
C A S E  S T U D Y

Breng een verdeeld 
managementteam bij elkaar. 
Resultaat: de hoogste score voor 
personeelstevredenheid 

DE UITDAGING

De directeur vroeg zich af of zijn team aan zijn gezicht kon zien hoe zijn hart tekeer ging. Zoals 
altijd leek het een goed idee, op dat moment. Hij had zijn team gevraagd hem te vertellen op 
welke manier hij goede communicatie in de weg stond. Hij had de kamer verlaten, zodat ze hem 
ongestoord konden bekritiseren. Maar nu hij voor hen stond om hun bevindingen aan te horen, 
vroeg hij zich af waarom hij in hemelsnaam zo’n drastische stap had gezet. Eén van zijn naaste 
medewerkers was boos opgestapt vanwege de niet coöperatieve sfeer in zijn team. Hoewel de 
organisatie voor gezondheidszorg aan kinderen op rolletjes liep, kon hij niet accepteren dat hun 
persoonlijke geschillen en de manier waarop ze met sterke emoties omgingen, hun vermogen 
om zieke kinderen te helpen nadelig zou beïnvloeden. Hij kon toen niet vermoeden dat de manier 
waarop ze gezamenlijk aan dat doel werkten, zo op de proef zou worden gesteld. Met een 
enigszins geforceerde glimlach hoorde de directeur de kritiek aan. “Soms hebben we de neiging 
maar liever onze mond te houden als je ...”

Deze opmerkelijke oefening maakte deel uit van een interventie door adviseurs van VitalSmarts, 
die waren uitgenodigd om een diagnose en een plan van aanpak op te stellen voor deze 
zorgmanagers. Het vertrek van het ontevreden directielid had veel losgemaakt. Ondanks hun 
onderlinge verdeeldheid was de rest van het team het erover eens dat ze hulp nodig hadden om 
verder te komen.

Bij de evaluatie stuitte VitalSmarts op diverse verstoorde relaties, waarbij sommige betrokkenen 
zich niet eens bewust bleken te zijn van spanningen. Sterker nog, dat bleek de onderliggende 
oorzaak te zijn van veel problemen. Ze gingen zeer professioneel met elkaar om, maar hadden 
de neiging om eventuele problemen in de onderlinge verhoudingen met iedereen te bespreken, 
behalve met degene die het betrof. “Meestal werd de boodschap niet in het juiste postvakje 
afgeleverd”, zegt een van de managers. Dit gedrag had een zeer negatieve invloed op de 
doeltreffendheid van het team.

Een ander punt was het gebrek aan openheid tegenover de directeur. Het beeld dat hij van 
de prestaties had, bleek vaak niet te kloppen. “Ze hadden soms met elkaar afgesproken mij 
dingen niet te vertellen, omdat ze bang waren dat het niet goed zou overkomen”, vertelt 
de directeur. “Er werden een heleboel verhalen verteld om sommige beslissingen te 
rechtvaardigen, en die verhalen klopten vaak niet.”

BRANCHE:  Gezondheidszorg
Cook Children’s Health Care System is een geïntegreerde serviceorganisatie 
die zich inzet voor eersteklas gezondheidszorg en voor verbetering van het 
welzijn van kinderen. De organisatie omvat een medisch centrum met 282 
bedden, regionale en lokale klinieken, een netwerk van kinderartsen, een 
zorgverzekering, thuiszorg, luchtvervoer en programma’s voor versterking 
van de lokale gemeenschap.



DE OPLOSSING

Om hieraan iets te doen, organiseerde VitalSmarts 
een reeks bijeenkomsten voor het management-
team. Daarbij kregen de managers kennis en 
vaardigheden aangereikt om Crucial Conversations 
met elkaar te voeren. De bereidheid van de 
directeur om als ‘mikpunt’ te dienen voor de 
eerste discussie was essentieel; dit motiveerde de 
andere managers meer openheid te tonen om hun 
problemen bespreekbaar te maken. “Dat was een 
schoolvoorbeeld van goed leiderschap”, zegt een 
van de managers die erbij was. “Hij was bereid te 
zeggen: ‘Oké, ik ga wel als eerste voor de bijl.’ En 
het ging er behoorlijk pittig aan toe. Als de baas 
bereid was dat soort dingen toe te geven, konden 
wij niet achterblijven.”

