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Directeur Steve Terry van IHC University had een duidelijk doel voor ogen. Tijdens een directievergadering op het 
hoofdkwartier van IHC kreeg hij de indruk dat veel leidinggevenden moeite hebben om hun medewerkers ergens op 
aan te spreken, vooral als zaken gevoelig liggen.

Terry zag niet alleen dat er behoefte bestond aan verbetering van vaardigheden op het gebied van leiderschap en 
communicatie, maar ook dat de personeelstevredenheid hier en daar te wensen overliet. “Vrijwel zonder uitzondering 
gaven leidinggevenden aan behoefte te hebben aan verbetering van hun vaardigheden op het gebied van gesprekken 
die er echt toe doen. Gesprekken waarbij veel op het spel staat, de meningen verdeeld zijn en de emoties hoog 
kunnen oplopen”, vertelt Terry. Hij zag in dat het wijdverbreide onvermogen om effectief te communiceren 
op momenten dat het er echt toe doet, terug te voeren is op een gebrek aan vaardigheden en ervaring onder 
leidinggevenden.

De jaarlijkse enquête onder het personeel van IHC duidde op dezelfde behoefte aan verbetering. De enquêtevraag 
(eens/niet mee eens) die overal in de organisatie de meeste negatieve reacties opleverde, was: ‘Mijn manager gaat 
effectief om met medewerkers die onder de maat presteren.’

Toen Terry de resultaten van de directiebesprekingen en de enquêtes bekeek, realiseerde hij zich dat echt iets moest 
worden gedaan aan de communicatie met medewerkers. Terry ontdekte bijvoorbeeld dat veel managers niet geneigd 
waren een arts aan te spreken wanneer ze zagen dat de arts iets deed dat niet helemaal correct leek. Patiënten 
liepen risico’s, omdat managers liever hun mond hielden.

“We realiseerden ons dat een gebrek aan vaardigheden voor het voeren van een gesprek over verantwoordelijkheid 
niet alleen nadelig was voor medewerkers; het had rechtstreeks invloed op de zorg die onze patiënten ontvingen”, 
zegt Terry.
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DE TRAINING
Om de bedrijfscultuur te veranderen en het concept 
van verantwoordelijkheid nemen te versterken, 
nam Terry contact op met VitalSmarts. Samen met 
twee collega’s werd Terry gekwalificeerd om de 
Crucial Conversations-training aan medewerkers 
van IHC te geven. Gewapend met de doeltreffende 
vaardigheden die Terry tijdens zijn cursus had 
geleerd, wist hij dat hij er met zijn medewerkers 
in zou slagen een cultuur van open en eerlijke 
communicatie te creëren. Dit zou niet alleen de 
sfeer op het werk ten goede komen, maar ook de 
veiligheid van de zorg aan patiënten.

Met steun van het hoofdkantoor verzorgden 
Terry en zijn collega’s de training voor een groot 
aantal leidinggevenden op verschillende niveaus 
in de organisatie. Bovendien bespraken ze de 
beginselen van Crucial Conversations tijdens 
directievergaderingen en andere bijeenkomsten.

Om de bekendheid met deze vaardigheden in 
de hele organisatie te versterken, deelden ze 
honderden exemplaren van het boek Crucial 
Conversations: Vaardigheden voor gesprekken 
die er écht toe doen uit aan managers en 
medewerkers van IHC. Hierdoor werd het Crucial 
Conversations-materiaal uiteindelijk ingebed in de 
cultuur van de organisatie. Talloze medewerkers 
praatten erover en oefenden ermee.

Als gekwalificeerd trainer kon Terry de Crucial 
Conversations-training aanpassen aan de 
werkschema’s en agenda’s in de veeleisende 
zorgomgeving. Hiertoe bood IHC het Crucial 
Conversations-programma in tussenpozen aan, in 
kortere sessies verspreid over een aantal weken, 
zodat optimale flexibiliteit kon worden geboden 
met het oog op de drukke agenda’s van de 
medewerkers. Ook werd de training aangeboden 
in al bestaande teams en groepen. Door deze 
flexibiliteit kon Terry voor een leerervaring zorgen 

die leidde tot maximale betrokkenheid en optimale 

resultaten bij de deelnemers.

De medewerkers vonden Crucial Conversations 
waardevol op een manier die ze nog niet bij andere 
programma’s hadden ervaren.

