
C A S E  S T U D Y

Crucial Conversations®-training 
levert effectief instrument 
voor cultuurverandering bij 
Spectrum Health

HET PROBLEEM
De directie van Spectrum Health was erop gebrand een cultuur van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid te scheppen voor de patiënten aan wie ze zorg 
verleende.

Spectrum Health stelt zich ten doel de hoogst mogelijke kwaliteit in zorgverlening te bieden. 
De organisatie beoogt een cultuur te creëren waarin een eersteklas ervaring voor de patiënt 
is gekoppeld aan de hoogste normen voor veiligheid en kwaliteit.

Om zo’n cultuur mogelijk te kunnen maken, werd het duidelijk dat leidinggevenden en 
medewerkers moesten beschikken over de vaardigheden (en bevoegdheden) om hun mond 
open te doen en anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Daarom besloot 
Kristine White, het huidige hoofd van de afdeling innovatie en patiëntenzaken bij Spectrum 
Health, samen met de ziekenhuisdirectie een vertegenwoordiger van VitalSmarts uit te nodigen 
om een presentatie te verzorgen tijdens het managementcongres. Daarbij zouden achthonderd 
leidinggevenden aanwezig zijn.

“Aanvankelijk was ik niet op zoek naar een trainingsprogramma”, vertelt White. “Maar de 
terminologie die deze vertegenwoordiger tijdens de presentatie gebruikte, gonsde meteen in 
de wandelgangen. Na die sessie had iedereen het over ‘Crucial Conversations’ en ‘maak het 
veilig’.”

DE TRAINING
Aangemoedigd door deze aanstekelijke presentatie, besloten White en haar team de 
Crucial Conversations-training van VitalSmarts aan te bieden in het ziekenhuis van de 
Spectrum Health-groep.

“De Crucial Conversations-training sloot naadloos aan op andere programma’s met 
leidinggevenden, van de directie tot afdelingshoofden en artsen”, vertelt White.

De directie van Spectrum Health besloot de training op een unieke manier in te 
voeren, namelijk in de vorm van een intern gesuperviseerde training. Dat hield in dat 
de training niet werd aangeboden door mensen van personeel en ontwikkeling, maar 
door het managementteam zelf.

In 2006 volgde het twaalfkoppige managementteam van Spectrum Health de trai-
ning, onder leiding van een team Master Trainers van VitalSmarts. Daarna zouden 
de directieleden de training in wekelijkse sessies aanbieden aan hun directe on-
dergeschikten. De afdelingshoofden zouden de training op hun beurt aanbieden 
aan andere leidinggevenden. Zodoende zou het materiaal doordringen tot alle 
lagen van de organisatie.

Na de eerste directietraining werd Crucial Conversations in verschillende vor-
men aangeboden, toegesneden op de behoeften van de diverse doelgroepen 
binnen de organisatie. 

BRANCHE: GEZONDHEIDSZORG
Spectrum Health is een geïntegreerde zorginstantie zonder winstoogmerk in 
het westen van de staat Michigan in de Verenigde Staten. De instantie biedt 
intramurale en ambulante zorg in diverse vestigingen. De 16.000 medewerkers en 
1500 artsen van Spectrum Health werken samen aan één doel: verbetering van de 
volksgezondheid in hun verzorgingsgebied. 



De artsen volgden het programma in de vorm 
van de oorspronkelijke tweedaagse trai- 
ning, terwijl andere medewerkers een verkorte 
versie aangeboden kregen, gevolgd door een 
aantal coachingssessies. Nieuwe managers 
volgden de training die driemaal per jaar werd 
aangeboden, in vier sessies van een halve dag.

Tot nu toe hebben zo’n drieduizend medewer-
kers van Spectrum Health de Crucial Conver-
sations-training gevolgd.

HET RESULTAAT
Sinds de training voor het eerst werd gegeven, zijn 
de vaardigheden en het vocabulaire van Crucial 
Conversations doorgedrongen tot alle niveaus van 
de organisatie. Het bestuur, inclusief de directeur, 
zorgt ervoor dat deze vaardigheden duidelijk 
zichtbaar worden toegepast tijdens vergaderingen; 
regelmatig worden succesverhalen uitgewisseld.

“Als je echt resultaat wilt zien, moet je meemaken 
wat er gebeurt aan het bed van de patiënt”, vertelt 
White. “Je moet de verhalen van leidinggeven-
den horen. Ze vertellen dat hun medewerkers nu 
onderling geschillen kunnen oplossen in plaats van 
daarmee naar hun manager te gaan.”

Volgens White is de cultuuromslag bij Spectrum 
Health voor altijd een feit: medewerkers pakken 
problemen en geschillen meteen aan en voeren 
de juiste gesprekken met elkaar. En dat doen ze 
op een effectieve manier. Volgens White zijn deze 
gedragspatronen nu ingebed in de cultuur van de 
organisatie.

