
C A S E  S T U D Y

Crucial Conversations®-training 
zorgt voor meer patiëntveiligheid 
bij MaineGeneral Health 

DE UITDAGING
Toen de uitslagen van de enquête naar personeelstevredenheid bij MaineGene- 
ral binnenkwamen, viel het de directie op dat de resultaten overeenkwamen met 
die van andere zorginstellingen in Maine. Ze was echter vooral geïnteresseerd in 
de antwoorden op twee vragen. Meer dan twintig procent van de medewerkers 
was het namelijk niet eens met de stellingen ‘Binnen deze organisatie worden 
conflicten op heldere en transparante wijze opgelost’ en ‘Anderen in mijn werk-
groep voelen zich veilig genoeg om hun opvatting/mening openlijk naar voren te 
brengen’. Natuurlijk staat MaineGeneral hierin niet alleen. Uit de studie Silence 
Kills van VitalSmarts blijkt dat slechts zo’n tien procent van alle zorgprofessionals 
uiting geeft aan problemen of ongenoegens (www.silencekills.com of  
www.IMKopleidingen.nl/onderzoek).

“Een van de uitdagingen waar MaineGeneral voor stond, was hoe verpleegkundi-
gen reageren als ze zich zorgen maken over de bekwaamheid van een collega als 
ze zien dat iemand de kantjes eraf loopt, of als een arts hen op een ongepaste 
manier aanspreekt”, vertelt Patrice Putman, hoofd van de afdeling personeel en 
ontwikkeling. “Toen dit probleem in de discussie werd opgenomen, was dat een 
eyeopener voor de directie. Ik denk niet dat ze zich bewust was van de invloed die 
dat heeft op de verpleegkundigen op de werkvloer. Het was een veel ingrijpender 
en frustrerender probleem dan ze ooit had vermoed.”

De directie vroeg Putman een manier te vinden om medewerkers effectiever te 
laten omgaan met conflicten en te leren met meer openheid te communiceren, 
vooral als het aspecten betrof die rechtstreeks invloed hadden op de zorgverle-
ning aan patiënten.

DE OPLOSSING
Toen Putman Crucial Conversations leerde kennen, was ze meteen verkocht. “Wat 
me intrigeerde was het concept dat je door wederzijds respect in te bouwen en een 
gezamenlijk doel te zoeken met iedereen over elk onderwerp kunt praten”, zegt ze.

In januari 2005 volgde de voltallige directie een tweedaagse Crucial Conversa-
tions-training. Het was de eerste keer dat de hele groep samen aan een training 
meedeed. Bij deze groep voegden zich tien managers uit de bestuursraad. Twaalf 
leidinggevenden uit deze groep (onder wie vier directieleden) werden daarna als 

BRANCHE: Gezondheidszorg
MaineGeneral Health is een geïntegreerde zorginstantie zonder 
winstoogmerk. Deze omvat een ziekenhuis, diverse artsenpraktijken, 
thuiszorg en een verpleegtehuis, een oncologisch centrum, revalidatiecentra, 
faciliteiten voor langdurige verpleging, begeleide woonvormen en 
bejaardenzorg. De zorginstantie telt zo’n 3500 fulltime medewerkers; de 
jaaromzet beloopt zo’n tweehonderd miljoen dollar



trainer gekwalificeerd; zij hadden tot taak ande-
re medewerkers de training aan te bieden, hen 
te begeleiden en als ambassadeur te fungeren 
voor de Crucial Conversations-concepten, zo-
dat die door de hele organisatie zouden worden 
verspreid.

In maart 2005 lanceerde MaineGeneral een 
tweesporenbeleid om de vaardigheden door 
de instelling te verspreiden. Er werden twee-
daagse trainingen georganiseerd. En een 
introductiecursus om ook medewerkers met 
drukke agenda’s in aanraking te brengen 
met de concepten. Beide cursussen waren 
geheel vrijwillig. Tot nu toe hebben meer dan 
duizend van de 3500 fulltime medewerkers 
de tweedaagse Crucial Conversations-
training gevolgd, onder wie het merendeel 
van de sceptici die eerst de introductiecursus 
hadden gevolgd. Bijna alle managers hebben 
meegedaan. “Iedereen vraagt me altijd of hun 
eigen manager ook heeft meegedaan”, vertelt 
Putman. “Als ik ‘jazeker’ kan zeggen, zijn ze 
tevreden.”