“Ik heb een aantal zeer goede 
trainingsprogramma’s gevolgd en het was vaak 
erg nuttig. Maar ik heb nog nooit een training 
gevolgd die zoveel invloed heeft gehad als Crucial 
Conversations”, vertelt een van de managers van 
IHC. De training had niet alleen invloed op haar 
werk, maar ook op andere aspecten van haar leven. 
“De Crucial Conversations-training was de meest 
leerzame cursus die ik ooit heb gevolgd.”

Crucial Conversations zorgt voor verandering op het 
persoonlijke vlak en biedt ook de organisatie grote 
voordelen. IHC merkte al snel dat het materiaal ook 
doordrong tot medewerkers die de training nog 
niet hadden gevolgd. Het vocabulaire van Crucial 
Conversations weerklonk overal, in kantoren, 
in de gangen en in de kantine. De terminologie 
van Crucial Conversations werd gehoord op alle 
niveaus van de organisatie. Mensen ontdekten 
een gemeenschappelijk referentiekader. Ze 
begrepen elkaar meteen en deelden een speelveld 
waar belangrijke kwesties veilig konden worden 
besproken, ook als iemand een misstap beging of 
zich niet aan de regels hield.

Het succes van het trainingsprogramma blijkt 
duidelijk uit de manier waarop medewerkers nu 
omgaan met gesprekken die er echt toe doen. Waar 
medewerkers eerder aangaven dat ze niet wisten 
hoe ze een lastig gesprek met een ander moesten 
voeren, zag Terry dat ze nu vol zelfvertrouwen op 
elkaar af stapten om een lastige kwestie meteen op 
te lossen.

“Crucial Conversations geeft medewerkers 
het nodige zelfvertrouwen om te kunnen 
omgaan met moeilijke situaties, onbuigzame 
collega’s of veeleisende klanten”, zegt Terry. 
“Voor Intermountain Healthcare was Crucial 
Conversations verreweg de beste oplossing.” 

HET RESULTAAT

Het Crucial Conversations-programma is nog altijd 
een groot succes bij Intermountain Healthcare. 
De training heeft de medewerkers niet alleen 
de vaardigheden gebracht die ze nodig hebben 
om Crucial Conversations te voeren. Terry ziet 
ook duidelijk verbetering van leiderschap en 
personeelstevredenheid. Terry en zijn team 
constateerden vooruitgang in alle 22 categorieën 
van de jaarlijkse enquête onder medewerkers.

Crucial Conversations ondersteunt ook duidelijk de 
‘elf zorgnormen’ die bij IHC werden ingevoerd om 
de tevredenheid onder patiënten te verbeteren.

“Eén van deze normen luidt ‘Communiceer 
duidelijk’, en dat is gelukt met Crucial 
Conversations”, vertelt Terry. “Andere normen zijn 
‘Maak een positieve eerste indruk,’ ‘Presenteer 
jezelf professioneel,’ ‘Wees aardig’ en ‘Behandel 
iedereen met waardigheid en respect’. Crucial 
Conversations sluit hierop goed aan en heeft veel 
invloed op ons initiatief voor meer tevredenheid 
onder patiënten.”

“Crucial Conversations 
heeft onze medewerkers 
het zelfvertrouwen gegeven 
dat ze nodig hebben om 
effectief met moeilijke 
situaties om te gaan.”  
 
– Steve Terry, directeur 
van IHC University, 
Intermountain Healthcare

Over de trainerkwalificatie van VitalSmarts—trainerkwalificatie van VitalSmarts biedt een organisatie een flexibele en kosteneffectieve structuur voor het 
geven van trainingen, met tastbaar resultaat. Volgens dit systeem bieden medewerkers met de beste trainersvaardigheden de Crucial Conversations-training 
aan in hun eigen organisatie. Het kwalificatieproces garandeert dat de doeltreffende vaardigheden die tijdens de Crucial Conversations-workshops worden 
aangeboden, een meetbaar effect hebben in de organisatie. Medewerkers die worden gekwalificeerd om Crucial Conversations-trainingen aan te bieden, geven de 
organisatie een bekroonde, gemakkelijk aan te passen training waarmee de organisatie vrijwel elk hardnekkig probleem kan aanpakken.

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 trainingsconcepten 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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