de strategie als de accenten, zoals patiëntenkenmerken, interne bedrijfsprocessen of 
professioneel zorginhoudelijke disciplines, worden niet tevoren expliciet bepaald. Deze 
worden geleidelijk uitgewerkt in de loop van de structurele veranderingen. 

Het is niet zo dat beide benaderingen elkaar in de praktijk volledig uitsluiten. Men kan 
combinaties toepassen van fasen waarin volgens een ontwerpbenadering gewerkt wordt, 
afgewisseld met fasen waarin meer volgens een ontwikkelbenadering gewerkt wordt. 
Overigens, wanneer men eerst de hoofdstructuur (primaire ordening) volgens een 
ontwerpbenadering bedenkt en vervolgens de detailstructuur (secundaire en teriaire ordening) 
of implementatie daarvan volgens een ontwikkel benadering, dient toch gesproken te worden 
van een ontwerpbenadering. Omdat de ontworpen hoofdstructuur immers een op hoofdlijnen 
gedefinieerd gegeven einddoel is. Men heeft als het ware minder ontwerpvrijheid, maar wel 
meer realisatievrijheid . 
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Repenorium 

De eerder beschreven drie functies van het repertorium kunnen nu gekoppeld worden aan de 
benaderingswijzen voor het bedenken van een organisatiestructuur. 

• Wanneer bij structuurverandering voornamelijk met een ontwerpbenadering wordt 
gewerkt dan is het repertorium functioneel voor het beschrijven, verklaren en 
(her)ontwerpen van een organisatiestructuur. Vanuit de strategie en de ontwerp
uitgangspunten kunnen voor iedere ontwerpparameter nieuwe keuzen worden gemaakt in 
termen van de in het repertorium geschetste ontwerpmodellen. Als eenmaal een 
hoofdstructuur is gekozen, kan deze worden gespecificeerd naar de situatie. Vervolgens 
dient de kern van de structuurwijziging te worden omschreven en de mate waarin deze 
afwijkt van de bestaande situatie. Daaruit kan niet alleen worden afgeleid wat er moet 
veranderen, maar ook het veranderpotentieeL 

• Wanneer bij structuurverandering voornamelijk met een ontwikkelbenadering wordt 
gewerkt dan is het repertorium functioneel voor het beschrijven en verklaren van de 
lopende organisatiestructuur en het functioneren daarvan (diagnose). Voor iedere 
ontwerpparameter, in willekeurige volgorde, kan een beschrijving worden gemaakt in 
termen van de in het repertorium geschetste ontwerpmodellen. Daarnaast is een 
beschrijving nodig van de ervaren problemen en de relatie daarvan met de structuur, 
bijvoorbeeld inconsistentie ontwerpprincipe en strategie). Beide beschrijvingen modelleren 
als het ware de eigen situatie. Dit inzict:t kan uiteindelijk voor betrokkenen aanleiding 
zijn om aanpassing van de structuur voor te stellen. 
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7. CONCLUSIES EN SWTBESCHOUWING 

§ 7.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk volgt een terugblik op het uitgevoerde onderzoek. Ingegaan wordt op 
de vraagstelling, de nevenuitkomsten en de gehanteerde methoden in het onderzoek. 
Vervolgens worden de belangrijkste bijdragen van dit proefschrift aan het arsenaal van 
bedrijfskundige kennis genoemd. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan voor vervolg
onderzoek. 

§ 7.2 Resultaten 

Dit onderzoek is oorspronkelijk gestart als een studie naar patiëntgerichte 
organisatiestructuren. De centrale vraag was daarbij: "hoe kunnen units voor patiëntenwrg 
in het algemene ziekenhuis worden opgebouwd, wanneer wordt uitgegaan van het primaire 
proces ?" Bij deze vraagstelling deden zich twee problemen voor. 90 Ten eerste bleken 
weinig ziekenhuizen bereid om mee te werken aan een dergelijk onderzoek, dat vooral op 
het niveau van uitvoerende afdelingen plaats moest vinden. De redenen hiervoor waren: men 
nam reeds deel aan een onderwek naar managementparticipatie, men had zojuist een 
reorganisatie- en discussietraject gestart of men gaf prioriteit aan de voorbereidingen voor 
het betrekken van een nieuwbouwlocatie. Ten tweede zou een keuze gemaakt moeten worden 
voor bepaalde uitvoerende afdelingen en/of processen voor patiëntenwrg, waarbij dezelfde 
afdelingen en/of processen ook in andere ziekenhuizen onderzocht zouden worden. Geen 
goede criteria konden worden gevonden voor de keuze van bepaalde afdelingen en/of 
processen en bovendien was de verwachting van het ziekenhuismanagement dat een 
herontwerp niet los van andere afdelingen en/of processen gemaakt kon worden. Bij de 
ziekenhuizen waar onderwek kon worden verricht, is toen besloten om vooral de totale 
structuur voor patiëntenzorg te beschouwen. Daarmee heeft de doelstelling van het onderwek 
geleidelijk vorm gekregen en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in kennis die het management 
en de staven in het algemene ziekenhuis ondersteunt bij het (her)ontwerpen van een 
organisatiestructuur voor patiëntenzorg. De volgende onderweksvragen zijn gehanteerd (zie 
hoofdstuk 1): 
I) wat zijn ontwerpparameters van de organisatiestructuur in het algemene ziekenhuis ? 
2) welke basis-ontwerpmodellen zijn er voor de respectieve ontwerpparameters ? 
3) wat zijn de sterke en zwakke punten van de respectieve basis-ontwerpmodellen, gegeven 

de situatie en doelstellingen ? 

Met het ontwikkelde repertorium (zie hoofdstuk 6 en de samenvatting) is een antwoord 
gegeven op deze onderweksvragen. 

90 Deze twee problemen betekenen overigens niet dat de vraagstelling minder relevant is en slecht 
onderzoekbaar. In deze vraagstelling ontbreekt het eerder aan een focus: dat wil zeggen wat zou onderzocht moeten 
worden (zorgprocessen van professionals, patiëntenlogistiek, operationele samenwerkingsvormen of manco's die 

patiënten ervaren in de organisatie van hun zorg). 
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Bij het ontwerpen van de organisatiestructuur voor patiëntenzorg in het algemene ziekenhuis 
zijn drie, onderling sterk verweven, basiskeuzevraagstukken(wgenoemde ontwerpparameters) 
elementair (onderzoeksvraag 1), te weten: 
1. de splitsing van de patiëntenzorg in zorgeenheden (primaire ordening); 
2. de omvang en samenstelling van de leiding voor die wrgeenheden (leidinggevende 

structuur); 
3. de organisatorische betrokkenheid van medisch specialisten op verschillende 

ziekenhuisniveaus (managementparticipatie). 

Iedere ontwerpparameter kent specifieke uitkomsten, waarvoor verschillende basis
ontwerpmodellen zijn te onderscheiden. 

0N1WERPPARAMETER 1 ONTWERPPARAMETER 2 0N1WERPPARAMETER 3 

Primaire ordening naar: Omvang/samenstelling leiding: Managementparticipatie: 
• Beroepsgroepen • Eénlwofdig (eenheid van leiding) • via de lijnorganisatie 
• Aftonderlijke Specialismen • Tweehoofdig (collegiaal model) • via de overlegstructuur 
• Snijdendiniet snijdende specialismen • Drie- afmeerhoofdig (teamleiding) 
• Ousters van specialismen 
• Klinisch/ambulant 
• Geografische verdeling 

Veel van de naar voren gekomen sterke en zwakke punten van de onderscheiden basis
ontwerpmodellen hebben betrekking op criteria als bestuurbaarheid, continuïteit, 
capaciteitsbenutting, span of con trol, conflicthantering, flexibiliteit, deskundigheid, efficiency 
en integratie van management en professie (onderzoeksvraag 2). 

De keuze voor een bepaalde organisatiestructuur (de ontwerpmodellen van de parameters) 
blijkt van vele situationele eo instellingsgebonden factoren afhankelijk (onderzoeksvraag 3). 
De omvang van het ziekenhuis, de besturingscomplexiteit van de ontworpen zorgeenheden 
en de perceptie van medisch specialisten over de organisatie bepalen in belangrijke mate 
respectievelijk de primaire ordeningskeuze, de omvang en samenstelling van de 
leidinggevende structuur en de vormgeving van managementparticipatie van medisch 
specialisten. 

Het repertorium is in hoofdzaak ondersteunend voor het beschrijven, diagnostiseren en 
(her)ontwerpen van een organisatiestructuur voor patiëntenwrg in het algemene ziekenhuis. 
Het geclaimde toepassingsdomein beperkt zich tot de inrichting van de organisatiestructuur 
voor patiëntenzorg in algemene ziekenhuizen (homogene problematiek). Het empirisch 
materiaal heeft daarop betrekking. Dit sluit niet uit dat het repertorium ook in andersoortige 
ziekenhuisorganisaties (academische of categorale ziekenhuizen) geldig kan zijn, met name 
wanneer sprake is van vergelijkbare problematiek. Het bijrondere van het repertorium is, dat 
het vanuit de praktijk ontwikkeld is en dat niet alleen het perspectief van het topmanagement 
is meegenomen, maar ook dat van het middenmanagement (leidinggevenden en staffunctio
narissen op subdirectie-niveau), van de medisch specialisten en van de organisatie-adviseurs. 
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Dit zijn ook in eerste instantie de personen die het repertorium in de praktijk gebruiken. In 
tweede instantie kunnen overige ziekenhuismedewerkers, onderzoekers en studenten gebruik 
maken van het repertorium. 

§ 7.3 Nevenuitkomsten 

Uit de gevalstudies blijkt dat een nieuw ontworpen organisatiestructuur geruime tijd nodig 
heeft om in de praktijk te worden geoperationaliseerd en dan nog telkens aanpassing behoeft. 
Dit geldt met name wanneer de toekomstig gewenste ziekenhuisstructuur veel afwijkt van de 
lopende organisatiestructuur. Een nieuwe structuur krijgt dan geleidelijk vorm of er kan 
gekozen worden voor een overgangsstructuur. 

Wanneer het gewenst is een wijziging van de structuur door te voeren, is zo'n 
structuurwijziging vaak onderdeel van een reeks van maatregelen en bovendien niet altijd het 
eerste aangrijpingspunt voor verandering, zo blijkt uit de workshop. Bij een 
structuurverandering zijn voorts van belang, een: 
• gezamenlijke visie van management en professie ten aanzien van de missie, de doelen en 

de strategie van het ziekenhuis; 
• gezamenlijk beeld van management en professie over het functioneren van het ziekenhuis, 

de problemen en de veranderkundige mogelijkheden voor interventies; 
• managementteam op centraal niveau met personen die beschikken over 'managerial 

kwaliteiten', eenzelfde besturingsvisie en stijl van leidinggeven. 

Tevens kan worden aangegeven welke invloed een nieuwe organisatiestructuur heeft op het 
functioneren van de ziekenhuisorganisatie: 
• een nieuwe organisatiestructuur biedt geen oplossing voor problemen op operationeel 

niveau, maar het kan wel meer vermogen en condities creëren om deze problemen op 
operationeel niveau aan te pakken; 

• een nieuwe organisatiestructuur kan een verbetering van de bestaande structuur betekenen 
en tegelijkertijd voorwaardenscheppend zijn voor gewenste ontwikkelingen, zoals externe 
samenwerking, zelfwerkzaamheid, innovatie, flexibiliteit en kwaliteitszorg; 

• een nieuwe organisatiestructuur kan het overzicht op en de bestuurbaarheid van de 
ziekenhuisorganisatie bevorderen. 

Ten slotte kan als nevenuitkomst worden genoemd het feit dat de onderzochte ziekenhuizen 
een ontwerpgerichte benadering hebben gehanteerd voor het veranderen van de 
organisatiestructuur. 91 Dit is opmerkelijk omdat professionele organisaties als ziekenhuizen 
complex zijn en verschillende machtscentra kennen, met name in de uitvoerende professionele 
kern van het ziekenhuis. Bovendien is vanuit de literatuur bekend dat dit soort organisaties 
moeilijk is te veranderen. Op grond daarvan zou men eerder een ontwikkelbenadering ver
wachten dan een ontwerpbenadering. 

91 Dit kan enigszins misleidend zijn vanwege de bias in de selectie van de onderzochte ziekenhuizen. 
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Mogelijk ligt hier mede een verklaring voor de lange doorlooptijd van de structuur
veranderingen in de betrokken ziekenhuizen. Overigens is de keuze voor een ontwerp- of een 
ontwikkelbenadering zeer contextgebonden. Dat wil zeggen afuankelijk van de aard, grootte 
en urgentie van de verandering, de zeggenschapsverhoudingen en het functioneren van de 
organisatie. 