Wat misschien nog opmerkelijker is: medewer-
kers doen nu hun mond open over het gedrag van 
artsen of anderen die ze tot dan toe omschreven 
als moeilijk benaderbaar.

Enkele voorbeelden:

•  De directeur begint zijn maandelijkse directiever-
gadering met wat hij aanduidt als ‘Patiëntenper-
spectief: goed nieuws en slecht nieuws’. Daarbij 
vertellen stafleden verhalen over patiëntenzorg
uit de praktijk, zowel positieve als negatieve
verhalen. Deze verhalen laten zien op welke
manier elke handeling invloed heeft op de er-
varing en veiligheid van de patiënt. Eén verhaal
ging over een conflict tussen twee collega’s.

Hun onderlinge verstandhouding was zo slecht 
dat hun werk eronder leed. White fungeerde als 
coach voor één van de twee. Samen oefenden 
ze de crucial conversation die deze medewerker 
met haar collega moest voeren. “Hun geschil-
len werden niet alleen opgelost; de ander was 
zelfs dankbaar voor de dialoog. Later hadden 
ze niet alleen een positieve en betekenisvolle 
werkrelatie; ze vonden het zelfs prettig om met 
elkaar samen te werken.”

•  Een directielid liep een keer mee tijdens de
ronde over een afdeling. Hij liep de kamer van
een patiënt binnen zonder zijn handen te was-
sen; hij dacht dat dat geen probleem zou zijn,
omdat hij toch niets zou aanraken. Maar het
beleid van het ziekenhuis stelde dat iedere
medewerker beslist zijn handen moest wassen
bij het betreden of verlaten van een kamer waar
een patiënt werd verpleegd. Een verpleegkun-
dige durfde eigenlijk nauwelijks dit directielid
erop aan te spreken. Toch gebruikte ze haar
Crucial Conversations-vaardigheden om hem
eraan te herinneren zijn handen te wassen. “Dat 
was voor beide partijen nuttig. Het directielid
waardeerde de aanwijzing; dit versterkte zelfs
zijn vertrouwen in zijn medewerkers”, vertelt
White. Deze ervaring werd aangehaald als een
positief resultaat.

•  Als je White vraagt of medewerkers de
training waardevol vinden, geeft ze aan dat
nieuwe managers op een wachtlijst komen
om aan de training te mogen meedoen.
Ondanks de spanningen en eisen van hun
nieuwe functie hoeven pas aangestelde
managers niet te worden aangemoedigd
om zich aan te melden. “De training vergt
een zekere tijdsinvestering. Het feit dat deze
drukbezette leidinggevenden daaraan prio-
riteit geven, is dus veelzeggend”, verklaart
White. “We moesten zelfs een grotere ver-
gaderruimte bespreken om nieuwe mana-
gers niet teleur te hoeven stellen.”

White benadrukt dat dit vaker voorkomt bij 
Spectrum Health.

“De training werkt echt, daarom gaan we ermee 
door”, zegt White. Ze krijgt regelmatig e-mails 
van artsen en andere medewerkers die erg blij 

zijn met de vaardigheden en de training.

Toen we haar vroegen of ze in verband met deze 
resultaten van een goed rendement op investe-
ring kon spreken, gaf White aan dat ze verbete-
ring zag bij de personeelstevredenheid, patiënt-
tevredenheid, doelmatigheid en veiligheid. “Dit 
is een belangrijk hulpmiddel om voor meer 
bekwaamheid te zorgen, zowel onder leidingge- 
venden als voor de hele organisatie. Dit maakt het 
veel gemakkelijker om onze doelen te bereiken. 
Dat is zo ongeveer het beste gereedschap dat je 
anderen kunt geven: de vaardigheid om elkaar 
respectvol de waarheid te zeggen en elkaar aan 
te spreken op verantwoordelijkheden.”

Volgens White hebben zó veel medewerkers 
zich de Crucial Conversations-vaardigheden 
eigen gemaakt dat deze nu goed is ingebed in 
het ziekenhuis van Spectrum Health. De training 
wordt nu ook aangeboden op andere vestigin-
gen van Spectrum Health.

“Als we vonden dat Crucial Conversations niet 
nuttig voor ons was, zouden we niet nog meer 
tijd en energie in het programma steken”, meent 
White. “Deze training maakt deel uit van een 
bredere strategie. Het is een belangrijk instru-
ment om ervoor te zorgen dat onze organisatie 
niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst 
optimaal functioneert.”

DE RESULTATEN OP EEN RIJ:

•  Medewerkers bespreken
problemen met elkaar in plaats
van naar de manager te stappen.

•  Verpleegkundigen en andere
medewerkers spreken artsen en
leidinggevenden op hun ge-
drag aan om de veiligheid voor
patiënten te verbeteren.

•  Verbeteringen in
personeelstevredenheid,
patiënttevredenheid, efficiency en
veiligheid.

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 VitalSmarts Benelux www.vitalsmarts.nl. 
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