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Woord vooraf

Als commandant van een NAVO luchtlandingsdivisie vroeg ik eens een
Duitse stafofficier een bepaalde aanpak uit te werken. In de loop van
dezelfde dag kwam mijn (eveneens Duitse) chef staf naar me toe en vroeg
me of hij me even kon spreken. Een van de Duitse officieren had zich bij
hem gemeld in een redelijke staat van ontreddering. Hij voelde zich
intellectueel miskend en vermoedde dat ik weinig vertrouwen in hem had.
Hem was gevraagd een bepaalde oplossing uit te werken wat volkomen
indruiste tegen de Duitse managementopvatting dat leidinggevenden
problemen formuleren en de stafleden of uitvoerenden oplossingen proberen
te vinden. Ik kende deze Duitse managementopvatting natuurlijk ook en
realiseerde me dat ik me - na een tijdlang in Bosnie in een Britse omgeving
te hebben gewerkt - onbewust en tegen mijn gewoonte in een andere
methode had gevolgd. Een gesprek met de betrokken officier zette alles
weer recht en het resultaat van zijn werk bleek vervolgens uitstekend.
Dit voorval wees me nog eens nadrukkelijk op het vooruitstrevende
besturingsconcept dat in het Duitse leger al lange tijd gemeengoed is en
inmiddels door vele andere landen in hun doctrines is overgenomen. In de
loop van de jaren die ik nationaal en internationaal in leidinggevende rollen
doorbracht, heb ik vele bestuursstijlen mogen aanschouwen. Als rode draad
werd me steeds duidelijker dat uiteindelijk alleen met (mee)denkende
medewerkers veel is te bereiken. Zelf begin ik me ook ongemakkelijk te
voelen als ik niet kan doen wat me als zinvol voorkomt. De instelling om
ruimte te geven. zaken in perspectief te brengen en processen en structuren
steeds te verbeteren, bleek ook van waarde in een andere omgeving.
Eenmaal crisismanager in een ziekenhuis kostte het me daarom ook weinig
moeite om me op mijn gemak te voelen tussen kritische medisch
specialisten die gedreven met hun vak bezig zijn. De gewoonte om ruimte te
geven sloot naadloos aan bij de behoefte van de specialisten om zo veel
mogelijk hun eigen processen te regelen.

Toen ik in 2004 mijn taak om een ziekenhuis bestuurlijk weer op orde te
brengen had afgerond werd me van diverse zijden gesuggereerd om eens iets
over de - soms nogal turbulente - ervaringen in de ziekenhuiswereld te gaan
schrijven. Het louter beschrijven van ervaringen leek me echter weinig
aantrekkelijk. In de veelheid aan managementboeken zou het resultaat
waarschijnlijk spoedig uit het zicht verdwijnen. Het verwerken van de
ervaringen in een dissertatie sprak me meer aan. Daarmee benut je de
ervaringen, maar je verdiept ook je eigen kennis door aanvullende studie en



onderzoek. Mijn broer Martien komt de eer toe me op dit idee te hebben

gebracht. Als hoogleraar theologie heeft hij veel ervaring opgedaan met
oudere promovendi en geleerd dat jarenlange praktijkervaring soms
verrassende gedachten kan opleveren. Tijdens een wandeling opperde hij
mij deze weg eens te overwegen.

Ik heb als bestuurder van verschillende ziekenhuizen ruimschoots de
gelegenheid gehad om te voelen wat het betekent dat vele instanties zich
met deze bedrijfstak bezighouden en de maatschappelijke emoties te ervaren
die hiermee gepaard gaan. Ook ervoer ik de interne spanningsvelden en het
ontbreken van een bepaald organisatiebewustzijn. De ziekenhuizen troffen
me vooral door de vreemde combinatie van intellectuele rijkdom en
organisatorische armoede. Geleidelijk werd me duidelijk dat 66n van de
redenen voor deze ongemakkelijke combinatie was gelegen in het ontbreken
van kennis en ervaring hoe om te gaan met het dilemma van een behoefte
aan zowel bestuurlijke regie als aan professionele autonomie. Vanuit mijn
militaire loopbaan was ik met dit dilemma bekend en wist ik dat er hiervoor
oplossingen zijn. Toen de vraag naar een onderwerp voor een dissertatie ter
sprake kwam, lag een combinatie van de beide ervaringsgebieden voor de
hand.

Na mijn eerste gesprek met John Rijsman in Tilburg wist ik eigenlijk al dat
het daar moest gebeuren. John toonde zich even enthousiast als ik en liet
duidelijk merken het schrijven van een dissertatie een uitstekend idee te
vinden. Met Casper Vroom heb ik eerder verschillende keren mogen
samenwerken. Toen ik hem belde met de mededeling dat ik het voornemen
had een proefschrift te gaan schrijven, ontstond het idee om als copromotor
te fungeren als het ware vanzelf. Het overleg met de promotoren was steeds
een inspirerende aangelegenheid. Zij wisten me tactvol met prijzende
woorden te stimuleren en erop te wijzen waar nog tekortkomingen lagen. In
alle gevallen kwam ik er gemotiveerder vandaan.

Het schrijven van een dissertatie betekent niet alleen iets voor jezelf, maar
ook voor je omgeving. Ina moest even wennen aan het idee dat ik me nu op
een wetenschappelijk pad ging begeven, maar ze weet dat ik me gelukkig
voel in een creatieve rol. Van haar kreeg ik zoals altijd alle steun, ook als ik
in gedachten verzonken haar even niet zag of hoorde. Ze heeft al veel
verhalen moeten aanhoren en zich ongetwijfeld wel eens afgevraagd waar
dat nu weer heen moest, maar heeft zich ook nu weer met mij ingespannen
om ook deze nieuwe 'missie' tot een goed einde te brengen.