De managers leerden elkaar rechtstreeks maar 
tactvol aan te spreken. Ze herinnerden degenen 
die lastige gesprekken liever uit de weg gingen 
eraan dat hun bijdrage waardevol was. Nadat 
deze vaardigheden waren geoefend, werden de 
deelnemers uitgenodigd de naam van de manager 
met wie ze een Crucial Conversation wilden voeren 
op een kaartje te schrijven. Sommige managers 
kregen wel tien of vijftien kaartjes in hun handen 
gedrukt, terwijl er slechts twintig deelnemers waren. 
Het kostte veel tijd, maar die moeilijke gesprekken 
werden allemaal gevoerd.

Om dit idee van openheid in de communicatie in 
te bedden in de cultuur van de organisatie, werd 
besloten de bonusstructuur voor directieleden te 
baseren op het behalen van teamdoelen en op 
deelname aan de Crucial Conversations-training.

HET RESULTAAT

De transformatie kwam geen moment te laat. 
Binnen een jaar nam het aantal patiënten 
aanzienlijk af, waardoor het budget sterk onder 
druk kwam te staan. Vanwege de dalende 
inkomsten besloot de directie gezamenlijk 
enkele veranderingen door te voeren om de 
financiële strategie aan te passen aan de 
nieuwe situatie. Ze besloten eerst aan hun 
eigen afdeling te werken, zodat de directe 
zorg aan patiënten zou worden ontzien bij 
de bezuinigingen. Het resultaat: ondanks 
ontslagen en uitstel van geplande investeringen 

bijvoorbeeld ploeterde altijd in een crisissfeer voort, 
waarbij de communicatie moeizaam verliep. De 
managers hadden kritiek op de directeur en gaven 
aan dat ze de gebrekkige communicatie wilden 
verbeteren. Naar aanleiding daarvan stelden de 
managers en de directeur samen een plan op, 
dat erg goed uitpakte. Volgens medewerkers van 
het ziekenhuis zouden managers in het verleden 
nooit tegen een directeur hebben kunnen zeggen: 
“We hebben een probleem met de communicatie 
en we moeten met zijn allen om tafel gaan 
zitten om eraan te werken.” Dankzij de Crucial 
Conversations-vaardigheden waren ze in staat 
hun zorgen bespreekbaar te maken. Het personeel 
werkt nu in een omgeving waar niet meteen met 
de vinger wordt gewezen. Je hoort er nu vaak 
opmerkingen als “We moeten het veilig maken” als 
ze slecht nieuws willen bespreken of “Dat lijkt op 
vluchtgedrag” als iemand zijn mond houdt.

Het effect van de Crucial Conversations-training blijkt 
duidelijk uit het laatste onderzoek naar personeels- 
tevredenheid in het ziekenhuis. Het ziekenhuis haalde 
de hoogste score van 35 vergelijkbare instanties.

werden de nieuwe doelstellingen voor 
patiënttevredenheid en kwaliteit gehaald. “Als 
we dat hadden geprobeerd voordat we de 
Crucial Conversations-training hadden gevolgd, 
denk ik dat we aardig wat conflicten hadden 
gehad”, meent de directeur. “Nu slaagden we 
erin als team de schouders eronder te zetten en 
een positieve insteek te vinden.”

Het team is de aangereikte vaardigheden niet 
vergeten. Sterker nog, deze materie is nu 
ingebed in de hele organisatie via training van 
directieleden en managers op alle niveaus. 
Nieuw aangetrokken managers volgen de 
training voordat ze worden ingezet. De 
nieuwe gedragspatronen worden door de hele 
organisatie van bovenaf ingevoerd, wat tot de 
volgende veranderingen heeft geleid:

•   De directeur zorgt ervoor dat zijn medewerkers 
zich veilig voelen in hun communicatie met hem.

• De rapporten aan de directeur zijn nauwkeurig en 
geven duidelijk inzicht in eventuele uitdagingen 
en problemen.

• Het managementteam houdt zich bezig met 
feiten en analyses, niet met verhalen en 
persoonlijke interpretaties van kwesties die 
spelen. Leidinggevenden zijn bereid naar kritiek 
te luisteren en waar nodig zelfreflectie toe te 
passen en toe te geven dat ze soms vanuit 
een bevooroordeeld of vertroebeld perspectief 
denken.