§ 7.4 Reflectie op onderzoeksmethoden 

In deze studie is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet, waarbij meerdere methoden 
voor gegevensverzameling zijn gehanteerd. Op basis van vier gevalstudies zijn voorlopige 
ontwerpparameters en ontwerpmodellen afgeleid. Deze zijn in een interview-ronde met 
vijfentwintig functionarissen besproken en geëvalueerd. Zodoende zijn de voorlopige 
ontwerpparameters en ontwerpmodellen aangescherpt en uitbreid met sterke/zwakke punten 
en bijbehorende situationele factoren. Vervolgens is een workshop georganiseerd met vijftien 
geselecteerde deelnemers van de eerder gehouden interviewronde. Zowel de interviews als 
de workshop zijn op geluidsband vastgelegd. De deelnemers van de workshop hebben een 
evaluatieformulier toegezonden gekregen, waarin gevraagd is naar de praktische 
bruikbaarheid van het repertorium. De workshop en het evaluatieformulier waren gericht op 
toetsing van de ontwikkelde kennis. 

De vraag rijst in hoeverre achteraf gezien de gehanteerde onderzoeksmethoden geschikt zijn 
geweest en welke conclusies of leereffecten op grond hiervan getrokken kunnen worden ten 
behoeve van toekomstig onderzoek. Aspecten als validiteit, betrouwbaarheid, toetsbaarheid 
en bruikbaarheid zijn daarbij van belang. 

In plaats van gevalstudies had bij aanvang gekozen kunnen worden voor de volgende twee 
alternatieven: 
1. survey-onderzoek, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn (Den Hertog en Van Sluis, 

1995): 
• de onderzoeker probeert grote hoeveelheden gegevens (opinies en beoordelingen) te 

verzamelen over een bepaald onderwerp, in dit geval ziekenhuisstructuren, gewoonlijk 
via een geprecodeerde vragenlijst; 

• er wordt een brede steekproef getrokken, in dit geval uit de populatie algemene 
ziekenhuizen, om in een groot aantal variabelen voldoende variatie te krijgen; 

• de gegevensanalyse is vaak kwantitatief van karakter en bedoeld om zoveel mogelijk 
verbanden te achterhalen; 

2. actie-onderzoek, waarvan de belangrijkste kenmerken zijn (Van der Zwaan, 1990; Liu, 
1991): 
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• de onderzoeker werkt voor één specifiek geval, in dit geval één of een beperkt aantal 
ziekenhuizen, al proberend, ingrijpend, analyserend en evaluerend aan de oplossing 
van bestaande (structuur)problemen; 

• deelname daarin van ziekenhuismedewerkers is noodzakelijk; 
• het ingrijpen in de organisatie(structuur) vormt een wezenlijk element, alsmede de 

daaruit voortvloeiende leereffecten, onderzoeksmomenten en bijstellingen. 
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De onderhavige studie heeft een sterk verkennend karakter, waarbij men zowel in de breedte 
als in de diepte kan gaan. Omdat dit onderzoek niet gericht is op "hoeveel" en "hoe-vaak" 
vragen (breedte) is met de survey-methode niet gestart. Bovendien zijn voor een survey 
theorieën of theoretische vertrekpunten van belang, terwijl die voor dit onderzoek nog 
onvoldoende voorhanden waren. Het doel was meer het ontwikkelen en uitwerken van een 
instrument waarmee de organisatiestructuur voor patiëntenzorg beschreven en 
gediagnostiseerd kon worden en dat tevens ondersteunende kennis biedt voor het 
herontwerpen van die structuur. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst meer specificerend 
onderzoek te verrichten (diepte). De gevalstudies hebben in dit verband meer duidelijkheid 
gebracht in het vraagstuk van organisatiestructurering van het algemene ziekenhuis. De 
survey-methode zou voor eventueel vervolgonderzoek nu wel gebruikt kunnen worden om 
meer inzicht te krijgen in het voorkomen van de in het repertorium genoemde basis
ontwerpmodellen en in de naar voren gekomen relaties tussen de ontwerpmodellen, sterke 
en zwakke punten en de bijbehorende dominante situationele factoren. 

Actie-onderzoek heeft met name veel methodologische bezwaren. De belangrijkste daarvan 
is dat het effect niet ondubbelzinnig is toe te wijzen aan de door de onderzoeker gepleegde 
ingreep. Dit is echter niet de reden geweest om actie-onderzoek te verwerpen. Bij aanvang 
van het onderzoek was vooralsnog te weinig deskundigheid opgebouwd om adequaat te 
kunnen werken aan structuurverandering in algemene ziekenhuizen. Daarnaast was de kans 
groot dat een herstructurering niet goed gevolgd kon worden, omdat de feitelijke 
onderzoekstijd slechts 21/2 jaar was. 

Het voordeel van de gevalstudies bij aanvang van dit onderzoek is geweest de 
informatiedichtheid. De interviews met verschillende sleutelfunctionarissen en 
documentenstudies hebben veel informatie opgeleverd. Het verschijnsel organisatiestructuur 
is daardoor voor de onderzoeker meer tastbaar en inzichtelijk geworden. Met het oog op 
kennis- of theorie-ontwikkeling is het wel nuttig om dit soort bedrijfskundige onderzoeken 
in complexe organisaties als ziekenhuizen meer longitudinaal op te zetten. Een gevalstudie 
is immers altijd een momentopname. In dit onderzoek is hieraan deels tegemoet gekomen 
door voor de gevalsbeschrijvingen twee 'meetmomenten' te hanteren. Bij aanvang van deze 
studie zijn vier ziekenhuizen onderzocht en tijdens het schrijven van het proefschrift heeft een 
actualisatie daarvan plaatsgevonden door opnieuw informatie te vragen over de stand van 
zaken, via gesprekken, correspondentie en nieuwe documenten. 

Bij de methode van gevalstudie is het ten opzichte van andere methoden extra moeilijk om 
te voldoen aan de eis van validiteit. 92 Dit is met name het geval bij enkelvoudige geval
studies (Van der Zwaan, 1990). In dit onderzoek is evenwel sprake geweest van meer
voudige gevalstudies (vier ziekenhuizen zijn onderzocht). Validiteit heeft betrekking op de 
mogelijkheid de resultaten te generaliseren (externe validiteit), de oorzakelijke verbanden 
(interne validiteit) en de operationalisatie van variabelen (begripsvaliditeit). 

92 Hiermee wordt bedoeld de waarde of geldigheid van verzamelde gegevens en resultaten van het onderzoek 

(Den Hertog en Van Sluis, 1995). 
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Daarvoor is niet alleen de methode van de gevalstudie gebruikt, maar ook de interviewronde, 
de workshop en de evaluatieve enquête. Op basis van deze methoden is het repertorium tot 
stand gekomen. In het repertorium worden begrippen geïntroduceerd, wals 
ontwerpparameters, primaire en secundaire ordening en leidinggevende structuur, om 
elementen en aspecten van het verschijnsel organisatiestructuur voor patiëntenzorg in het 
algemene ziekenhuis benoembaar te maken en voor de ziekenhuismedewerkers bespreekbaar. 
Gestart is met de in de literatuur vermelde begrippen over structuur en deze begrippen zijn 
op basis van het empirisch onderzoek geoperationaliseerd, vervangen en/ of bijgesteld. In het 
repertorium zelf worden zoveel mogelijk begrippen geëxpliciteerd. 

Over de relaties of verbanden tussen de ontwerpmodellen, de sterkeizwakke punten en 
situationele factoren zijn drie opmerkingen te maken. 
• Deze relaties zijn tot stand gekomen op basis van het oordeel van vijfentwintig personen 

(de interviewronde). Niet onderzocht is de mate waarin deze sterke/zwakke punten en 
situaties van de ontwerpmodellen daadwerkelijk in de empirie voorkomen. Dit is enerzijds 
objectief lastig te meten en anderzijds minder relevant voor het onderzoek, gelet op het 
verkennende karakter. De manifestatie van sterke en zwakke punten zal in de praktijk 
afhangen van de situatie en hoe ziekenhuismedewerkers daarmee omgaan. Het 
functioneren van een organisatiestructuur wordt immers mede bepaald door de mensen 
die daarmee werken. 

• Deze relaties zijn slechts indicatief en niet uitputtend. De situationele factoren van de 
ontwerpmodellen zijn daarbij meer eenduidig naar voren gekomen dan de sterke en 
zwakke punten. Dit geldt met name ten aanzien van de relaties tussen de primaire 
ordening en de schaalomvang (veel bedden versus weinig bedden) van het ziekenhuis, de 
organisatorische betrokkenheid van medisch specialisten en de visie van medisch 
specialisten over de ziekenhuisorganisatie (facilitair bedrijf versus geïntegreerd bedrijf). 
De sterke en zwakke punten van de ontwerpmodellen zijn geordend naar de mate waarin 
ze naar voren zijn gebracht. De veel genoemde sterke en zwakke punten betekenen in dit 
verband dat daarover consensus is bij de respondenten. Van de sterke en zwakke punten 
kan er evenwel één belangrijker zijn dan een andere, ondanks het feit dat deze maar 
weinig is genoemd. Met andere woorden aan de sterke en zwakke punten zouden eigenlijk 
ook gewichten moeten worden toegekend. 

• Het betreft een inventarisatie van meningen c.q. ideeën van mensen uit de praktijk. Het 
voordeel daarvan is dat men van elkaar leert en ook zogenoemde 'best practices' eruit kan 
halen (eliciteren van kennis in het veld). Het nadeel van deze inventarisatie is dat weinig 
verweer mogelijk is tegen gemeenschappelijke (voor)oordelen. Nieuwe of excentrieke 
meningen of oordelen zijn bij een dergelijke inventarisatie tevens meegenomen. Er is niet 
alleen sprake van 'gemiddelde' meningen. 

Het repertorium behandelt in dit verband ook geen wetmatigheden. Volstaan wordt met het 
benoemen van dominante situationele factoren en sterke/zwakke punten als hulpmiddel bij 
het ontwerpen van de ziekenhuisstructuur en het toekomstig functioneren daarvan. Hoewel 
de sterke en zwakke punten en de dominante situationele factoren een vereenvoudiging zijn 
van de werkelijkheid, zijn ze nuttig als eerste benadering van de betreffende problematiek. 
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De geschetste ontwerpmodellen geven een mogelijkheid tot analogievorming. Dat wil zeggen 
naar analogie van een bepaald ontwerpmodel kan men in de praktijk ontwerpen. 

De mogelijkheid van generaliseren van het repertorium heeft met name vorm gekregen via 
de workshop. Geen van de deelnemers heeft inhoudelijk het repertorium bekritiseerd. In de 
loop van de interviewronde en de workshop bleken de onderzoeksuitkomsten sterk te 
convergeren. 

Voorts enige opmerkingen over de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek. Van 
betrouwbaarheid is sprake als verschillende onderzoekers onafhankelijk van elkaar op 
hetzelfde moment onder dezelfde condities en gebruikmakend van dezelfde 
onderzoeksmethode tot overeenkomstige resultaten en conclusies komen (Wester, 1991). Op 
de volgende wijze is hieraan in het onderzoek inhoud gegeven. 
• Er is gebruik gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden en wel gevalstudies, 

interviewronde, documentenanalyse, workshop en evaluatieformulier. 
• Van zowel de gevalstudies als de interviews zijn verslagen gemaakt die naar betrokkenen 

zijn teruggekoppeld. Waar nodig zijn door hen verbeteringen gemaakt. 
• Alle interviews zijn op geluidsband vastgelegd. Van de 25 zogenoemde transcripties, 

overzetting van bandopname naar letterlijk uitgeschreven tekst, zijn er 10 door een andere 
onderzoeker eveneens geanalyseerd (peer review). 

De toetsing van de ontwikkelde kennis zoals neergelegd in het repertorium is ten hoogste 
indirect geweest. De workshop had enerzijds nog een kennisontwikkelend karakter en 
anderzijds ging het om het helder krijgen van de ontwerpkeuzen en de argumenten die 
kunnen gelden om die keuzen te maken. 

De ontwerpkeuzen en argumenten zouden daarbij overeenstemming moeten tonen met hetgeen 
daarover in het repertorium beschreven was. Gedeeltelijk is de workshop hiertoe geschikt 
geweest. De deelnemers hebben zoveel mogelijk problemen in de aangereikte casuïstiek 
proberen op te lossen en zich niet alleen geconcentreerd op het ontwerpen van een nieuwe 
organisatiestructuur. De workshop is nuttig geweest om het repertorium in zijn context te 
plaatsen en om het nog uit te breiden. Gelet op de samenstelling van de deelnemers van de 
workshop is het repertorium niet voor alle doelgroepen getoetst. Daardoor is de werkelijke 
gebruikswaarde van het repertorium maar beperkt te beoordelen. 