De snelheid waarmee de dissertatie vorderde, is mede te danken aan de
ondersteuning die ik van vele zijden ontving. Mijn voorgaande posities
maakten het me eenvoudig om toegang te krijgen tot verschillende bronnen.
Zowel binnen de defensieorganisatie, het Ministerie van VWS als binnen de
ziekenhuisbranche bleek men gaarne bereid me zowel mondeling als
schriftelijk van de benodigde informatie te voorzien. Ik ben diegenen die me
adviseerden of ondersteunden zeer erkentelijk zoals mijn oud collega Hans
Bosch, die het militaire gedeelte nog eens kritisch bezag en Coen Terpstra,
bibliothecaris van de KMA, die aan elk verzoek om literatuur op kort
termijn wist te voldoen. Dank ben ik ook verschuldigd aan de directie van
Boer & Croon Executive Managers die het geduld opbracht om mij te
'sparen' bij nieuwe opdrachten en praktische ondersteuning aanbood bij het
werk. Ton van Tuyl was degene die me bij John Rijsman introduceerde en
daarmee naar Tilburg leidde. In de afronding heb ik het genoegen gehad dat
Hans Doeleman alle teksten nog eens voor mij doorliep.

Jan Willem Brinkman

Wassenaar, juni 2006
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Ten geleide

Voor het lezen en interpreteren van dit onderzoek is een korte inleiding
handzaam. Het onderzoek is voortgekomen uit managementervaringen in
twee sterk uiteenlopende sectoren, t.w. in de militaire organisatie en in een
aantal Nederlandse ziekenhuizen. Deze tamelijk unieke combinatie van
ervaringen gaf me het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan de
gedachtevorming over het besturingsvraagstuk dat de ziekenhuissector al
geruime tijd bezighoudt. Voor zover bekend zijn deze twee werelden niet
eerder conceptueel met elkaar in verband gebracht en onderzocht op

mogelijke analogieen in hun bestuurlijke processen. Beide sectoren mogen
inhoudelijk sterk verschillen, bepaalde organisatorische processen doen dat
niet altijd; net zoals ook appels en peren sterk verschillen, maar eenzelfde

groeiproces kennen.

Door de opgedane ervaring is een empirische deskundigheid ontstaan die bij
dit onderzoek zal worden benut. Het onderzoek richt zich op het
Nederlandse ziekenhuisstelsel. Bewust heb ik ervoor gekozen me hiertoe te
beperken. Niet alleen gelden mijn ervaringen alleen het Nederlandse stelsel,
de verwevenheid van een ziekenhuisstelsel met de nationale regelgeving,
historie en cultuur maken ook dat bevindingen in het ene stelsel niet zonder
meer gelden voor dat van een ander land. Anderzijds sluit het een
toepasbaarheid van de uiteindelijke conclusies in andere ziekenhuisstelsels
ook niet uit. Dit aspect valt echter buiten dit onderzoek.
Een beperking tot de nationale organisatie geldt niet voor de beschrijving
van de militaire organisatie. Activiteiten in de militaire sector hebben per
definitie een internationaal karakter. Krijgsmachten leren van elkaar door
conflicten en door samenwerking. Ik heb het genoegen gehad in een
langdurige internationale loopbaan vele krijgsmachten aan het werk te zien
en leiding te mogen geven aan multinationale eenheden. Hiermee is sprake
van een uitgekristalliseerde empirische bestuurlijke deskundigheid op dit
gebied. Met de militaire organisatie wordt dan ook niet alleen de
Nederlandse krijgsmacht bedoeld.

Gedurende mijn functioneren als crisismanager in ziekenhuizen is mij
gebleken dat de medische wereld niet bekend is met een in de militaire
organisatie doorontwikkelde, vergaand gedecentraliseerde bestuursvorm
waarin centrale regie samen gaat met een operationele zelfstandigheid van
de uitvoerenden. Ook is de - vrij uitgebreide - literatuur op dit gebied niet
bekend. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Ook in de management-
literatuur vindt men over de militaire bestuurservaringen relatief weinig
terug.



18

Gelijktijdig ziet men in de medische wereld een toenemend bewustzijn
ontstaan van een veranderende omgeving als gevolg van factoren als
marktwerking, deregulering, nieuwe regelgeving en druk vanuit de
samenleving. De grotere dynamiek die hieruit voortvloeit, maakt
bestuurders en professionals - gewend aan de stabiliteit die een
monopoliepositie met zich meebrengt - in toenemende mate onzeker. In
deze situatie loont het de moeite om te bezien hoe een sector die zich
professioneel heeft ingesteld op een dynamische en onzekere omgeving en
met haar werkwijze succesvol is gebleken, zich in bestuurlijk opzicht
gedraagt. In het geval er sprake is van voldoende aanknopingspunten, zou
een analoge werkwijze wellicht ook in het medische vakgebied kunnen
worden benut.

Geleidelijk is zo de opzet van het onderzoek ontstaan. De basis van het
onderzoek wordt gevormd door een conceptuele analyse van de bestuurlijke
ontwikkelingen in beide sectoren. In dit verband zijn drie kennisbronnen
benut. In de eerste plaats is dat de eerder genoemde concrete en unieke
ervaringskennis. Verder wordt gebruik gemaakt van de bestaande literatuur
op dit gebied en tenslotte is dit aangevuld met concrete illustraties in de
vorm van een vijftal case studies. Ter ondersteuning van en aanvulling op
dit proces zijn interviews gehouden met deskundigen en verantwoordelijken
in het veld. Door deze werkwijze ontstaat een breed en gelijktijdig concreet
beeld van beide sectoren op het gebied van de besturing.
In dit verband moet nog eens worden benadrukt dat de case studies in het
licht van het bovenstaande niet dienen ter bewijsvoering of het onderzoeken
van causale verbanden, maar als illustratie en concretisering van de eerdere

analyse van de betreffende sector. Zij dragen door het betrekken van een
aantal empirische situaties bij aan de overtuigingsevidentie.