HET RESULTAAT
Zowel uit persoonlijke ervaringen op de werk-
vloer als uit statistisch significante kwantitatieve 
gegevens blijkt dat de Crucial Conversations-
training bij MaineGeneral een doorslaand succes 
is geweest. Dit geldt zowel voor de verbetering van 
de tevredenheid onder medewerkers als voor de 
manier waarop medewerkers met elkaar commu-
niceren over belangrijke kwesties die van invloed 
zijn op de zorgverlening aan patiënten.

De resultaten van daarop volgende enquêtes over 
personeelstevredenheid zijn steeds positief ge-
weest. Er is vooral een sterke verbetering te zien in 
de omgang met conflicten. Tussen 2003 en 2007 
steeg de score op deze vraag van 3,25 naar 3,66. 
En in 2009, juist in een periode van ontslagen en 
bezuinigingen, bleef de score constant op 3,58 
(een statistisch significante verbetering).

De resultaten van de communicatie tussen 
medewerkers tonen hetzelfde beeld. Na zes 
maanden werden de medewerkers die de trai-
ning hadden gevolgd, vergeleken met de anderen. 
Daarbij werd gekeken naar de mate waarin ze 
bereid waren de persoon die volgens hen de 
oorzaak van het probleem vormde, rechtstreeks 
aan te spreken op een kritiek moment (zie de 

De kans dat zelfs ongetraind personeel een con-
flict snel en respectvol met de juiste persoon be-
spreekt, is bij MaineGeneral nu twee- tot driemaal 
groter dan in 2006.

“We zijn bij lange na niet perfect, maar overal om 
je heen hoor je dat er iets is veranderd”, bevestigt 
Putman. “Als iemand zich respectloos gedraagt, 
zegt de ander er iets van. Als we zien dat fouten 
worden gemaakt, zeggen we er wat van. Dat is 
het grootste verschil tussen 2003 en waar we nu 
zijn. We zijn ervan overtuigd dat deze cultuurom-
slag een blijvend resultaat is, waarvan zowel de 
medewerkers als de patiënten van MaineGeneral 
tot ver in de toekomst zullen profiteren.”

grafiek). Over de hele linie werden significante 
verbeteringen waargenomen.

Dezelfde indrukwekkende resultaten waren te 
zien bij managers en supervisors. Bij managers 
die de training hadden gevolgd, was een toename 
van 85% te zien in het effectief aanspreken van 
matig presterende teamleden, een verbetering van 
66% in effectieve reacties op gebrek aan initiatief 
en een verbetering van 43% in de aanpak van in-
competentie.

“Vóór de training waren medewerkers niet ge-
neigd iemand ergens op aan te spreken; als hen 
iets dwarszat, gingen ze naar hun manager”, 
vertelt Putnam. “Toen zagen we dat de mana-
gers meestal ook hun mond hielden. De Crucial 
Conversations-training geeft zowel de medewer- 
kers als de managers de vaardigheden die ze no-
dig hebben om de juiste persoon rechtstreeks aan 
te spreken.”

Om te laten zien hoe dit in de praktijk werkt, vertelt 
Putnam een anekdote over twee verpleegkundi-
gen die moeite met elkaar hadden. Ze hadden 
allebei de Crucial Conversations-training gevolgd 
en hadden beiden hun manager beloofd dat ze 
eens met elkaar zouden praten. Ze maakten een 
afspraak, vertelden elkaar wat hen dwarszat en 
losten problemen op die al maanden speelden. 
Tegenwoordig zeggen verpleegkundigen “We 
moeten eens praten” in plaats van te hopen dat 
problemen vanzelf weggaan. “Ze begrijpen dat 
Crucial Conversations voor ons een manier is om 
veilige zorg te bieden aan patiënten.”

Om deze vaardigheden te versterken, is Crucial 
Conversations nu geïntegreerd in het waardestel-
sel van de organisatie. Alle medewerkers worden 
beoordeeld op hun bereidheid om lastige gesprek-
ken te voeren over kwesties die betrekking heb-
ben op respect, dienstbaarheid en teamgeest.

Het meest indrukwekkende resultaat van Maine-
General’s inspanningen op het gebied van Crucial 
Conversations is de cultuuromslag die zich heeft 
voorgedaan. In 2007 bleek uit de enquêtes dat 
een keerpunt was bereikt: zelfs medewerkers 
die de training niet hadden gevolgd, deden hun 
mond open om conflicten te bespreken. Dit duidt 
op een omslag in de manier waarop de organisa-
tie omgaat met communicatie op momenten dat 
er veel op het spel staat. De gegevens van 2009 
bevestigen dat beeld.
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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
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