Ten slotte enige opmerkingen over de bruikbaarheid van het repertorium. Over het algemeen 
heeft bedrijfskunde tot doel het verbeteren van de bedrijfsvoering. Bedrijfskunde is dan ook 
een toegepaste wetenschap. Van Aken (1994) spreekt zelfs van een ontwerpwetenschap. 
Vanwege het veranderingsgerichte karakter van bedrijfskunde en bedrijfskundig onderzoek 
is het begrip bruikbaarheid een belangrijk criterium voor toetsing, naast klassieke criteria als 
validiteit en betrouwbaarheid (De Leeuw, 1990; Verschuren, 1996; Van Aken, 1994; Van 
Ekert, 1995; Verweij en Wullf, 1996). Bruikbaarheid van kennis kan gedefinieerd worden 
als kennis die geaccepteerd en aangewend wordt door de doelgroep voor wie die kennis 
ontwikkeld wordt (Verweij en Wulff, 1996). In dit onderzoek is de bruikbaarheid van het 
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repertorium getoetst door een evaluatieve enquête voor te leggen aan de deelnemers van de 
workshop. Voor een werkelijke toets op bruikbaarheid van het repertorium hadden evenwel 
andere personen dan de deelnemers van de workshop deze evaluatieve enquête moeten 
invullen. Niettemin is de uitkomst van de evaluatieve enquête positief uitgevallen. Actie
onderzoek heeft in dit verband het voordeel dat de onderzoeker meer direct kan toetsen in 
hoeverre het repertorium wordt geaccepteerd en aangewend door gebruikers in de praktijk. 

§ 7.5 Kennisbijdragen 

Wat zijn nu de belangrijkste bijdragen van dit proefschrift aan het arsenaal van 
bedrijfskundige kennis? Die bijdragen kunnen enerzijds betrekking hebben op de theorie en 
anderzijds op de praktijk. Als eerste wordt ingegaan op de theoretische bijdragen. 

Er zijn veel publikaties te vinden over de inrichting van organisaties en organisatie
structuren. Auteurs op dit gebied zijn onder andere Mintzberg (1983), Jägers en Janssen 
(1991), Wissema (1988, 1994), Weggeman (1992), Kastelein (1990), Kwandhalla (1977) en 
Van Aken (1994). Deze publikaties zijn niet geënt op ziekenhuizen, maar behandelen de 
organisatie in zijn algemeenheid. De inhoud van dit proefschrift is een toevoeging aan deze 
bestaande bedrijfskundige theorieën, dat wil zeggen het structureringsvraagstuk is voor één 
soort organisatie nader uitgewerkt. Het repertorium is specifiek voor ziekenhuisorganisaties. 
Algemene ontwerpparameters, ontwerpmodellen, situationele factoren en sterke/zwakke 
punten zijn gespecificeerd en geoperationaliseerd voor het algemene ziekenhuis. 

Meer specifiek ten aanzien van ziekenhuisorganisaties en de inrichting daarvan zijn onder 
andere de publikaties te noemen van de Stichting Bedrijfskundig Onderzoek Gezondheidszorg 
(SBOG) onder redactie van Hoorn, Lettink, Van Tuijl, Vissers en De Vries (verschenen in 
1988, 1991 en 1994), de dissertatie van De Greve (1979) en het eindrapport van de 
commissie Medisch Specialist en Ziekenhuisorganisatie II (1995). Al deze publikaties zijn 
doorgaans gewijd aan specifieke aspecten van het ziekenhuis en de structuur, zoals 
managementparticipatie, capaciteitsbeheersing, beleid, kwaliteitszorg, verandering, 
ketenmanagement, besluitvorming, integrale zorgsturing, produktie en financiering. 
Bovendien zijn het niet zelden enkelvoudige beschrijvingen voor een specifiek geval of 
algemene beschrijvingen en aanbevelingen waarvoor een empirische grondslag ontbreekt. Dit 
proefschrift behandelt één aspect van het algemene ziekenhuis, te weten de 
organisatiestructuur. In zekere zin is het wel een aanvulling, omdat veel publikaties van de 
laatste tijd bij dit onderwerp vooral op managementparticipatie van medisch specialisten 
ingaan, met één ontwerpparameter, terwijl in dit proefschrift drie ontwerpparameters 
onderscheiden worden. Het ontwikkelde repertorium is beperkt in drie opzichten: 
• het behandelt alleen de organisatiestructuur voor patiëntenzorg. Ziekenhuizen kennen 

evenwel ook facilitaire en voorwaardenscheppende bedrijfsonderdelen (hotellerie, 
techniek, financiën en personeelszaken), deze zijn niet in beschouwing genomen; 

• het behandelt maar drie of de meest relevante ontwerpparameters van de 
organisatiestructuur voor patiëntenzorg. In de literatuur worden vaak meer algemene 
ontwerpparameters genoemd, die mogelijk ook geldig kunnen zijn voor ziekenhuizen, 
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maar dan wel meer gespecificeerd en geoperationaliseerd moeten worden voor 
ziekenhuizen. Daarvoor is verder onderzoek nodig; 

• het behandelt slechts het objectontwerp als eindsituatie van de organisatiestructuur voor 
patiëntenzorg. Niet ingegaan wordt op een ontwerp voor de wijze van bedenken, beslissen 
en doorvoeren van die objectontwerpen of het realiseren daarvan. Zowel de theorie als 
de praktijk wijst uit dat structuren en aanpak voor verandering - veranderstrategieën, 
veranderinterventies en fasering van de verandering - parallel ontworpen dienen te 
worden. Dit geldt met name voor complexe organisaties als ziekenhuizen. 

Dit doet echter geen atbreuk aan de ontwikkelde kennis, omdat het de essentie van het 
organisatiestructuurvraagstuk weergeeft voor algemene ziekenhuizen. Op basis daarvan kan 
de ontwerper het vraagstuk modelleren en verder exploreren, zoals blijkt uit de evaluatieve 
enquête. Het biedt in dit verband een zekere ontwerpvrijheid aan de gebruiker of de 
ontwerper. 

De onderzoeksuitkomsten, in dit geval het repertorium, komen niet geheel overeen met reeds 
eerder verschenen publikaties over nagenoeg dezelfde thematiek. Zo onderscheidt De Greve 
(1979) zes ontwerpparameters93 , te weten: 
1. de groepering van de primaire produktie afdelingen tot een aantal relatief autonome 

eenheden; 
2. het onderbrengen van de overige afdelingen in centrale ziekenhuisdiensten die ten dienste 

staan van alle afdelingen; 
3. het coördineren van blokken en diensten als directietaak; 
4. het op blokniveau afstemmen van de eisen van de onderscheiden professies onderling en 

tussen professie en management; 
5. het toedelen van de kwal i tei tsbewakende en beroepsontwikkelende taak aan een staforgaan 

per beroepsgroep; 
6. het op blokniveau vervullen van de beleidsbepalende en organisatorisch leidinggevende 

rol door professionals. 

De eerste en de laatste ontwerpparameters komen overeen met de drie ontwerpparameters in 
het repertorium. De Greve komt echter maar met één normatief ontwerpmodel waarin de 
ontwerpmodellen van deze ontwerpparameters zijn verwerkt en dat is de blokkenstructuur. 

In het eindrapport van de commissie Medisch Specialist en Ziekenhuisorganisatie II (1995) 
zijn verschillen in uitkomsten te constateren, te weten: 
• er worden slechts vier basisstructuren geschetst (eigenlijk primaire ordeningsmodellen) 

en bijbehorende sterke en zwakke punten, die overigens goeddeels overeenkomen met 
hetgeen daarover in dit proefschrift is beschreven; 

93 Hij noemt dit zes operationele doelstellingen van het delegatieprincipe. 
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• er worden andere relaties gevonden. Een relatie tussen de omvang van het ziekenhuis en 
de keuze voor de primaire ordening is niet significant in de praktijk aangetoond, maar 
wel een verband tussen de primaire ordening en de specifieke situatie en visie
ontwikkeling van het ziekenhuis (facilitair bedrijf versus geïntegreerd bedrijf). 

Hoewel het eindrapport is gebaseerd op empirisch onderzoek bij vijf ziekenhuizen, 
netwerkbijeenkomsten met praktijkfunctionarissen en een landelijke enquête, zijn deze 
afwijkende uitkomsten toch opmerkelijk te noemen. De vier basisstructuren die in het 
eindrapport genoemd worden zijn gebaseerd op de mate waarin ze in de praktijk voorkomen. 
In dit proefschrift worden daar twee modellen aan toegevoegd, te weten een ordening naar 
snijdende en niet snijdende specialismen en een geografische ordening. Deze modellen 
hoeven in de praktijk weliswaar niet vaak voor te komen, maar kunnen de ontwerper wel een 
volledig beeld geven van de alternatieven, danwel op ideeën brengen. Opgemerkt wordt dat 
het onderhavige eindrapport niet gericht is geweest op structuurmodellen, maar op 
managementparticipatie van medisch specialisten. In de netwerkbijeenkomsten en de 
landelijke enquête zijn niet alle structuurmogelijkheden onderzocht of geïnventariseerd. 

De relatie tussen de omvang van het ziekenhuis en de keuze voor de primaire ordening, door 
alle respondenten genoemd, hoeft niet determinerend te zijn, maar kan wel degelijk een rol 
van betekenis spelen. Met name de visie-ontwikkeling van het ziekenhuis wordt begrensd of 
zelfs ingegeven door de schaalgrootte van het ziekenhuis. Zo ligt het in een klein ziekenhuis 
van 200 bedden en een beperkt functiepakket niet voor de hand om functionele eenheden 
rondom afzonderlijke (maatschappen van) medisch specialismen te creëren, omdat de 
maatschappen daarvoor een te kleine stafomvang hebben, waardoor schaalverliezen optreden. 
De visie van de leiding van het ziekenhuis kan dan nog wel zijn dat zoveel mogelijk per 
maatschap gestuurd en overlegd dient te worden, maar om redenen van schaalgrootte wordt 
toch de primaire ordening gekozen van de verblijfsduur van patiënten (klinisch/ambulant). 

Voor de praktijk is het repertorium een compact bedrijfskundig instrument. De gebruiker 
behoeft zelf geen selectie te maken uit de stroom van publikaties op dit gebied, die vaak 
slechts één aspect van de structuur behandelen ofwel te veel pagina's omvatten om snel 
kennis te verzamelen . Het repertorium is beknopt te noemen en beperkt van omvang. Het kan 
door gebruikers of ontwerpers in de praktijk worden gehanteerd om het vraagstuk van de 
organisatiestructuur voor patiëntenzorg te modelleren, inzichtelijk en benoembaar maken. 
Daarnaast is het ondersteunend voor het (her)ontwerpen van de organisatiestructuur voor 
patiëntenzorg. 

Het wijzigen van de organisatiestructuur is in veel van de 110 algemene ziekenhuizen in 
Nederland een actueel thema. 94 Uit een landelijke enquête van augustus 1995 (Versluis en 
Hesselink, 1995) blijkt dat slechts 20 ziekenhuizen daadwerkelijk een nieuwe hoofdstructuur 
hebben doorgevoerd, 41 ziekenhuizen hebben nog een traditionele dienstenstructuur en 49 

94 Uit de gevalstudies blijkt ook dat ziekenhuizen meerdere ontwerpslagen maken. 
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ziekenhuizen ondernemen momenteel stappen of zijn in de nabije toekomst van plan de 
traditionele structuur te wijzigen. Hieruit mag niet worden afgeleid dat structuur
veranderingsprojecten niet op brede schaal aan de orde zijn in algemene ziekenhuizen. Vooral 
op operationeel niveau is de laatste jaren veel ontwikkeling op dit gebied te zien. 

Vermeldenswaard is dat in de literatuur en in ziekenhuizen de term patiëntgerichte 
organisatiestructuur veelvuldig wordt gebezigd. Dit is te definiëren als een structuur waarbij 
kleinschalige autonome zorgeenheden worden gecreëerd rondom patiëntencategorieën. In die 
zorgeenheden wordt het hele zorgproces rondom een bepaalde patiëntencategorie uitgevoerd. 
Zo'n zorgeenheid beschikt over eigen consult-, onderzoek-, verpleeg- en behandelfaciliteiten 
en verschillende disciplines werken integraal samen rondom één patiëntencategorie 
(bijvoorbeeld oncologie of traumatologie). In dit onderzoek is naar voren gekomen, zowel 
uit de gevalstudies als uit de interviewronde en de workshop, dat een indeling naar 
patiëntencategorieën niet als primaire ordening gekozen wordt. Ten eerste zijn er maar 
weinig duidelijk herkenbare patiëntencategorieën te onderscheiden in het algemene ziekenhuis 
die voldoende groot zijn om daarvoor zelfstandige organisatorische zorgeenheden van te 
maken direct onder het niveau van de top. Het algemene ziekenhuis is ook bestemd voor vele 
soorten patiënten, die voor beperkte duur medische behandeling en verpleging behoeven. Dit 
in tegenstelling tot academische en categorale ziekenhuizen. Ten tweede dienen niet alleen 
de bestaande maatschapsstructuren van specialismen en financiering te worden doorbroken, 
maar ook de afdelingsgrenzen. De verschillende professionals kunnen dan werkzaam zijn in 
meerdere zorgeenheden95 en iedere zorgeenheid heeft een kerntaak ten aanzien van een 
bepaalde patiëntencategorie. Ten derde is het voor algemene ziekenhuizen financieel niet 
haalbaar om functies als radiologie, laboratorium, apotheek en operatiekamers fysiek te 
splitsen naar de verschillende organisatorische zorgeenheden rondom patiëntencategorieën. 
Er blijven altijd centrale diensten bestaan, ook vanwege sterke schaalvoordelen of 
gemeenschappelijke kennis die niet specifiek is voor een patiëntencategorie. Een indeling naar 
patiëntencategorieën is echter zeer wel mogelijk als secundaire ordening. 