Vervolgens kan door een vergelijking van de besturingsvariabelen die
volgen uit de analyses en de case studies, worden nagegaan of en in
hoeverre er voldoende analogie is aan te geven die het zinvol maakt om het
gevolgde besturingsmodel in de ene sector succesvol naar de andere sector
over te dragen. Aangezien de ene sector zich heeft ingesteld op een
dynamische en onzekere omgeving en de ander (nog) niet, zullen er in de
vergelijking voorspelbaar duidelijke verschillen zijn te onderkennen in de
besturingsparameters. Juist deze concrete en zichtbaar gemaakte verschillen
markeren de aandachtsgebieden in de besturing van het ziekenhuisstelsel
zodra sprake is van een meer dynamische en onzekere omgeving.

Uiteindelijk zal worden bezien of het plausibel te maken is, dat - daar waar
sprake is van analoge processen - de bestuurlijke werkwijze in het ene
(militaire) gebied kan worden overgenomen in het andere (medische)
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gebied. Met deze redenering en werkwijze wordt getracht de lezer mee te
nemen van de theorie naar de praktijk en deze praktijk te spiegelen aan de

bestuurlijke parameters die een rol spelen in een dynamische en onzekere
omgeving. Zo is het mogelijk een aanzet te geven tot een besturingsconcept
voor het ziekenhuisstelsel dat niet alleen goed functioneert in een stabiele
omgeving, maar ook om kan gaan met complexiteit, dynamiek en
onzekerheid.

Dit onderzoek richt zich uiteraard op het academische veld en de wereld van
de consultancy, maar vooral ook op diegenen die - met de schrijver -
geYnteresseerd zijn in en geboeid worden door de managementproblematiek
van de Nederlandse ziekenhuizen. Getracht is daarom zoveel mogelijk
managementjargon te vermijden. In dit licht is ook bij de literatuurkeuze
vooral gezocht naar producten uit het eigen cultuurgebied.



Deel 1

Probleemstelling en theoretisch kader



Probleemstelling en theoretisch kader                                                             22

Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1   Dynamiek en onzekerheid in de ziekenhuiszorg
Ziekenhuizen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie: het bieden
van medisch specialistische zorg in de vorm van diagnostiek en op
verbetering gerichte ('curatieve') behandeling    en de daarbij behorende
verpleging en verzorging. Een omvangrijk deel van de collectieve middelen
wordt aan deze zorg besteed. Voor de samenleving is het van grote waarde
dat ziekenhuizen deze functie goed vervullen en dat de continuYteit van deze
zorg is gewaarborgd binnen aanvaardbare financiele grenzen. Daarom treedt
de overheid regulerend en bewakend op. De uitvoering wordt aan de
instellingen zelf overgelaten.

Enkele jaren geleden gaf de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) in een beleidsnota aan de Tweede Kamer de situatie in de
ziekenhuissector als volgt weer: 'De ziekenhuissector wordt door een grote
dynamiek gekenmerkt. De vraag naar zorg en het aanbod van zorg door de
ziekenhuizen bernvioeden elkaar in hoge mate en de onderlinge relatie
wordt steeds natiwer. Nieuwe ontwikkelingen, mogelijkheden en
vraagstukken met betrekking tot de zorgvraag (de emancipatie van de
patifnt, de multiculturele samenleving, de welvaartsgroei en de vergrijzing
van de bevolking), met betrekking tot het zorgaanbod (de explosieve groei
van technologie en wetenschappelijke kennis, professionalisering,
superspecialisatie en multidisciplinaire samenwerking) en in het zorgbeleid
Chet bestultrlijke proces van decentralisatie en deregulering, de opkonist van
het geintegreerd medisch specialistisch bedrijf, de vorming van zorgketens
en bloei van transmurale zorg en het proces van schaa[vergroting) vereisen
een nieuwe kijk op de positionering, sturing, kwaliteit, organisatie eli
toegankelijkheid    van    de ziekenhitissector.' Deze beschrijving heeft
betrekking op zowel de interne structuur en de organisatie van de
ziekenhuissector als op de veranderende politieke en maatschappelijke
omgeving. Duidelijk is dat vele factoren gelijktijdig bewegen en daarmee
zorgen voor een dynamiek en onzekerheid die nieuw is voor de tot dusver
betrekkelijk stabiele ziekenhuissector.

  Nom Min van VWS. Positionering Algemene Ziekenhuizen, vergaderjaar 1999-2000. nr. 27 295. p.
3.
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De veranderingen in en rond de ziekenhuiszorg voltrekken zich in een hoog
tempo. De vraag naar ziekenhuiszorg neemt verder toe als gevolg van
demografische ontwikkelingen en van toenemende wensen van de patienten
2. De patient wordt mondiger en veeleisender als gevolg van factoren als een
hogere opleiding, meer assertiviteit. tanend gezag van de professionals,
groeiend besef van rechten en meer informatie, vooral via het internet. Van
de zorgverleners wordt meer aandacht verwacht. Ook de beroepsmatige
normen worden hoger en de prestaties worden transparanter. Gelijktijdig
treedt de overheid verder terug. In 2006 treedt een nieuwe fase in met een
begin van gereguleerde marktwerking en liberalisering binnen de
ziekenhuiszorg. De impact van dergelijke veranderingen is groot en schept
een nieuwe situatie voor zowel de zorgprofessionals als het management
van de ziekenhuizen. Kon het ziekenhuis tot dusver functioneren als een
monopolist in een redelijk rustige omgeving, in de komende jaren zal zij
zich staande moeten houden in een competitief en dynamisch krachtenveld.
Dit veranderingsproces is al enkele jaren gaande en in dit licht is het niet
verwonderlijk dat veel ziekenhuizen worstelen met hun besturingsmodel en
organisatiestructuur en dat spanningen ontstaan tussen de vele betrokken
interne en externe partijen.