• Het directieteam werkt nu als één team samen; er 
zijn geen teamleden meer uit onvrede vertrokken 
sinds de invoering van de Crucial Conversations-
training.

• De productiviteit en de onderlinge verhoudingen 
zijn verbeterd.

De managers geven aan dat ze met veel meer 
vertrouwen met hun medewerkers kunnen omgaan, 
omdat ze over de vaardigheden beschikken om dat 
effectief te doen. De communicatie wordt op alle 
niveaus gekenmerkt door veel meer openheid, 
directheid en tact. Problemen die vroeger de 
vooruitgang in de weg stonden, worden nu 
tijdig aangepakt en opgelost. Een zorgafdeling 

Over Crucial Conversations® Training — Als u er niet in slaagt de gewenste resultaten te behalen, is het zeer waarschijnlijk dat een gebrek aan goede gesprekken – Crucial Conversations – u tegenhoudt. Of 
het nu gaat om tegenvallende kwaliteit, trage doorlooptijden, afnemende klanttevredenheid of moeizame verhoudingen: als geen eerlijk gesprek kan worden gevoerd, kunt u magere resultaten verwachten. 
 
Dit bekroonde trainingsprogramma biedt een rijke leerervaring, met zeer veel oorspronkelijk videomateriaal en voorbeelden. De training verloopt in een enerverend tempo, met gestructureerde oefenin-
gen, waarin intensieve participatie centraal staat. Het Crucial Conversations-programma biedt een breed scala aan technieken en vaardigheden die samen garant staan voor een hechte teamgeest, 
sterk verbeterde onderlinge verhoudingen en een klinkend eindresultaat. De deelnemers doen kennis en ervaring op die hen in staat stelt de meest heikele kwesties voortvarend aan te pakken. 
 
Over VitalSmarts — VitalSmarts is innovator op het gebied van training en verbetering van bedrijfsprestaties. Daarmee helpen zij teams en organisaties de resultaten te bereiken waarnaar zij streven. 
Dankzij bekroonde trainingsmethoden die gebaseerd zijn op ruim 30 jaar doorlopend onderzoek, heeft VitalSmarts voor significante verbetering gezorgd. VitalSmarts heeft uiteenlopende trainingscon-
cepten ontwikkeld, waaronder Crucial Conversations®, Crucial Confrontations™, Influencer Training™ en Change Anything Training™. In elke cursus worden krachtige vaardigheden en strategieën 
aangeboden voor verbetering van de resultaten in de organisatie. De licentie voor de Benelux heeft VitalSmarts ondergebracht bij IMK Opleidingen. www.vitalsmarts.com/global.001.800.449.5989 
 
Over IMK Opleidingen — IMK Opleidingen heeft meer dan 50 trainingen en opleidingen verdeeld over de thema’s Management & Leiderschap, Informeel Leiderschap, Personeelsbeleid, Communicatie, 
Sales, Ondernemerschap en Medezeggenschap. Met 75 professionele trainers leiden wij meer dan 5.000 cursisten per jaar op. IMK Opleidingen staat bekend om haar praktijkgerichte, no-nonsense 
aanpak. De missie van IMK Opleidingen is talentontwikkeling tot de derde macht (TO³). IMK Opleidingen geeft mensen de kans om  hun talenten te Ontdekken, te Ontwikkelen en ermee te durven 
Ondernemen. www.IMKopleidingen.nl 0031 (0)172 - 42 34 56

© 2008 VitalSmarts. Alle rechten voorbehouden. VitalSmarts, het Vital-gezicht, Crucial, Crucial Skills,  
Style Under Stress en Crucial Confrontations zijn handelsmerken en Crucial Conversations is een geregistreerd 
handelsmerk van VitalSmarts, L.C.

DE RESULTATEN OP EEN RIJ:

•  De hoogste score voor personeels-
tevredenheid van 35 vergelijkbare 
instanties.

•  Doelen voor patiënttevredenheid 
en kwaliteit gehaald, ondanks 
ontslagen en bezuinigingen.

• Verbeterde communicatie tussen 
de directeur en zijn naaste 
medewerkers. 

•  Managers vragen medewerkers hun 
meningen en standpunten aan te 
vechten.

• Geen leegloop meer door 
ontevredenheid.

•  Verbeterde productiviteit en 
onderlinge verhoudingen

www.IMKopleidingen.nl 
0172 - 42 34 56