Ten slotte zijn in dit proefschrift geen natuurkundige wetmatigheden ontwikkeld. Eerder is 
sprake van zogenoemde heuristische kennis (zie Van Aken, 1994), waarmee uitspraken 
bedoeld worden in de vorm: 'als U in deze omstandigheden dit resultaat wilt bereiken, heeft 
het voordeel om dat ontwerpmodel toe te passen'. Van Aken maakt een onderscheid in 
'sterke en zwakke' heuristieken en in 'lichte en zware' heuristieken. Met een sterke 
heuristiek wordt bedoeld dat deze voor het aangegeven toepassingsdomein zeer vaak het 
beoogde effect heeft. Een zwakke heuristiek is er één die men voor het gegeven 
toepassingsdomein wel kan gebruiken, maar waarbij er behoorlijke risico's zijn dat het 
beoogde effect niet of in beperkte mate zal optreden. Van een lichte heuristiek is sprake als 
weinig empirisch bewijsmateriaal beschikbaar is en als veel ondersteunend materiaal 
beschikbaar is gekomen kan men spreken van een zware heuristiek. Eerder is vermeld dat 
het toepassingsdomein van het repertorium betrekking heeft op de inrichting van de 
organisatiestructuur voor patiëntenzorg in algemene ziekenhuizen. 

95 Met name medisch specialisten behandelen niet één soort patiënt. 
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De gebruikswaarde van het repertorium, zo blijkt uit de evaluatieve enquête, kan worden 
omschreven als inzichtvormend voor het analyseren en (her)ontwerpen van een organisatie
structuur voor patiëntenwrg. Tijdens de interviewronde hebben alle geïnterviewden tevoren 
een eerste versie toegezonden gekregen van het repertorium. Bijna alle respondenten hebben 
deze versie van het repertorium positief gewaardeerd96 in termen van compact, overzichte
lijk, leesbaar en toepasbaar. De respondenten hebben aangegeven dat het vooral nuttig als 
discussiestuk voor beeldvorming en opbouw van een referentiekader voor betrokkenen, 
waarbij de toekomstig gewenste eindsituatie nog min of meer een open eind is. Deze indicatie 
is ook in de workshop bevestigd. Op grond van de interviewronde, de workshop en de 
evaluatieve enquête kan in dit verband het repertorium aangemerkt worden als een sterke 
heuristiek. Met name de ontwerpparameters en de bijbehorende ontwerpmodellen zijn in de 
loop van het onderzoek alleen maar aangescherpt en niet verworpen. De sterke en zwakke 
punten van de ontwerpmodellen die in het repertorium worden genoemd evenals de 
nevenuitkomsten van dit onderzoek moeten echter tot de lichte heuristieken worden gerekend, 
immers veel empirisch bewijsmateriaal ontbreekt. Het repertorium vervult eerder een 
heuristische functie dan dat het als blauwdruk of receptuur gehanteerd zou kunnen worden. 

§ 7.6 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Op basis van dit proefschrift zijn voorstellen voor verder onderzoek te noemen. 

Ten eerste verdient het aanbeveling het repertorium in de praktijk meermalen toe te passen, 
wdat meer uitgewerkte kennis ter beschikking komt, relevant voor de praktijk 
(gebruikswaarde van die kennis). Met name in de vorm van actie-onderzoek kan zowel de 
inhoud van het repertorium als het proces voor toepassing (begeleiding en zelfstandig 
gebruik) verder ontwikkeld worden. 

Ten tweede is het repertorium niet uitputtend. Er worden slechts drie ontwerpparameters 
genoemd, voor ieder bijbehorende ontwerpmodellen, sterke/zwakke punten en dominante 
situationele factoren. Andere uit de literatuur besproken ontwerpparameters (zie paragraaf 
3.3) zijn niet onderzocht. Daaromtrent is het zinvol nader onderzoek te verrichten. 

Voorts is het repertorium alleen gericht op de organisatiestructuur voor patiëntenzorg. De 
organisatorische opbouw en plaats van de facilitaire en de bedrijfsmatige ondersteuning van 
centrale of decentrale functies, zoals hotellerie, techniek, financiën en personeelszaken en de 
relaties daarvan met de (sub)zorgeenheden zijn niet expliciet behandeld, maar deze zijn wel 
een apart onderzoek waard. Ook het thema verandermanagement is in professionele organi
saties als ziekenhuizen belangrijk. Onderzocht dient te worden hoe het repertorium is te 
gebruiken in een verandercontext en welke strategieën voor verandering adequaat zijn. 

96 En zelfs verspreid onder collega's binnen hetzelfde of in andere ziekenhuizen. In de laatste fase van deze 
studie is het concept-repertorium tien keer telefonisch opgevraagd door functionarissen in verschillende ziekenhuizen 
die aan de vooravond stonden van een verandering. 
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Naast deze aanbevelingen die gerelateerd zijn aan het repertorium, worden hier drie 
voorstellen voor verder onderzoek gedaan, te weten: 
1) een onderzoek naar inrichting van primaire zorgprocessen; 
2) een onderzoek naar business process redesign mogelijkheden; 
3) een onderzoek naar structuren voor transmurale rorg. 

AD 1) INRICHTING VAN PRIMAIRE ZORGPROCESSEN 

De nadruk in deze studie ligt op de ontwerpmodellen van de structuur voor patiëntenrorg. 
Een aantal van de ervaren operationele functioneringsproblemen in algemene ziekenhuizen 
laat zich echter niet direct oplossen met een herontwerp van de structuur. In de gevalstudies 
en in de interviewronde is meermalen geconstateerd dat zowel zorgverleners als 
ziekenhuismanagers weinig integraal overzicht hebben op de primaire zorgprocessen in het 
ziekenhuis. Een algemeen beschrijvingsmodel van rorgprocessen in een ziekenhuis ontbreekt 
op dit moment. Beschrijvingen van zorgprocessen zijn de laatste jaren vooral vanuit een 
zorginhoudelijke, een juridische en/of een financiële invalshoek tot stand gekomen en dan 
nog vaak slechts op onderdelen. Het zou interessant zijn om voor ziekenhuizen een 
rorgorganisatorisch beschrijvingsmodel te ontwikkelen, waarmee ieder ziekenhuis, zowel 
professionals als het management, haar primaire rorgprocessen kan omschrijven (produkten, 
diensten, produktiemethoden en klanten). Een mogelijkheid daartoe is om de inkomende 
patiëntenstroom te analyseren naar gemeenschappelijke kenmerken in de bewerkingen van 
het behandel/verpleegpatroon en in de bewerkingsafloop (zie ook Kuipers, 1994). De 
bedoeling daarvan is om categorieën van patiënten te definiëren in zelfstandige zorggerichte 
substromen. Met andere woorden de organisatiestructuur voor patiëntenzorg is in dit 
proefschrift nader beschouwd, nu is het relevant de inrichting van primaire zorgprocessen 
nader te omschrijven en zo mogelijk te (her)ontwerpen om bepaalde doelen te bereiken. 

AD 2) BUSINESS PROCESS REDESIGN MOGELUKHEDEN 

In aansluiting op het hiervoor genoemde is het tevens zinvol om de mogelijkheden tot 
business process redesign (BPR) van de primaire procesfuncties in het algemene ziekenhuis 
nader te onderzoeken. BPR is een methodiek voor herontwerp van processen in organisaties, 
waarbij vele aspecten in beschouwing worden genomen, zoals taakverdeling, leiding, 
personeel, informatietechnologie en besturing. Herontwerp heeft in dit verband betrekking 
op het veranderen van taakgericht werken naar procesgericht werken. In ziekenhuizen 
betekent dit onder andere het werken in kleine teams waarin verschillende zorgverleners, 
maar ook bijvoorbeeld financiële, informatie- en facilitaire medewerkers met elkaar 
samenwerken om te komen tot volledige zorgverlening die meer gericht is op klantenwensen, 
procesdenken en doelmatigheid. Het denken vanuit de klant (customers demand) is wezenlijk 
voor de BPR-methodiek. 
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Het organiseren van multidisciplinaire spreekuren (een gezamenlijk consult van bijvoorbeeld 
een chirurg, een internist en een radioloog) en telefonische anamneses, standaardvragen over 
de medische geschiedenis afgenomen door een verpleegkundige, zijn voorbeelden van BPR. 
Wellicht is het mogelijk om modellen te ontwikkelen waarin deze BPR-benadering voor 
verschillende rorgprocessen of patiëntengroepen uitgewerkt wordt naar vragen, wals waar 
loont het om BPR toe te passen en hoe moet men dit dan doen. 

AD 3) STRUCTUREN VOOR TRANSMURALE ZORG 

Transmurale rorg lijkt het ontwikkelingsgebied voor ziekenhuizen in de toekomst. Steeds 
vaker treden ziekenhuizen met zorginnovaties buiten de eigen muren. Het kan gaan om 
nieuwe rorgprodukten, maar ook om bestaande rorg die wordt verplaatst naar huis 
(ziekenhuisverplaatste zorg) of naar andere instellingen (verpleeg- en verrorgingshuizen). 
Tevens kan het ziekenhuis bij de ontwikkeling van transmurale zorg een meer faciliterende 
rol gaan spelen. Bijvoorbeeld op het gebied van diagnostiek voor huisartsen. 

Ook is het mogelijk om vanuit kwaliteitsoptiek de continuïteit van rorg na opname te 
verbeteren, waardoor opname- en ontslagprocedures worden geoptimaliseerd . Dit kan 
resulteren in een fusie tussen het ziekenhuis, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen en 
kruiswerkorganisaties. Los van de fusie-optie, lijkt het noodzakelijk verschillende 
netwerkstructuren te genereren waarin transmurale zorg adequaat beheerd en bestuurd kunnen 
worden. 
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BULAGE I 

AAN: De Directie van het ziekenhuis 

Onderwerp: Verzoek medewerking promotie-onderzoek (introductiebrief) 

Geachte heer, 

Onlangs bent U telefonisch benaderd met de vraag of Uw ziekenhuis medewerking zou 
willen verlenen aan mijn promotie-onderzoek. Op deze wijze wil ik U graag informeren 
over de opzet van het onderzoek. 

Het onderzoek heeft als doelstelling: 
• het ontwikkelen van inzichten en methoden die het ontwerpen van ziekenhuisstructuren 

kunnen ondersteunen; 
• het inventariseren van criteria voor keuzen met betrekking tot het ontwerpen van de 

structuur voor patiëntenzorg in algemene ziekenhuizen; 
• het verkrijgen van kennis en inzicht in de samenhang tussen organisatie-ontwerp en 

situatiegebonden factoren alsmede sterke en zwakke punten. 

Daarvoor zal in een beperkt aantal algemene ziekenhuizen - met uiteenlopende organisatie
structuren - onderzoek worden verricht, waarvoor de volgende vragen als leidraad dienen: 
1) wat is het huidige organisatie-ontwerp en hoe functioneert dit (welke coördinatiemecha

nismen, welke knelpunten, bestuurbaarheid, flexibiliteit etc.) ? 
2) wat zijn voorstellen voor een nieuw organisatie-ontwerp, waarom is daarvoor gekozen 

en hoe zal dit gaan functioneren ? 

In ieder ziekenhuis zullen daartoe individuele gesprekken worden gevoerd met: 
• directeuren; 
• diensthoofden ; 
• stafmedewerkers; 
• voorzitter medische staf. 

Daarnaast zullen relevante bronnen worden bestudeerd over de organisatiestructuur, zoals 
jaarverslagen, notulen van vergaderingen en interne notities. 

Dit programma kan in twee weken worden uitgevoerd, afhankelijk van de mogelijkheid 
om de gesprekken aansluitend te plannen. De betrokkenen ontvangen allen een introductie
brief met het doel van het interview. Het is nuttig om per ziekenhuis tevens een contact
persoon te hebben. 
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De uitkomst van het onderzoek is een beeld (diagnose) van de huidige organisatie van het 
ziekenhuis, de verwachtingen van het managementteam van de voorgestelde nieuwe 
organisatie en een reflectie (opmerkingen en suggesties) van de onderzoeker op het ont
werp. Deze uitkomst zal in de vorm van een case-rapport worden teruggekoppeld naar 
betrokkenen. 

Voor het publikatietraject in een latere fase van het onderzoek, zal ik gebruik maken van 
deze case-rapporten. Dat wil zeggen de onderzochte ziekenhuizen zullen worden be
schreven en opgenomen in het proefschrift. Daarvoor zijn vanzelfsprekend nadere af
spraken nodig. 