1.2 De ziekenhuissector in getallen

Het aantal ziekenhuizen is de laatste jaren sterk gedaald. Nederland kent
momenteel 94 algemene en academische   en 10 categorale ziekenhuizen.
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling over de laatste jaren weer.

Tabel 1: Aantal ziekenhuizen in Nederland

Ziekenhuizen 2000 2001 2002 2003 2004

Algemeen 96 94 89 89 86
Academisch 88888
Categoraal 11 10 10 10 10
Totaal 115 112 107 107 104

Bron: PrismanUErkenningsbeschikkingen, cfm art 22 WZV

Hoewel er in de patientenzorg sprake is van een ruime overlap. zijn er
duidelijke verschillen in de functies van deze ziekenhuizen. De meeste
ziekenhuizen zijn algemene ziekenhuizen. Zij vervullen voornamelijk een
regionale functie en leveren de bulk van de medisch specialistische zorg.
Deze zorg omvat alle vormen van medisch specialistische hulp en is 24 uur
per dag en zeven dagen in de week beschikbaar.

2 Sociaal Cultureel Planbureau. In het zicht van de toekomst, Sociaal Cultureel Rapport 2004,25
oktober 2004, p. 428. Het SCP schat dat de zorgvraag tot 2020 met ca 27 % zal stijgen
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Een aantal algemene ziekenhuizen behoort tot de groep opleidings- of
topklinische ziekenhuizen. Dit zijn er thans (najaar 2005) 19. Zij bieden
naast de basiszorg voor de eigen regio tevens topklinische zorg met een
bovenregionale functie. Topklinische zorg ("high cure") vergt specifieke
deskundigheid, geavanceerde apparatuur en bijzondere voorzieningen. In
deze ziekenhuizen vinden tevens opleidingen plaats voor medisch-
specialistisch, verpleegkundig, paramedisch en medisch ondersteunend
personeel alsmede toegepast patientgebonden wetenschappelijk onderzoek.
Zij worden tegen deze achtergrond vaak aangeduid als 'teaching hospitals'.
Op wetenschappelijk gebied vervullen zij een brugfunctie tussen de
regionale en de academische ziekenhuizen.

Er zijn in Nederiand acht academische ziekenhuizen. De academische
ziekenhuizen leveren - naast basiszorg en topklinische zorg voor de directe
omgeving - zgn. topreferente zorg. Dit is specialistische zorg voor patienten
die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen
aandoeningen hebben. Deze vorm van zorg vereist zeer specialistische
kennis. De academische ziekenhuizen kennen voorts een wetenschappelijke
onderzoek- en onderwijsfunctie en zijn daarom verbonden met een
universiteit en erkend in de zin van de Wet op het Wetenschappelijk
Onderwijs (WWO).
Een aantal ziekenhuizen richt zich tenslotte op specifieke ziekten of groepen
patienten. Deze worden categorale ziekenhuizen genoemd. Voorbeelden
hiervan zijn oog-, revalidatie-, kanker-, longziekte- en orthopedische centra.
Ook zelfstandige behandelcentra (ZBC'n) richten zich doorgaans op de
behandeling van bepaalde ziekten of gebreken.

Tabel 2: Uitgaven per sector in 2004 (in miljoenen euro) en gemiddelde
jaarlijkse groei van 2000-2004 (in procenten)

Cure Uitgaven 2004 Gem. jr. groei in %
Huisartsenzorg 1.574 8,9 %
Geneesmiddelen 4.156,8 5,7 %
Tandheelkundige zorg 492,6 - 4,8  %
Verloskundige zorg en 398,2 7.9 %

kraamzorg
Fysiotherapie 320,6 - 14,8 %
Ambulance en overig 461.1 6.7 %
ziekenvervoer
Medisch specialistische 1.846,6 10,8 %
zorg
Ziekenhuizen 12.080,8 8.4 %

Bron: Jaarbeeld Zorg 2004, Min van VWS
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In 2004 werd in Nederland ruim twaalf miljard euro aan de ziekenhuiszorg
besteed. Bovenstaande Tabel 2 geeft de uitgaven aan in de curatieve zorg.
De ziekenhuiszorg vormt verreweg de grootste uitgavenpost in de curatieve
zorg en vertoont bovendien de sterkste jaarlijkse stijging.
In de loop der jaren is ook de personele capaciteit in de ziekenhuiszorg sterk
toegenomen. Dit geldt zowel voor het aantal arbeidsplaatsen als voor het
aantal werkenden (zie Tabel 3). De sector is hiermee 66n van de grootste
werkgevers van Nederland.

Tabel 3: Totaal aantal arbeidsplaatsen (fte) en werkenden in de ziekenhuissector

Periode Aantal werkzame Aantal fte's
personen

1993 187.910 139.860

1994 187.350 136.860

1995 191.160 138.100

1996 194.710 139.140

1997 195.010 140.120

1998 208.420 147.970

1999 206.960 148.640

2000 209.510 149.060

2001 216.230 153.750

2002 231.161 162.411

Bron: CBS

1.3 Falend management ?
In de laatste jaren is er een grote belangstelling voor het functioneren van de
ziekenhuizen waar te nemen en verschenen er vele rapporten over de
kwaliteit en (in)effectiviteit van de ziekenhuizen. Deze rapporten zijn
zonder uitzondering kritisch en gaan niet over een enkel deelgebied maar
over vrijwel alle aspecten van de ziekenhuiszorg (productiviteit OK's,
logistiek, veiligheid, spoedeisende hulp e.d.). Ze roepen het beeld op van
een sector die slechts een beperkte greep heeft op zijn kernprocessen.
Tegen deze achtergrond is ook de kwaliteit van het management in de
ziekenhuizen regelmatig onderwerp van discussie. In de genoemde
rapporten worden de tekortkomingen op de onderzochte gebieden

uiteindelijk geweten aan onvoldoende leiding en aandacht door het
management van de ziekenhuizen. Aangezien het bestuur de
eindverantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van het ziekenhuis
als geheel, is dit op zich weinig opzienbarend. Elke onvolkomenheid zal
direct of indirect bij het bestuur worden neergelegd. Grit en Meurs
onderkennen een groot aantal klachten over het ziekenhuismanagement. Er
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zouden te veel managers zijn, ze zouden andere doelen hanteren dan de
medici, ze zouden verkeerde motieven hanteren en ze zouden te vaak falen.
Zij zien de discussie over (de kwaliteit van) het management vooral in het
licht van twee ontwikkelingen: een verschuiving van de taak van
voornamelijk beheer van ziekenhuizen naar strategisch en visionair
management en de ontwikkeling van het management als zelfstandig
professioneel domein 3

Hoe het ook zij, er lijkt een fundamenteel probleem te zijn ontstaan ten
aanzien van het ziekenhuismanagement. Een recent onderzoek, waarbij ook
de Orde van Medisch Specialisten (OMS) was betrokken, geeft aan dat 83%
van de zorgprofessionals de bureaucratie en het ziekenhuismanagement
zelfs als de grootste bedreiging van hun beroep ziet 4. Ook marktwerking
wordt door een hoog percentage professionals afgewezen. Dit werpt de
vraag op of de bestaande bestuurlijke architectuur van de ziekenhuissector
daadwerkelijk in staat is leiding te geven aan dit complexe en
maatschappelijk essentiele stelsel. Deze vraag is extra actueel nu de
inmiddels aangevangen gereguleerde marktwerking en liberalisering een
nog groter beroep gaan doen op de bestuurlijke vermogens in deze sector.

Dit belangrijke bestuurlijke vraagstuk wordt algemeen onderkend en roept
in de ziekenhuissector gemengde gevoelens op. Ziekenhuizen zijn
traditioneel het domein van de zorgprofessionals. Zij zijn 'bottom up' en
tegen wil en dank uitgegroeid tot grote organisaties die niet meer zonder
professioneel management kunnen functioneren. Schaalvergroting heeft - in
combinatie met een uitdijende regelgeving van overheidswege - geleid tot
een toename van de bureaucratie maar niet tot beter functionerende
ziekenhuisorganisaties. De bestaande bestuurssituatie wordt niet alleen door
de zorgprofessionals maar ook door de bestuurders zelf als weinig
bevredigend ervaren. Uitgebreide regelgeving, vele toezichthouders. een
politiek geladen omgeving en een complex intern besturingsmodel beperken
in de praktijk de bestuurlijke handelingsruimte en zorgen voor een
aanzienlijk afbreukrisico voor de bestuurders. Het (relatief hoge) salaris van
ziekenhuisbestuurders wordt in dit verband wel eens vergeleken met
'gevarengeld'5. Moen e.a. benadrukken dat de bestuurders van
zorginstellingen zich in het licht van deze ontwikkelingen steeds meer als
ondernemer en strateeg zullen moeten opstellen en minder als beheerder.
Ook zullen zij zich steeds meer als leider van veranderingsprocessen moeten

'  Grit, K. en Meurs. P.. (2005). Verschuivende verantwoordeliikheden. Assen, Koninklijke Van
Gorcum. p. 3 - 5.
4 Wegsnijden die medische bureaucratie. in: Vrii Nederland. 26 maart 2005.
5  Moen. J.. Ziekenhuis is complexer dan Unilever, in: Volkskrant, 3 juli 2004.
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profileren 6. Volgens Grit en Meurs is het geen uitzondering dat
zorgbestuurders keuzes vermijden door te wachten, beslissingen uit te
stellen of zich te verschuilen. Door de deregulerende overheid komen ze nu
echter op een voetstuk te staan en wordt er juist meer van ze verwacht.
Gelijktijdig constateren zij dat voor dezelfde bestuurder de speelruimte weer
wordt beperkt en hij die als het ware nog moet bevechten. Als krachten die
moeten worden bevochten noemen zij: de interne decentralisatie, de
professionele autonomie, de stakeholders en de roep om meer
maatschappelijke verantwoording 7.

1.4 Paradoxale krachten

Al met al wordt de vraag of de wijze van besturen in de ziekenhuissector
kan voldoen aan de eisen van de tijd steeds belangrijker. De krachten
waarmee een zorgbestuurder te maken heeft, kennen echter een sterk
paradoxaal karakter. De ziekenhuizen moeten patientvriendelijker maar
tevens zakelijker worden, ze moeten meer presteren en tevens de kosten
beheersen en transparanter zijn, men ziet 'gaten' in het toezicht die gedicht
moeten worden maar wenst tegelijk minder toezicht, de bestuurder moet
daadkrachtiger worden maar tevens politieker optreden nu de centrale
overheid terugtreedt, enz.

Dit alles wekt niet de indruk dat we te maken hebben met een sector, die
haar vorm heeft gevonden en de toekomst met vertrouwen tegemoet kan
zien. Integendeel, het ligt in de lijn der verwachting dat de ontketening van
nieuwe krachten als een gereguleerde marktwerking, prestatiemeting en
meer transparantie een extra zware wissel gaat trekken op deze sector die
bestuurlijk al kwetsbaar is. De vraag lijkt gerechtvaardigd in hoeverre de
ziekenhuisorganisaties in staat zijn zich in de veranderende omgeving
staande te houden, of specifieker gezegd: hoe groot het bestuurlijke
vermogen is om zich aan de veranderende omgeving aan te passen en daarin
effectief te functioneren. Het is deze vraag die centraal staat in dit
onderzoek.
Behalve het onderzoeken en vaststellen van de kwaliteit van het bestuurlijke
vermogen is het ook van belang te bezien in hoeverre het mogelijk is dit
vermogen te verbeteren. In dit verband is het zinvol te kijken naar andere
sectoren die in vergelijkbare omstandigheden verkeren of hebben verkeerd
en zich vervolgens succesvol hebben ontwikkeld en aangepast aan de
nieuwe omstandigheden.