Graag verzoek ik Uw medewerking aan het onderhavige onderzoek. Over circa 2 weken 
zal ik U telefonisch benaderen voor een eerste reactie. Zo U wenst, ben ik tot nadere toe
lichting altijd bereid. 

Met de meeste hoogachting, 

Drs. R. E. Wulff 
040 - 2474390 (direct) 
040 - 2472170 (secretariaat) 
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BDLAGE I1 

CHECKLIST INTERVIEWRONDE 
ORGANISATIESTRUCTUUR ALGEMENE ZIEKENHUIZEN 

Respondentencategorieën 

Categorie 1: Directeuren (beslissers) 
• 2 directeuren patiëntenzorg 
• 2 directeuren beheerszaken 
• 1 algemeen directeur 
Categorie 2: Interne organisatie-adviseurs (adviseurs) 
• 3 hoofden personeel & organisatie 
• 2 beleidsmedewerkers 
Categorie 3: Hoofden patiëntenzorgeenheden (dragers) 
• 2 hoofden verplegingsdienst 
• 3 hoofden paramedische dienst {poliklinieken en onderzoek) 
Categorie 4: Medisch specialisten (dragers) 
• 1 Gynaecoloog 
• 1 Internist 
• 1 Chirurg 
• 1 Kinderarts 
• 1 Neuroloog 
Categorie 5: Externe organisatie-adviseurs (adviseurs) 
• 5 adviseurs gespecialiseerd in strategisch-organisatorische vraagstukken in en rond 

zorginstellingen (van grote en kleine bureaus) 

De respondenten krijgen tevoren het repertorium toegestuurd. In een circa 1 à l 1h uur 
durend gesprek komen de volgende vragen aan de orde. 

ALGEMEEN: 

01. Hoe heeft U het repertorium ervaren (eerste indruk) ? 
• leesbaarheid 
• duidelijkheid 
• gebruikswaarde 

02. Herkent U de in het repertorium onderscheiden ontwerpparameters als dominant voor 
de ziekenhuisstructuur ? 
• relevantie 
• volledigheid 
• duidelijkheid 
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03. Zit er naar Uw mening een bepaalde hiërarchie in de ontwerpparameters ? 
• volgorde (in de praktijk) 
• consistentiellogica 

VRAGEN M.B.T. ONTWERPPARAMETER 1: PRIMAIRE ORDENING 

Al. Als U voor Uw ziekenhuis een voorstel moet doen met betrekking tot de primaire 
ordening, welke ordening zou U dan adviseren en waarom ? 

A2. Kunt U aangeven wat de sterke en zwakke punten zijn van deze ordening (ook de 
andere ontwerpmodellen aan de orde stellen) ? 

A3. In werkelijkheid zult U rekening moeten houden met een aantal situationele factoren, 
door welke omstandigheden laat U zich in de praktijk leiden bij de primaire orde
ning? 

A4. Welke van de door U genoemde omstandigheden zijn volgens U het meest door
slaggevend voor de primaire ordening ? 

A5. Welke nieuwe vraagstukken kunnen ontstaan bij de wijze van primaire ordening 
(Wat zijn Uw ervaringen daaromtrent) ? 

VRAGEN M.B.T. ONTWERPPARAMETER 2:LEIDINGGEVENDE STRUCTUUR 

BI. Als U voor Uw ziekenhuis een voorstel moet doen met betrekking tot de leiding
gevende structuur voor de patiëntenzorgeenheden, hoe zou deze dan eruit zien en 
waarom? 

B2. Kunt U aangeven wat de sterke en zwakke punten zijn van deze omvang en samen
stelling (ook de andere ontwerpmodellen aan de orde stellen) ? 

B3. In werkelijkheid zult U rekening moeten houden met een aantal situationele factoren, 
door welke omstandigheden laat U zich in de praktijk leiden bij de leidinggevende 
structuur ? 

B4. Welke van de door U genoemde omstandigheden zijn volgens U het meest doorslag
gevend voor de omvang en samenstelling voor de leiding van de zorgeenheden ? 

B5. Welke nieuwe vraagstukken kunnen voordoen bij de wijze waarop de leiding van de 
eenheid is samengesteld (Wat zijn Uw ervaringen daaromtrent) ? 
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VRAGEN M.B.T. ONTWERPPARAMETER 3: MANAGEMENTPARTICIPATIE 

Cl. Als U voor Uw ziekenhuis een voorstel moet doen met betrekking tot de vormgeving 
van managementparticipatie van medisch specialisten, hoe zou deze dan eruit zien en 
waarom? 

C2. Kunt U aangeven wat de sterke en zwakke punten zijn van deze vormgeving (ook de 
andere ontwerpmodellen aan de orde stellen) ? 

C3. In werkelijkheid zult U rekening moeten houden met een aantal situationele factoren, 
door welke omstandigheden laat U zich in de praktijk leiden bij de vormgeving van 
managementparticipatie van medisch specialisten ? 

C4. Welke van de door U genoemde omstandigheden zijn volgens U het meest door
slaggevend voor de vormgeving van managementparticipatie van medisch specia
listen? 

C5. Welke nieuwe vraagstukken kunnen optreden bij de wijze waarop managementpartici- · 
patie van medisch specialisten is vormgegeven (Wat zijn Uw ervaringen daarom
trent)? 

Heeft U nog opmerkingen of suggesties met betrekking tot het repertorium ? 

HARTELUK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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BULAGE lil 

Inleiding 

WORKSHOP 
"ORGANISATIE-STRUCTURERING 

VAN HET ALGEMENE ZIEKENHUIS" 

Organisatie-structurering staat bij Nederlandse ziekenhuizen de laatste jaren bijzonder in 
de belangstelling. Menig ziekenhuis maakt thans een proces van verandering door of staat 
aan de vooravond daarvan. Het streven daarbij is om zodanige organisatorische (zorg)een
heden te vormen binnen de ziekenhuisorganisatie dat een eenheid in staat is alle functies 
op geco6rdineerde wijze te vervullen voor een af te bakenen groep patii!nten. Hiertoe zijn 
verschillende organisatiemodellen denkbaar. Echter de keuze voor een bepaalde vorm kan 
niet in algemene en absolute zin worden gemaakt, maar is van vele situationele en instel
lingsgebonden variabelen afhankelijk. Het gaat als het ware om het maken van maatwerk, 
om het kiezen van een situatiegebonden oplossing. 

Tegen het licht van bovenstaande situatieschets wordt op donderdagmiddag 8 juni 1995 
(om 13.30 uur) een workshop georganiseerd aan de Technische Universiteit van Eind
hoven. Deze workshop maakt tevens deel uit van een promotie-onderzoek. 

Doelstelling 

Het is de bedoeling om aan de hand van casuïstiek de deelnemers in (drie) groepen te 
laten werken aan twee structureringsopdrachten (i.c. een organisatie-structuurontwerp). 
De groepen zullen hun resultaten aan elkaar presenteren. Bij de terugkoppeling zal met 
name worden ingegaan op de argumentatie voor een bepaald ontwerpmodel en welke 
aspecten van het functioneren van de organisatie daardoor wel en niet zijn te verbeteren. 
De opdrachten zullen vooraf aan de deelnemers worden toegezonden. Ter ondersteuning 
krijgen de deelnemers eveneens een ontwerprepenorium waarin diverse organisatiemodel
len staan beschreven. De workshop beoogt enerzijds ervaringen rond het ontwerpen van 
een structuur uit te wisselen en anderzijds het ontwerprepertorium te complementeren ten 
behoeve van het gebruik door de doelgroep (directies, leidinggevenden van patiënten
zorgeenheden, medisch specialisten en interne en externe organisatie-adviseurs). 

Begeleiding 

De begeleiding van de workshop is in handen van prof.dr.ir. J.E. van Aken, prof.dr. 
O.J.S. Buruma en prof.dr.ir. G. de Vries. Zij zullen de rol van proces-begeleider 
innemen. 
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Aanvang en plaats 

De workshop zal plaatsvinden in het Vergadercentrum (BestuursGebouw) van de 
Technische Universiteit in Eindhoven (TUE). Er zijn drie zalen beschikbaar (zaal 2, 3 en 
4). De deelnemers worden vanaf 13.00 uur verwacht in zaal 2. Om 13.30 uur begint het 
programma. Tijdens de workshop zijn de deelnemers telefonisch bereikbaar op het 
nummer: 040- 2472237. 

Programma 

PROGRAMMA 

13.00- 13.30 uur 

13.30 - 13.40 uur 

13.40 - 13.45 uur 

13.45 - 14.45 uur 

14.45- 15.00 uur 

15.00 - 16.00 uur 

16.00 - 16.30 uur 

16.30- 17.00 uur 

17.00 - 17.20 uur 

17.20 - 17.30 uur 

17.30- 18.00 uur 

Deelnemers 

Ontvangst deelnemers 

Openingswoord door de voorzitter 

Uitleg van cases en groepsindeling aan deelnemers door onderzoeker 

Groepswerk case I: korte algemene discussie en beeldvorming over case en 
uitwerking opdracht in heterogene subgroepen 

Theepauze 

Presentatie in pleno van het schetsontwerp per groep 
(15 min. + 5 min. discussie) 

Groepswerk case ll: korte algemene discussie. en beeld vorming over case en 
uitwerking opdracht in heterogene subgroepen 

Presentatie in pleno van het schetsontwerp per groep 
(10 min. + 5 min. discussie) 

(Na)discussie 

Afsluiting door de voorzitter 

Borrel 

Bij het ontwerpvraagstuk van de organisatiestructuur zijn in de praktijk vaak diverse 
spelers betrokken (directie, staven en adviseurs). Gestreefd is in de workshop meerdere 
spelers-perspectieven venegenwoordigd te hebben. De volgende deelnemers hebben zich 
ingeschreven voor de workshop: 
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• 3 Ziekenhuisdirecteuren (2 directeuren patiëntenzorg en 1 directeur beheerszaken) 
• 3 Hoofden van patiëntenzorgeenheden (2 hoofden poliklinieken/ambulante zorg 

en 1 hoofd verpleging) 
• 3 Hoofden Personeel en Organisatie 
• 3 Medisch specialisten (neuroloog, internist en een chirurg) 
• 3 Externe organisatie-adviseurs 

Organisatie 

R.E. Wulff 

Technische Universiteit Eindhoven (TUE) 
Faculteit Technologie Management 
Vakgroep Organisatiekunde 
Postbus 513 
5600 MB EINDHOVEN 

Telefoon: 040- 2474390 (direct) 
040 - 24 72170 (secretariaat) 
040 - 2451275 (telefax) 
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BIJLAGE IV 

Instructie 

In het hierna volgende treft U een korte vragenlijst aan waarin gevraagd wordt naar Uw 
mening over de kwaliteit van het ontwerprepertorium. Alle vragen zijn voorgecodeerd: 
voor elke vraag is het de bedoeling dat U één antwoord kiest, en wel door een nummer te 
omcirkelen op bijbehorende vierpuntsschaaL 

Vanaf vraag vijf wordt U naast Uw score gevraagd om een korte motivering te geven. 

Gaarne verzoek ik u Uw medewerking te verlenen door middel van het invullen van 
bijgaande lijst en deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 september te retourneren 
in bijgesloten enveloppe. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Robert Edwin Wulff 

ALGEMEEN: 

Uw naam is niet op de vragenlijst vermeld - hij is anoniem. Wel is het voor de bestudering van de 
antwoorden nodig om te noteren tot welke respondentencategorie U behoort. Gelieve dit hieronder aan te 
kruisen. 

Ik behoor tot de respondentencategorie: 

0 = ziekenhuisdirecteuren 
0 = hoofden personeel en organisatie 
0 = hoofden patiëntenzorgeenheden 
0 = medisch specialisten 
0 = externe organisatie-adviseurs 
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EVALUATIE ONTWERPREPERTORIUM 
© R.E. Wu/lf 

1. Hoe is voor U de herkenbaarheid (realiteitswaarde) van het ontwerprepertorium, voor 
wat betreft: 

a. de ontwerpparameters 

b. de basis-ontwerpmodellen 

c. de sterke en zwakke punten 

Zeer herkenbaar 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

Niet herkenbaar 

4 
4 
4 

2. Wat vindt U van de juistheid (deugdelijkheid) van het ontwerprepertorium, voor wat 
betreft: 

Zeer juist 

a. de omschrijving van de ontwerpparameters 

b. de omschrijving van de basis-ontwerpmodellen 

c. de genoemde sterke en zwakke punten 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

Onjuist 

4 
4 
4 

3. Wat vindt U van de volledigheid (compleetheid) van het ontwerprepertorium, voor 
wat betreft: 

Zeer volledig 

a. de ontwerpparameters 

b. de basis-ontwerpmodellen 

c. de sterke en zwakke punten 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

Onvolledig 

4 
4 
4 
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4. Wat vindt U van de toegankelijkheid (gebruiksgemak) van het ontwerpreper
torium, voor wat betreft: 

a. woordgebruik 

b. complexiteit 

c. structuur 

Zeer toegankelijk 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

Weinig toegankelijk 

4 
4 
4 

5. Welk nut (praktische gebruikswaarde) zou voor U het ontwerprepertorium kunnen 
hebben met betrekking tot: 
• Diagnose (de mate waarin het ontwerprepertorium suggesties aanreikt voor het 
analyseren en beoordelen van organisatiestructuren) ? 