6 .Moen. J..e.a..(2000), Leiden of liiden?, Assen. Van Gorcum, p.  I en 2.

7 Grit, K. en Meurs, P.. (2005), Verschuivende verantwoordeliikheden. Assen. Koninklijke Van
Gorcum, p. 5 en 132 - 137.
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'De inanager is meer en ineer aangeivezen op zijn positie in de onderhandelings-
arena. Dit vereist van de manager niet alleen solide argumentatie, scherp
manoeuvreren, benutting van smalle marges van het beleid, maar bovenal politiek
inzicht. Managers die vooral de medewerking van professionals willen verkrijgen,
zullen vaardigheden moeten ontwikkelen op het gebied van communiceren en
onderhandelen en zulten zich moeten bekwamen in de rol van coach of regisseur.
Het bovenstaande impliceert dat management niet alleen steeds complexer en
:Waarder is geworden, maar bovenal een claim legt op iemands mogelijkheden
het accent van beherend management naar strategisch leiderschap te verleggen
Dit vereist een fundamentele onislag van beheersmatig naar een beleidsmatige
opstelling, van een uitvoerende naar een initiarende of regisserende rol. De vraag
is, in welke mate de manager in staat is deze managementopgaven te vervullen als
hij niet meer kan terugvallen op bekende en reeds beproefde benaderingen.
Vertrouwde concepten voldoen niet meer, terwijl nieuwe nog met zijn
uitgekristalliseerd '

(J. Moen, e.a., (2000), Leiden of liiden?. Assen, Van Gorcum, p. 2)

1.5 Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie
Sommige organisaties of stelsels hebben geleerd om met complexiteit en
een dynamische en onzekere omgeving om te gaan, omdat ze permanent of
met regelmaat met een dergelijke omgeving te maken hebben. Zij hebben
zich - door ervaring wijzer geworden - daarop ingesteld. Een dergelijke
sector is ook de krijgsmacht. In tegenstelling tot de ziekenhuissector, die pas

stein de loop van de 20  eeuw in organisatorische zin haar vorm kreeg,
dateren militaire organisaties al van voor onze jaartelling. Zij hebben zich in
de loop der tijd met regelmaat moeten aanpassen aan veranderingen op
zowel vakinhoudelijke gebied, b.v. als gevolg van nieuwe technologie, als
aan veranderende omstandigheden. Om hun operationele effectiviteit te
behouden, hebben militaire organisaties ook hun besturing en structuur
moeten herzien.
Voor een helder beeld is het van belang ons hierbij te realiseren dat de
krijgsmacht in organisatorische zin twee verschijningsvormen kent. Het
meest bekend - en voor velen beeldvormend - is de vredesorganisatie. Deze
is gericht op vredesbeheer, instandhouding, opleiding en training. De
waarde van een krijgsmacht is echter niet gelegen in deze vredesorganisatie,
maar in de operationele organisatie. Deze richt zich in denken en handelen
op  de eigenlijke functievervulling: het optreden onder 'bijzondere',  d.w.z.
dynamische en onzekere omstandigheden.
Voor de militaire organisatie is het een existentieel vraagstuk om ondanks
interne complexiteit en een dynamische en onzekere omgeving toch tot
zinvolle besluiten te komen en deze vervolgens effectief te implementeren.
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Zij besteedt daarom veel aandacht aan de inrichting en de werking van haar
besturingssysteem. In de loop der tijd heeft de militaire organisatie in haar
bestuurlijke werkwijze en organisatie elementen verweven die verzekeren
dat de organisatie ook in een onrustige (en zelfs vijandige) omgeving
operationeel effectief kan blijven functioneren. In het kader van dit
onderzoek is het relevant na te gaan op welke grondslagen deze bestuurlijke
capaciteit en stabiliteit berust. Hierbij gaat het - in het licht van het zoeken
naar mogelijke analogieen met de ontwikkelingen die we in de
ziekenhuissector waarnemen - niet om de krijgskundige aspecten maar
vooral om de conceptuele benadering van het besturingsvraagstuk met de
daarbij behorende bestuurlijke, organisatorische en mentale aspecten.

Relevant in dit verband is vooral het ontwikkelingsproces dat zich
gedurende   de    19de   en   20ste   eeuw   in de Westerse krijgsmachten heeft

voorgedaan. Deze ontwikkeling legde de grondslag voor een nieuwe wijze
van aansturing. De militaire organisatie is erin geslaagd een besturings-
concept te ontwikkelen dat een optimale ruimte biedt aan het uitvoerende
niveau en een groot adaptief vermogen kent en heeft de facetten die hiermee
samenhangen vergaand uitgewerkt. Dit ontwikkelingsproces en de
uitkomsten daarvan maken deze organisatie relevant voor een vergelijking
met de ziekenhuissector, waarin de zelfstandigheid van de uitvoerenden - de
medisch specialisten - weliswaar altijd het uitgangspunt is geweest, maar
deze zwaar onder druk is komen te staan door een oprukkende bureaucratie
en toenemende prestatiedruk.