Zeer nuttig Weinig nuttig 

Diagnostisch nut 2 3 4 

Motivering: .... . .............................. . .. . ........ . ...... . ............................... . 

6. Welk nut (praktische gebruikswaarde) zou voor U het ontwerprepertorium kunnen 
hebben met betrekking tot: 
• Ontwerp (de mate waarin het ontwerprepertorium suggesties aanreikt voor het 
opbouwen van een organisatiestructuur) ? 

Zeer nuttig Weinig nuttig 

Ontwerpkundig nut 2 3 4 

Motivering: ............................... .... ... . .. . .. . .... . ...... . .................................. . 

7. Welk nut (praktische gebruikswaarde) zou voor U het ontwerprepertorium kunnen 
hebben met betrekking tot: 
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• Verandering (de mate waarin het ontwerprepertorium aanzet tot discussie over het 
proces van verandering van de organisatie(structuur)) ? 

Zeer nuttig Weinig nuttig 

Veranderkundig nut 2 3 4 

Motivering: ...... . ............ ... .. . .. ... ...... ..... .. .. .. . .. . ....................................... . 
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8. Heeft U eventuele suggesties ter verbetering van het ontwerprepertorium ? 

(het gaat hier met name om een detaillering/nuancering van zaken die U niet bij de 
vorige vragen kon aangeven) 

HARTELUK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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BDLAGE V 

Uitkomsten groepswerk workshop 

Groepswerk Case 1: ontwerpkeuzen voor primaire ordening 

Groep Ontwerpkeuzen Argumenten Sterk Zwak 

I Ordeoen naar aanver- Omvang o Overzichtelijke span 0 Op het niveau van een-
wante specialismen of control voor de top heden management-
(zo'n z:eveo clusters) participatie moeilijk 

vorm te geven 

n a) Ordeoen naar aan- Omvang a) o Overzichtelijke a) 0 Kleine vakken 
verwante specia- span of control moeilijk te clus-
lismeo, of voor de top teren 

b) Ordeoen naar afz:oo- b) 0 Managementparti- 0 Op het niveau van 
derlijke specialismen cipatie eenvoudig eenheden manage-

vorm te geven meotparticpipatie 
0 Herkenbaar voor moeilijk vorm te 

medisch geven 
specialisten b) 0 Forse span of con-

trol voor de top 
(coördinatiepro-
bleem voor het 
totale ziekenhuis 
groot) 

m Ordeoen naar aanver- Omvang o Overzichtelijke span 0 Niet nader genoemd 
wante specialismen of control voor de top 
(zo'n vijf clusters) en 
de clusters intern orde-
oen naar afzonderlijke 
specialismen 
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Groepswerk Case 1: ontwerpkeuzen voor leidinggevende structuur 

Groep Ontwerpkeuzen Argumenten Sterk Zwak 

I Niet nader ge- Niet nader genoemd 0 Niet nader genoemd o Niet nader ge-
noemd noemd 

II Driehoofdige Kliniek, polikliniek o Waarborg medische, 0 Niet nader ge-
leiding (medisch en functie- verpleegkundige en be- noemd 
manager, verpleeg- afdelingen gebun- heersmatige inbreng 
kundig manager en deld o Medisch stafbestuur 
een facilitator) wordt een minder 

(machtig) beleidsbe-
palend orgaan, maar 
meer een echt adviesor-
gaan voor strategische 
vraagstukken 

m Eénhoofdige Slagvaardigheid o Omvang management 0 Niet nader ge-
leiding voor de managementteam beperkt en daardoor noemd 
zorgeenheden en (omvang beperkt) meer besluitvaardig 
een tweehoofdige 0 Voor ieder specialisme 
leiding voor de aanspreekpunten 
(sub)eenheden per 
specialisme (zorg-
manager en een 
lijnmanager) 
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Groepswerk Case 1/: ontwerpkeuzen 

Groep Ontwerpkeuzen 

I 1) Vooralsnog geen nieuwe structuur nodig (anders kans op demotivatie en patstelling) 
2) Samenwerking topklinische centra gaan vormgeven (directies/medische staven) 
3) Overeenstemming met medische staf zien te ontwikkelen 
4) Communicatie minder informeel maken (formaliseren) 
5) Start project-organisatie 
6) Strategische analyse maken voor samenwerking met Je-lijn 
7) Dan mogelijk meer gaan clusteren van bet primaire proces 

II 1) Vooralsnog geen nieuwe structuur nodig (niet iedereen beeft er last van, het is alleen maar mode 
om iets nieuws te hebben) 

2) Start ontwikkelingstraject met (thematische) projectgroepen 
3) Maak besluitvorming minder centralistisch 
4) Vormgeven externe relaties en samenwerkingsverbanden 
5) In kleine stapjes veranderen 
6) Experimenteer met managementparticipatie 
7) Uiteindelijk meer rondom het primaire proces gaan organiseren (bijvoorbeeld klinisch/ambulant) 

m I) Niet direct aanleiding om structuur te wijzigen: is de kern van het probleem niet (redelijk goed 
lopende tent), dus ook niet het aangrijpingspunt voor verbetering/start 

2) Pro-actieve houding stimuleren (kansen grijpen en visie verder ontwikkelen) 
3) Besluitvorming minder centralistisch maken (verandering managementstijl) 
4) Systeemgrenzen eventueel wat verleggen: 

. projectmatig verticaal samenwerken 

. formaliseren van samenwerkingsverbanden 
5) Mogelijk wel naar indeling klinisch/ambulant, om iets meer homogene eenheden te creëren 
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SUMMARY 

This dissertation describes a research project aimed at developing a design expertise with 
regard to the organisational structure of patient care in general hospitals. Traditionally, 
general hospitals in the Netherlands are organised according to a structural division of 
professional services, for example, into nursing, medica! or paramedical, civil and technica! 
services. In the past few years, this so-called service structure has become more and more 
the subject of discussion. Hospita! boards are forced to go along with the changes in the 
turbulent environment and markets of care institutions. Changing the traditional service 
structure for patient care is a widely used measure to achieve a more flexible and efficient 
organisation in hospitals in this respect. 

Although there are many publications on organisational design and structuring in genera!, 
there seems to be a Jack of specific knowledge in actual practice and the literature with 
regard to the structures of hospita! organisation. The present research tries to fill this void 
from a managerial perspective by: 

• developing the basic knowledge that wil/ enable the management and sta.ff in a general 
hospita/ to design or re-design an organisational structure for parient care. 

The following research questions were formulated: 
1) what are the design parameters of the organisational structure for patient care in general 

hospitals ? 
2) what basic design models or options are there for the respective design parameters ? 
3) what are the strong and weak points of the respective basic design roodels given the 

situation and objectives ? 

Four case studies, a round of interviews (25 respondents), a workshop (14 participants) and 
a survey provided the basis for answering these research questions. Hospita! directors, staff 
members, supervisors of care units, medica! specialists and organisation advisors have all 
given their full cooperation. The knowledge developed (in qualitative terms) has been 
incorporated into a body of knowledge which in essence supports the description, diagnosis, 
design or redesign of an organisational structure for patient care in general hospitals. This 
body of knowledge does not provide any causal connections, but only possibilities for 
forming analogies. In other words, it can be used to make designs by analogy with the basic 
design models described in it. The claimed field of application limits itself to the design of 
the organisational structure in general hospitals, i.e. to the final structure and not to elements 
of change. A brief summary of the body of knowied ge is given below. 

Within the framework of the present research, the description, analysis, evaluation and 
design of the organisational structure for patient care in general hospitals highlighted three 
strongly interconnected design parameters (research question 1): 
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• the di vision of patient care into care units; 
• the executive structure for these care units; 
• the organisational involvement of medica! specialists. 

Each design parameter can be regarded as a design or selection problem, which can be 
solved with the use of different basic design models. 

The first design parameter relates to the di vision of the whole of patient care into so-called 
care units (main units for patient care), which leads to a primary order. This is the choice 
for order at the level directly below the top (the board of directors/management) and entails 
the creation of these care units. Six different types of primary order can be opted for, each 
leading to different structures. It was found that the size of the hospita! plays an important 
role in the choice of a primary order. The size of a hospita! is the aggregate of such factors 
as the scope and range of facilities, the production volume, and the number of beds and full
time jobs. The primary order options and corresponding capacities (expressed in number of 
beds) concern (research questions 2 and 3): 
1. the professional groups; resulting in two care units or services, a care unit for nursing and 

a medica! and paramedical care unit (150 - 250 beds); 
2. the length of stay of patients; resulting in two care units, a care unit for inpatient care 

(nursing for more than one day) and a care unit for ambulatory care (outpatient treatment) 
and research (300 - 500 beds); 

3. the surgical and non-surgical specialisms; resulting in two care units, a care unit mainly 
for surgical (operative) specialisms and a care unit mainly for non-surgical (observational 
or intemal) specialisms (450- 600 beds); 

4. the medica! specialisms; resulting in a large number of smali-scale functional care units 
geared to separate specialisms or partnerships in these specialisms (600 - 1000 beds); 

5. the more or less corresponding specialisms; resulting in five to nine care units, each care 
unit forming a cluster of a number of closely related medica! specialisms (600 - 1000 
beds); 

6. the geographic distribution; resulting in several care units geographically spread over 
different buildings in the service area of the hospita! (including a location for top-level 
care, a location for basic care and a location for basic diagnostics). 

The number of beds and the strong and weak points with respect to the geographic 
distribution as a primary order has notbeen specified in this research. 1t may be assumed that 
a hospita! not only has to be large enough for this, but also possesses the necessary number 
of hospita! buildings or locations. 
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The most important strong and weak points of the design models for primary order are 
respectively (research question 3): 

1. Professional groups: 
strong: adequate distribution of common expertise, experience and skilis per 

discipline; 
weak: considerable polarisation between management and professionals. 

2. Length of stay: 
strong: adequate possibilities for planning consultation hours and nursing capacities; 
weak: relatively much harmonisation is needed between consultation hours, nursing 

units and research units. 
3. Surgical/non-surgical: 

strong: efficient planning and division of operating room capacities; 
weak: the distinction is rather artificial and is not in keeping with the needs for care 

and the substantive co-operation pattems required. 
4. Separate specialisms: 

strong: improves harmonisation between nursing units and consultation units; 
weak: relatively much harmonisation is needed with respect to subjects that transeend 

the field of specialism. 
5. Related specialisms: 

strong: top-level management has a convenient span of control; 
weak: minor specialisms (which have not much ground in common) are incorporated 

into a care unit out of sheer necessity (at least one so-called combination 
cluster). 

The designed care units have to be worked outingreater detail intemally. The choice of a 
secondary order is important in this respect. This is the choice of order according to which 
each of the care units is in turn divided into sub-care units (small wards or units for patient 
care). The same six order options that were mentioned for the primary order can also be used 
in principle for the secondary order (detailed structure), each of these will again lead to 
different detailed structures. Both the primary and secondary order help to shape the design 
of the required communication and co-ordination structure. 

The second design parameter relates to the creation of executive positions in care units and 
sub-care units. Together, these executive positions form the framework for co-ordination via 
the line organisation. For this purpose, it is first necessary to establish who and how many 
people will supervise a care unit (size and composition). Table l shows a classification of 
the design models according to their being headed by one, two, three or more people 
(research question 2). 
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Table 1: Design models for the executive structure of care units 

HEADED BY ONE HEADED BY TWO HEADED BY THREE OR 
PERSON PERSONS MORE PERSONS 

V Care manager Care manager and medica! Care manager, medica! specialist 
a specialist and (senior) nurse 
r 
i Medica! specialist aod (senior) Care manager, medica! specialist, 
a nurse (senior) nurse and other 
n professions 
t 
s Medica] specialist, (senior) nurse 

and all other professions 

The most important strong and weak points of the design models for the executive structure 
of care units are respectively (research question 3): 

1. Headed by one person (unity of management): 
strong: clear structure for hospital employees; 
weak: relatively large workload and responsibility for one person. 

2. Headed by two persons (dual management): 
strong: guarantees medical and/or nursing input into policy-making and business 

management; 
weak: vulnerable to mutual conflicts. 

3. Headed by three or more persons (team-management): 
strong: guarantees medica!, nursing and business input into policy-making and 

management; 
weak: vulnerable to mutual conflicts. 

The management complexity of the designed care units proves to play an important role in 
deciding the size and composition of the management of these units (research question 3). 
The management complexity is particularly determined by the functions that are incorporated 
into a care unit (the specialisms involved, faciEties for research and treatment, nursing, care 
and paramedical support) . For complex (multi-functional) and relatively autonomous care 
units (with few external dependencies) it is advisable to create a number of executive 
positions (headed by two, three or more people), which will partly be occupied by 
professionals. 

With respect to these executive positions, two elements need further elaboration, i.e. task 
description and authority levels. It is difficult to draw up general design roodels for the task 
description (duties), because this largely depends on the type of care unitand the patient care 
functions incorporated in it. All levels of authority relevant to the executive positions in a 
hospital can be classified by means of the following four types: 
1. full authority: an executive can or has to make certain decisions concerning certain issues 

and is therefore fully accountable for the results thereof; 
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2. authority with the duty to report: an executive has full authority, but is obliged to inform 
his or her manager as soon as possible about decisions, procedures and circumstances; 

3. duty to advise: an executive has the authority to give advice in a certain field, but not to 
take decisions; 

4. duty to advise and co-ordinale: an executive has the duty to give advice combined with 
the duty to incorporate the advice of others within his/her own advice. 

It is, however, never really possible to give executives in hospita! organisations full authority 
with respect to care activities performed by professionals. This is due to (!ega!) profession
related powers. 

The third design parameter relates to the levels at which and ways in which medical 
specialists are involved into policy-making and business management of the hospita! and for 
which they are released from direct patient-oriented activities (but remain registered as 
specialists). This is also known as management participation of medical specialists. There are 
three levels at which this involvement may take shape: 
• the operationallevel (within sub-care units); 
• the tactical level (within care units); 
• the strategie level (within the organisation as a whole, i.e. at top-level). 

At all three levels, two different forms are possible: 
1. the placement of medical specialists in the line organisation (see also parameter 2); 
2. the creation and expansion of consultation procedures in which medical specialists are 

involved. 

The most important strong and weak points of the design models for management 
participation of specialists are respectively (research question 3): 

1. Linear form: 
st rong: improvement of the organisation and accountability of partnerships in medica! 

specialisms; 
weak: demands extra time of the medica! specialists (also to acquire managerial 

skills), so that less time can be spent on patient care (may lead to higher 
workload for medica! specialists). 

2. Consultalive form: 
st rong: 
weak: 

demands little extra time of the medica! specialists; 
leads to a certain form of non-commitment. 

In both cases, it can be arranged that the medica! specialist in question will be chosen for a 
limited period of time and is given a mandate by the department or partnership of which he 
or she is a member. The mandate regulates that the medica! specialist in question will act as 
a spokesperson for a partnership or department and gives him/her the authority to take 
decisions and to carry out tasks in certain fields or order others to do so. 
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Both these forms of design models, as well as the levels to which these models are 
applicable, are represented in table 2. 

Table 2: Design mode is for the organisationa/ involvement of medica! specialists 

LINEAR FORM CONSULTATIVE FORM 

Strategie level Medica! director Medical staff management or 
conventions 

TacticaJ level Medica! manager Medica! representative 

Operational level Head (of a ward) Medica! co-ordinator and/or 
contact-specialist 

The medica! specialists perception of the hospita! organisation has been found to play an 
important role in choosing the form (linear or consultative) of organisational involvement 
(research question 3) . Two extremescan be distinguished in this perception: 
• the hospita! is seen as a facility company providing services to medica! specialists; 
• the hospita! is seen as an integrated company, i.e. management and medical specialists 

have joint responsibility for the ins and outs of the organisation. 

If the majority of the medica! specialists or medica! staff see the hospita! as a facility 
company, it will not be really possible to appoint medica! specialists as executives. In that 
case, however, they may be involved in relevant consultations for which possibly new or 
more specific consultative structures can be set up. 

The present research has also shown that a newly developed organisational structure needs 
considerable time to become operationalised in practice and subsequently continues to 
demand adjustments (it is a continuous dynamic process). This is particularly true if the 
desired future structure of a hospita! deviates considerably from the existing organisational 
structure. In addition, it should be stated that structural change is often part of a series of 
measures and does not necessarily always have first priority in processes of change. For 
adequate structural changes, the following points are important: 
• managementand professionals should have similar views with respect to the mission, the 

targets and the strategy of the hospita!; 
• management and professionals should have the same opinions about the functioning of the 

hospita!, the problems and the optional interventions of change; 
• the management team at central level should consist of people who have 'managerial 

qualities' and the same executive style and view on management. 

Finally, the influence of a new developed organisational structure on the functioning of 
hospita! organisations became evident in the following ways: 
• it can increase the capacity and provide more favourable conditions for problemsolving; 
• it can as such improve the existing structure and simultaneously stimulate the 

developments desired; 
• it can improve the control and monitoring of the organisation. 
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Summarizing, it may be stated that it is actvisabie for general hospitals with a traditional 
service structure to change this structure with a view to the increasing demands on 
management, flexibility and strategy development. These demands become increasingly 
important, both at macro and micro level. 

However, the choice of whether or not to implement structural change should mainly be 
determined on the basis of a shared view that management and professionals have with 
respect to the mission, targets, strategy and functioning of the hospita!. 
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RESUME 

Cette dissertation décrit un projet de recherche visant à développer un schéma en tenant 
compte de la structure organisationnelle des soins dans les höpitaux publics. 
Traditionnellement, les höpitaux publies aux Pays Bas sont organisés selon une division 
strueturelle des services professionnels, par exemple, en soins infirmiers, en services 
médicaux ou paramédicaux, en services administratifs ou techniques. Dans les demières 
années, cette organisation des services a été de plus en plus sujet à discussion. Les conseils 
d'administration des höpitaux ont été forcés de s'adapter aux changements de l'environnement 
et des institutions hospitalières. Changer la structure traditionnelle des soins hospitaliers est 
une mesure utilisée couramment pour atteindre une organisation flexible et efficace dans les 
höpitaux. 

Bien qu'il y ait de nombreux ouvrages sur l'organisation et la structure en général, il semble 
qu'il y ait un déficit en connaissances particulières sur les pratiques réelles et sur les 
publications concernant les structures de l'organisation des höpitaux. Cette étude essaie de 
combler ce vide du point de vue de la direction en: 

• déve/oppant une connaissance de base qui aidera la direction et Ie personnel des hOpitaux 
publies à définir ou redijinir l'organisation des soins. 

Les questions de recherche suivantes ont été posées: 

1) quels sont les paramètres de la structure organisationnelle des soins dans les höpitaux 
publies ? 

2) quels modèles de base ou options y a -t-il pour ces paramètres respectifs ? 
3) quels sont les forces et les faiblesses de ces modèles respectifs selon les situations et les 

objectifs ? 

Quatre cas d'étude, une série d'interviews (25 questionnés), un atelier de réflexion (14 
participants), et une enquête ont servi de base pour répondre à ces questions de recherche. 
Les directeurs des hópitaux, les membres du personnel, les chefs de service des unités de 
soins, les membres du corps médical et des conseillers ont tous été très coopératifs. Les 
connaissances développées (en terme de qualité) ont été intégrées à un ensemble de 
connaissances qui, par essence, appuient la description, Ie diagnostic, la définition ou la re
définition d'une structure organisationnelle des soins dans les höpitaux publics. Cet ensemble 
de connaissances ne foumit pas de relations particulières, maïs simplement des possibilités 
de former des analogies. En d'autres termes, il peut être utilisé pour définir des schémas par 
analogie avec Ie modèle de base décrit en lui. Le champ d'application se limiteau schéma 
de la structure organisationnelle dans les höpitaux publics, c'est à dire à la structure et non 
aux éléments du changement. Un bref résumé de eet ensemble de connaissances est donné 
ei-dessous. 

Dans Ie cadre de cette recherche, la description, !'analyse, l'évaluation et Ie schéma de la 
structure organisationnelle des soins dans les höpitaux publies mettent en évidence trois 
paramètres fortement interconnectés (question n o 1): 
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• la division des soins dans les unités de soins; 
• la structure administrative dans ces unités de soins; 
• l'implication dans l'organisation du corps médical. 

Chaque paramètre peut être regardé comme un schéma ou un problème de sélection qui peut 
être résolu par l'utilisation de plusieurs modèles de base. 

Le premier paramètre conceme la division de !'ensemble des soins aux patients dans ces 
unités de soins (unité principale pour les soins), ce qui induit un ordre primaire. C'est Ie 
choix pour l'ordre à un niveau hiérarchique directement en dessous de la direction (Ie conseil 
d'administration, l'équipe dirigeante) et entraîne la création de ces unités de soins. On peut 
opter pour six différents types d'ordre primaire, chacun conduisant à une structure 
organisationnelle différente. I1 a été démontré que la taille de l'höpital jouait un röle 
important dans Ie choix de l'ordre primaire. La taille d'un höpital est un ensemble de facteurs 
tels que l'étendue et la diversité des facilités, le volume de production, Ie nombre de lits et 
Ie nombre d'emplois à plein temps. Les options d'ordre primaire et des capacités 
correspondantes (exprimées en termede nombre de lits) concement (questions n°2 et 3): 

1. les groupes de professionnels; débouchant sur 2 unités de soins , une unité de soins 
infirmiers et une unité de soins médicaux et paramédicaux (150-250 lits); 

2. la durée de séjour des patients; débouchant en 2 unités de soins, une unité pour les soins 
cliniques (soins médicaux pour plus d'une joumée) et une unité de soins extemes 
(traitement de patients externes) et de recherche (300-500 lits); 

3. les spécialités de médecins opérants (chirurgiens) et non opérants ; débouchant sur 2 
unités de soins, une unité principalement destinée aux spécialistes chirurgicaux (tout Ie 
personnel opérant) et une unité de soins destinée principalement au personnel médical qui 
n'opère pas (observation des patients) (450-600 lits); 

4. les spécialités médicales; débouchant sur un nombre important de petites unités 
fonctionnelles dépendantes des différentes spécialités médicales ou travaillant en 
partenariat avec ces spécialités (600-1000 lits); 

5. les spécialités plus ou moins rattachées; débouchant sur 5 à 9 unités de soins, chaque 
unité formant un groupe de spécialités médicales fortement dépendantes les unes des 
autres (600-1000 lits); 

6. la distribution géographique; débouchant sur plusieurs unités de soins dispersées 
géographiquement dans différents immeubles de I' hópital (incluant un emplacement pour 
les soins spécialisés, un emplacement pour les soins de base et un emplacement pour les 
diagnostics élémentaires). 
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Les principales forces et faiblesses du modèle pour l'ordre primaire sont respectivement 
(question n°3): 

l. Le corps médical: 
force: distribution adéquate des connaissances, des compétences et de l'expérience 

par discipline; 
faiblesse: elivage énorme entre l'équipe dirigeante et Ie corps médical. 

2. Durée du séjour: 
force: possibilités adéquates entre la planification des consultations et les capacités 

médicales; 
faiblesse: un minimum d'harmonisation est nécessaire entre les consultations des unités 

médicales et les unités de recherche. 
3. Personnel opérant et non-opérant: 

force: un planning et une division des capacités des bloes opératoires efficaces; 
faiblesse: la distinction est plutot artificielle et elle n'est pas relative aux besoins de 

soins ou aux schémas de coopération demandés. 
4. Les spécialités médicales: 

force: contribue à l'harmonisation entre les unites cliniques et les unites 
consultatives; 

faiblesse: relativement beaucoup de coordination au-delà les disciplines. 
5. Les spécialités extemes: 

force: l'équipe dirigeante a une possibilité de controle qui est très pratique; 
faiblesse: lescasmineurs (qui n'aurait pas de raison d'être ailleurs) sont inclus dans ces 

unités de soins sans réelle nécessité. 

Les unités de soins ainsi créées doivent être détaillées. Dans cette optique, Ie choix d'un 
ordre secondaire est important. C'est Ie choix pour un ordre selon lequel chaque unité de soin 
est à son tour divisée en sous-unités de soins (de petites entités ou unités de soins aux 
patients). Les six mêmes options que celles mentionnées pour l'ordre primaire peuvent aussi 
être utilisées comme principe pour l'ordre secondaire (structure détaillée), chacune conduisant 
de nouveau à différentes structures détaillées. L'ordre primaire et l'ordre secondaire aident 
tous deux à construire Ie schéma de la structure de coordination et les voies de 
communication nécessaires. 