De taken van de krijgsmacht zijn na het einde van de Koude Oorlog in  1990
wederom veranderd en aangepast aan de nieuwe omstandigheden. De
Westerse militaire organisaties die gedurende de Koude Oorlog in relatief
grote verbanden en op bekend terrein aantraden tegen een tevoren bekende
tegenstander, nemen thans deel aan kleinschalige en variarende operaties in
onbekende gebieden, met wisselende militaire en civiele partners en in een
complexe en gevoelige, internationale omgeving. Meer dan ooit wordt een
beroep gedaan op de flexibiliteit, de creativiteit en het initiatief van de
laagste uitvoerende niveaus. Ook de samenstelling van de krijgsmacht is
ingrijpend aangepast. Het einde van de Koude Oorlog leidde tot een
herstructurering en reductie van de militaire organisaties. De Koninklijke
Landmacht biedt hiervan een goed voorbeeld. Deze veranderde van een
continentaal georienteerde en grotendeel mobilisabele verdedigingsmacht
met een vredessterkte van ca 70.000 een oorlogsterkte van ca 200.000
militairen in een wereldwijd inzetbare, parate interventiemacht van ca
30.000 militairen. Gelijktijdig werden de dienstplichtigen vervangen door
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vrijwilligers 8. Hoewel de westerse militaire organisaties sterk kunnen
verschillen in omvang, zijn er vanwege de gelijkgerichte taakstelling grote
overeenkomsten in het functioneren en in de aansturing. Zij hanteren in
grote lijnen dezelfde beginselen bij de besturing en het inrichten van de
operationele organisatie. Zo is ook de Nederlandse militaire doctrine
afgestemd op de NAVO standaard en die van de meest gebruikelijke
partners '.  In deze opzet en met de nieuwe taakstelling is de krijgsmacht
meer dan ooit een 'vraaggestuurde' organisatie geworden die zich richt naar
de internationale behoefte aan militaire capaciteit.

1.6 Overeenkomsten

Het ziekenhuisstelsel en de militaire organisatie kennen vele - vooral
vakinhoudelijke - verschillen maar ook overeenkomsten. Beide sectoren
vervullen belangrijke maatschappelijke functies: het voorzien in de behoefte
aan gezondheidszorg respectievelijk aan veiligheid en worden betaald uit
collectieve middelen. Dit brengt een voelbare druk met zich mee voor
verantwoording en een transparante wijze van functioneren en een
permanente publieke en politieke belangstelling.
Beide sectoren kennen vanuit hun functie een hoge graad van
beschikbaarheid. Zij zijn vertrouwd met het aspect van operationele urgentie
waarin een lange besluitvorming niet altijd mogelijk is maar direct moet
worden gehandeld. In dit licht is het niet verwonderlijk dat in beide sectoren
de medewerkers een hoge mate van plichtsopvatting en betrokkenheid aan
de dag leggen, hoezeer de inhoudelijke motivatie en de taken ook mogen
verschillen.
In organisatorische zin bestaan beide stelsels uit een groot aantal
(sub)organisaties met eigen bestuurselementen maar met min of meer
dezelfde functie. De afstand tussen beleidsmakers en uitvoerenden is groot.
Dit brengt in beide gevallen een spanningsveld met zich mee tussen wat de
beleidsmakers wenselijk achten en wat de 'werkvloer' voor mogelijk en
zinvol houdt. Dit spanningsveld zorgt voor regelmatige afstemmings-
vraagstukken en een min of meer permanente discussie over de inrichting
van de besturing en de organisatie.
Beide stelsels kennen een relatief sterke geslotenheid van de beroepsgroep.
Instroom van nieuw personeel vindt vrijwel uitsluitend aan de basis plaats

8 Een soortgelijke ingrijpende omschakeling van een dienstplichtig naar een beroepsleger vond plaats
in landen als Belgie en Frankrijk. Voor sommige andere krijgsmachten zoals de Britse en de
Amerikaanse was de omschakeling minder ingrijpend omdat zij al een expeditionaire opdracht
vervulden en geen dienstplicht meer kenden.
9 Deze doctrine is neergelegd in de Nederlandse Defensie Doctrine (NDD) en in zgn. Militaire
Doctrine Publicaties (MDP). De belangrijkste in dit verband zijn de publicaties Commandovoering
(Deel I ) en Vredesoperaties (Decl 3).
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en er is sprake van een eigen culturele identiteit. Voor beide stelsels geldt
verder een streng wettelijk kader dat grenzen aangeeft voor het functioneren.
Bij overtreding van dit kader treedt een specifiek 'branche eigen' orgaan
(tuchtcollege resp. militaire kamer) corrigerend op. Tenslotte maken de
beide sectoren gebruik van hoogwaardige technologie maar is uiteindelijk
vooral de menselijke toewijding bepalend voor het resultaat van de
inspanningen. De wijze waarop deze menselijke inspanning wordt begrensd,
afgeremd of gestimuleerd, speelt daarom een belangrijke rol.
Deze overeenkomsten dragen mede bij aan de relevantie van een
vergelijking tussen beide sectoren. De focus ligt bij het militaire besturings-
en organisatieconcept en de vraag of deze een antwoord zou kunnen geven
op (een deel van) de besturingsvraagstukken waarmee het ziekenhuisstelsel
geleidelijk werd en wordt geconfronteerd.

Voor een goed perspectief is het van belang bij de vergelijking ook een
enkele kwantitatieve parameter te betrekken. In de Nederlandse
Rijksbegroting zijn voor de jaren vanaf 2003 voor de beide sectoren de
volgende bedragen opgenomen.