Le second paramètre du schéma est relatif à la création de postes administratifs dans les 
unités et les sous-unités de soins. Ensembles, ces postes administratifs forment Ie cadre de 
coordination via l'organisation linéaire. Dans ce but, i! est tout d'abord nécessaire d'établir 
qui et combien de personnes vont superviser les unités de soins (taille et composition). Le 
tableau n°l présente une classification des modèles selon qu'ils sont dirigés par 1, 2, 3 ou 
plus personnes (Question n °2). 
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Tableau 1 : Modèles pour la structure administratives des unités de soins 

DIRIGEE PAR 1 DIRIGEE PAR 2 DIRIGEE PAR 3 OU + 
PERSONNE PERSONNES PERSONNES 

V Chef de service Chef de services et 1 membre Chef de services et 1 membre du 
a du corps médical corps médicaJ, 1 
r infirmier(e)expérimenté(e)ager 
i 
a Chef de services et 1 membre Chef de services et 1 membre du 

I du corps médicaJ corps méd icaJ, 

i 1 infirmier(e)expérimenté(e) et 

0 
autres professions 

n 1 membre du corps médicaJ, 1 
s infirmier(e)expérimenté(e) et 

autres professions 

Les principales forces et faiblesses du modèle pour la structure administrative des unités de 
soins sont respectivement (question n °3): 

1. Dirigée par 1 personne (unité d'administration): 
force: structure claire pour les employés de I 'höpital; 
faiblesse: charge de travail et responsabilité relativement importante pour une personne. 

2. Dirigée par 2 personnes (administration double): 
force: garantit I'implication du corps médical et/ou infirmier dans la rédaction des 

règlements dans la gestion administrative; 
faiblesse: sujet à rivalité. 

3. Dirigée par 3 personnes (triumvirat): 
force: garantit I'implication du corps médical et administration dans la rédaction des 

règlements dans la gestion administrative; 
faiblesse: sujet à rivalité. 

La complexité de gestion de ces unités de soins prouve qu 'elles jouent un röle important dans 
la décision de la taille et de la composition des équipes de direction de ces unités (question 
n °3). La complexité de gestion est particulièrement déterminée par les fonctions qui sont 
inc1ues dans ces unités (les spécialités en cause, les équipements pour la recherche et les 
traitements, les soins infirmiers, et l'aide paramédicale). Pour les unités de soins complexes 
(multi-fonctionnelles) et relativement autonomes (avec peu de dépendances extemes), il est 
conseillé de créer un certain nombre de postes administratifs (dirigés par 2, 3 ou plus 
personnes) qui seront principalement pourvus par des professionnels. 

En tenant compte de ces postes administratifs, deux éléments nécessitent plus amples 
explications, soit la description du poste et leur niveau hiérarchique. Il est difficile de 
dessiner un modèle général pour la description du poste (les devoirs) parce que cela dépend 
principalement du type d'unité de soins ainsi que des fonctions de soins s'y rattachant. 
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Tous les niveaux d'autorité relatifs aux postes administratifs dans un höpital peuvent être 
classés au moyen des 4 critères ei-dessous: 
I . pleine autorité: un administrateur peut ou doit prendre certaines décisions concemant 

certains points et est donc pleinement redevabie des conséquences; 
2. autorité avec obligation de donner un compte rendu: eet administrateur a pleine autorité, 

mais est tenu d'informer son ou sa supérieur(e) dés que possible sur les décisions, les 
procédures et les circonstances de la prise de décision; 

3. devoir de conseil: I'administrateur a I'autorité pour donner des conseils Sur certains 
sujets, mais pas pour prendre des décisions; 

4. devoir de conseil et de coordination: I'administrateur a Ie devoir de conseiller, combiné 
avec Ie devoir d'incorporer les conseils des autres à son propre conseil. 

Il n 'est cependant jamais vraiment possible de donner aux administrateurs des höpitaux la 
pleine autorité compte tenu des activités médicales des professionnels. Cela est dû aux 
pouvoirs (légaux) de ces professionnels. 

Le troisième paramètre est relatif aux niveaux auxquels et aux moyens par lesquels Ie corps 
médical est impliqué dans la rédaction des règlements et dans la gestion administrative des 
höpitaux, et pour lesquels ils sont libérés des obligations médicales (mais restent inscrits 
comme médecins). Cela est connu sous Ie nom de participation du corps médical à la gestion 
administrative. Il existe 3 niveau x au cours desquels cette implication peut prendre forme: 
• Ie niveau opérationnel (dans les sous-unités de soins); 
• Ie niveau tactique (dans les unités de soins); 
• Ie niveau stratégique (à la direction générale) . 

Dans chacun de ces trois niveaux, 2 formes différentes sont possibles: 
I. Ia mise en place de membres du corps médical dans I'organisation linéaire (voir 

paramètre 2); 
2. Ia création et Ie développement de procédures de consultation dans lesquelles les membres 

du corps médical sont impliqués. 

Les principales forces et faiblesses du modèle pour la participation du corps médical à la 
gestion sont respectivement (question 3): 

I. Forme li néai re: 
force: amélioration de I 'organisation et responsabilité des partenariat au sein du corps 

médical; 
faiblesse: nécessite du corps médical du temps supplémentaire (notamment pour acquérir 

des connaissances en gestion), ayant pour conséquence que moins de temps 
puisse être utilisé pour les soins aux patients (cela peut conduire à une 
surcharge de travail pour Ie corps médical). 

2. Forme consultative: 
force: demande peu de temps supplémentaire de la part des médecins; 
faiblesse: conduit à une certaine forme de non-implication. 
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Dans les deux cas, on peut s'arranger pour que les médecins en question ne soient choisis 
que pour une durée limitée et qu'illeur soit donné un mand at par Ie département ou spécialité 
dont il/elle est membre. Le mandat assure que Ie médecin en question agira en tant que porte 
parole de sa spécialité ou département et cela lui donnera I'autorité nécessaire pour prendre 
des décisions et remplir ses devoirs dans certains domaines ou ordonnera à d 'autres de les 
faire. 

Ces deux formes de modèles, de même que les niveaux hiérarchiques auxquels ces modèles 
sont applicables, sont présentés dans Ie tableau n 02. 

Tableau 2: Modèle pour l'implication du corps médical dans l'organisation 

FORME LINEAIRE FORME CONSULTATIVE 

Niveau SfTa/eg;que Directeur Médical Gestion par uoe équipe médicale 
ou par cooveotioo 

Niveau Tactique Directeur Médical Représeotant du corps médical 

Niveau Operationnel Chef de service Coordinateur médical et/ou 
responsabIe des relatioos 
humaines 

La perception qu'a Ie corps médical de I'organisation d'un höpital a été démontrée comme 
ayant un röle important dans Ie choix de la forme (linéaire ou consultative) de I 'implication 
organisationnelle (question n 03). Deux situations extrêmes peuvent être distinguées dans cette 
perception: 
• I'höpital est vu comme un ensemble de facilités fournissant un service au corps médical; 
• l'höpital est vu comme une entreprise intégrée, c'est à dire ou la direction et Ie corps 

médical ont joint leurs responsabilités pour les inputs et les outputs de I 'organisation. 

Si une majorité du corps médical voit I'höpital comme un ensemble de facilités, il ne sera 
pas possible de nommer des médecins comme administrateurs. Dans ce cas, cependant, ils 
peuvent être impliqués dans des consultations pour lesquelles de nou veil es structures plus 
spécifiques peuvent être créées. 

Cette étude a également montré qu'une structure organisationnelle nouvelle ment créée a 
besoin d'un tem ps considérable pour devenir opérationnelle et par conséquent, nécessite des 
ajustements (c'est un processus continuel et dynamique). C'est particulièrement vrai si la 
structure future désirée d 'un höpital dévie considérablement de la structure organisationnelle 
existante. De plus, on devrait noter que Ie changement structurel est souvent une partie d'une 
série de mesures et n 'est pas toujours nécessairement une priorité dans Ie processus de 
changement. Pour des changements structureis adéquats, les points suivants sont importants: 
• I 'équipe dirigeante et les professionnels médicaux devraient avoir les mëmes vues en ce 

qui conceme la mission , les cibles et la stratégie de I' höpital; 
• I'équipe dirigeante et les professionnels médicaux devraient avoir les mêmes opinions en 

ce qui conceme Ie fonctionnement de I 'höpital, les problèmes et les options de 
changement; 
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• l'équipe dirigeante au niveau centraJ devrait consister en des personnes ayant des quaJités 
de direction, ayant Ie même style de gestion et les mêmes visions du management. 

FinaJement, I'influence d'une structure organisationnelle nouvellement développée sur Ie 
fonctionnement des organisations d'un hopitaJ devient évidente de la manière suivante: 
• elle peut améliorer la capacité et fournir des conditions plus favorables pour résoudre les 

problèmes opérationnels; 
• en tant que telle, elk peut améliorer la structure existante et simultanément stimuler les 

développements désirés; 
• elle peut améliorer Ie controle et la surveillance de I 'organisation . 

En résumé, on peut dire qu'il est conseillé aux hopitaux ayant une structure traditionnelle de 
changer cette structure avec la vision des demandes croissantes en management, flexibilité 
et développement des stratégies. Ces demandes deviennent de plus en plus importantes, à la 
fois sur un plan macro et micro économique. 

Cependant, Ie choix d'introduire ou non un changement structurel devrait être largement 
déterminé sur la base d'une vue partagée de la part de la direction et du corps médicaJ en ce 
qui concerne la mission, les objectifs, la stratégie et Ie fonctionnement de I'hopitaJ. 
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Het ontwerpen van ziekenhuisorganisaties 

een onderzoek naar de organisatiestructuur 
van het algemene ziekenhuis 

van 

Robert Edwin Wulff 



Bij het ontwerpen van de organisatiestructuur voor patiëntenzorg in het algemene ziekenhuis 
zijn drie, onderling sterk verweven, basiskeuzevraagstukken(zogenoemde ontwerpparameters) 
elementair, te weten: 
• de splitsing van de patiëntenzorg in zorgeenheden (primaire ordening); 
• de omvang en samenstelling van de leiding voor die zorgeenheden (leidinggevende 

structuur); 
• de organisatorische betrokkenheid van medisch specialisten op verschillende 

ziekenhuisniveaus (managementparticipatie). 

Dit proefschrift hoofdstuk 5 en 6 

li 

In algemene ziekenhuizen is de keuze voor een bepaalde organisatiestructuur van vele 
situationele en instellingsgebonden factoren afhankelijk, maar ook van de ziekenhuisstrategie 
(de doelstellingen). De omvang van het ziekenhuis, de besturingscomplexiteit van de 
ontworpen zorgeenheden en de perceptie van medisch specialisten over de organisatie zijn 
van invloed op respectievelijk de primaire ordeningskeuze, de omvang en samenstelling van 
de leidinggevende structuur en de vormgeving van managementparticipatie van medisch 
specialisten. 

Dit proefschrift hoofdstuk J, 4, 5 en 6 

III 

Een nieuwe organisatiestructuur voor patiëntenzorg heeft geruime tijd nodig om in de praktijk 
te worden geoperationaliseerd . Dit geldt met name wanneer de lopende organisatiestructuur 
veel afwijkt van de toekomstig gewenste ziekenhuisstructuur. 

Dit proefschrift hoofdstuk 5 

IV 

Overleg tussen leidinggevenden en exponenten van medisch specialisten met betrekking tot 
produktie en beleid is alleen zinvol als betrokken medisch specialisten spreken namens één 
maatschap of vakgroep waar de desbetreffende specialist lid van is. 



V 

Het veranderproces dat nodig is om te komen tot meetbare doelstellingen binnen ziekenhuis
organisaties heeft pas zin, als ook de onderliggende drijfveren van de betrokken professionals 
daarin worden verwerkt. 

VI 

Net als in multi-nationale ondernemingen geldt ook voor algemene ziekenhuizen dat een 
ontwerpbenadering (directief) voor een structuurverandering in de praktijk vaak resulteert in 
een ontwikkelbenadering (participatief). 

NRC Handelsblad, Interview Jan Timmer, Philips (1996) 

VII 

Ziekenhuizen kunnen worden aangemerkt als kennisintensieve (professionele) organisaties. 
Eén van de belangrijkste elementen in dit type organisatie is de vraag hoe kennis door het 
ziekenhuis gemanaged moet worden. 

VIII 

Ziekenhuismanagers zijn tegenwoordig zeer geïnteresseerd in normen voor kwaliteitsborging, 
zoals die van PACE en NEN-ISO 9000. Als niet alleen activiteiten van het 
middenmanagement en van de (semi-)professionals via deze normen gewaarborgd zouden 
worden, maar ook activiteiten van het topmanagement, zou deze interesse wel eens drastisch 
kunnen afnemen. 

IX 

Telefoneren naar een ziekenhuis levert een goede indicatie over de klantgerichtheid van het 
desbetreffende ziekenhuis. 



x 

The progress of science is better measured by increases in the number and difficulty of the 
problems it faces than by the number of solutions it has obtained. 

R.L. Ackboff, 1994 

XI 

Het is nooit objectief aan te geven hoe effectief een organisatiestructuur is. 

Botter, 1994 

XII 

Wetenschappelijk onderzoek is een combinatie van verkennen, herkennen en neerpennen. 

xrn 

De hoeveelheid onzekerheid waarmee men in dit leven wordt geconfronteerd neemt toe met 
de leeftijd. Men leeft naar deze wetenschap of men bestrijdt dit leven. 

XIV 

Ziekenhuizen ontlenen hun bestaansrecht aan het lijden en overlijden van de mens. 