Tabel 4: Uitgaven per sector

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Algemene en categorale 9.049 9.095 9.174 9.278 9.355 9.395
ziekenhuizen
Academische ziekenhuizen 2.833 2.848 2.863 2.878 2.884 2.884
Totaal ziekenhuizen 11.882 11.943 12.037 12.156 12.239 12.279

Defensie 7.403 7.607 7.673 7.759 7.809 7.698

Bron: Rijksbegroting 2005

Beide sectoren leggen een aanzienlijk beslag op de collectieve middelen. De
ziekenhuissector doet hierop een aanmerkelijk groter beroep dan de
krijgsmacht. Dit verschil wordt in de komende jaren naar verwachting
groter.
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Hoofdstuk 2

Doel en opzet van het onderzoek

2.1 Algemeen
De algemene doelstelling van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage
aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van de besturing van het
ziekenhuisstelsel in Nederland. Gelet op de functie van dit stelsel is dit een
maatschappelijk relevant onderzoek.
Voor het inzichtelijk maken van het aspect van bestuurbaarheid en daarmee
mede als methode van onderzoek wordt een conceptuele analyse gemaakt
van de wijze waarop in de ziekenhuisstelsel met het bestuurbaarheids-
vraagstuk wordt omgegaan. Vervolgens wordt de gevolgde werkwijze op dit
gebied in de militaire organisatie beschreven en als referentiemodel benut.
Een dergelijke reflectie biedt vanwege zijn contrastwerking de mogelijkheid
om die gebieden te identificeren die de aandacht verdienen bij het streven
naar een optimale besturing van het ziekenhuisstelsel in een dynamische en
onzekere omgeving. Uiteindelijk staat de vraag centraal of en in hoeverre de
wijze van besturen die geldig is in militaire organisaties kan worden
overgedragen naar het ziekenhuisstelsel. Deze vraagstelling geeft het
onderzoek een exploratief karakter. Het is immers tevoren niet zeker of
voldoende relevante aanknopingspunten - en vervolgens overdraagbare
besturingselementen - kunnen worden gevonden.

In de loop der tijd zijn vele publicaties en onderzoeken verschenen over het
functioneren van onderdelen van de ziekenhuiszorg, zoals over de interne
structuur, de bestuursstijl, een bepaald specialisme of de spoedeisende hulp.
Dit onderzoek betreft de bestuurlijke aspecten van het ziekenhuisstelsel in
het breedst mogelijke perspectief. Dat wil zeggen dat alle (interne en
externe) actoren die een rol spelen bij de besturing hierbij zullen worden
betrokken. De reden voor deze brede benadering is dat ziekenhuizen een
onderdeel vormen van een groter stelsel van curatieve zorg waarin vele -
onderling verweven - partijen (overheid, zorgverzekeraars, branche-
verenigingen, stakeholders, huisartsen e.d. ) een belangrijke functie
vervullen. In een dergelijk stelsel kan 66n niveau, onderdeel of actor nooit
de problemen van het geheel oplossen. Om een goed beeld te krijgen van de
bestuurbaarheid van ziekenhuisorganisaties en eventueel voorstellen ter
verbetering te formuleren, dienen al deze elementen in het onderzoek te
worden betrokken.
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In publicaties worden ziekenhuizen regelmatig in 66n adem genoemd met
andere zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingshuizen. Ziekenhuizen
onderscheiden zich echter door hun gerichtheid op behandeling, een hoge
doorstroomsnelheid van patienten, een hoogwaardige technologische
infrastructuur en door een (veel) grotere interne complexiteit. Dit onderzoek
focust primair op de besturing van het ziekenhuisstelsel. Niet uitgesloten is
echter dat de conclusies ook relevant kunnen zijn voor andere delen van de
zorgsector. Dit aspect blijft verder buiten beschouwing.

Vergelijking
Om een vergelijking van stelsels op het vlak van de bestuurbaarheid
mogelijk te maken zijn relevante kwalificaties of criteria nodig die de mate
van bestuurbaarheid tot uitdrukking kunnen brengen. Procesmatig kunnen
hiervoor in beginsel twee wegen worden gevolgd. Men kan eerst een
beschouwing wijden aan de beide te onderzoeken sectoren en vervolgens
inzoomen op het aspect van bestuurbaarheid en dergelijke

vergelijkingscriteria ontwikkelen. Met deze werkwijze gaat men uit van de
veronderstelling dat de omschrijving van de sectoren inhoudelijk voldoende
informatie genereert om een vergelijking op het gebied van de
bestuurbaarheid mogelijk en zinvol te maken. De andere mogelijkheid is om
eerst het aspect van bestuurbaarheid theoretisch nader uit te werken en
daaruit relevante criteria te ontwikkelen voor een vergelijking en vervolgens
de beide sectoren te beschrijven. Het voordeel van deze volgorde is dat in de
omschrijving van de sectoren al nauwkeuriger kan worden ingegaan op het
bestuurbaarheidsvraagstuk. In dit onderzoek is voor de laatstgenoemde,
meer praktische, lijn gekozen. Het bestuurbaarheidsvraagstuk zal daarom in
dit deel eerst in theoretische zin worden bezien.

In grote lijnen bestaat het proefschrift uit vijf delen:

a.   Een theoretisch Deel 1. Hierin worden de doelstelling en de opzet, het
theoretisch kader en de methodologische aanpak bezien.

b. Een beschrijvend Deel 2. Hierin zal het besturingsvraagstuk van het
ziekenhuisstelsel worden beschreven in een breed perspectief op basis
van verschillende bronnen, aangevuld en geillustreerd met een vijftal
case studies.

c.   Een  beschrijvend  Deel 3. Hierin zal het besturingsvraagstuk in de
militaire organisatie worden beschreven alsmede de ontwikkelingen die
aan het militaire besturingsmodel ten grondslag liggen. De effectiviteit
van dit besturingsmodel zal in een aantal case studies worden
geillustreerd.

d.  Een comparatief Deel 4. Hierin worden beide genoemde sectoren met
elkaar vergeleken op basis van de bepalende factoren voor de
bestuurbaarheid waardoor de aandachtsgebieden zichtbaar worden.
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e.     Een thetisch  Deel 5. Hierin worden conclusies getrokken ten aanzien van
een mogelijke toepasbaarheid van (delen van) het militaire
besturingsmodel in het ziekenhuisstelsel. Naarmate er meer elementen

van toepassing zijn, ontstaat er een nieuw, van het militaire model
afgeleid, conceptueel model voor de besturing van de ziekenhuissector.

Hieronder is deze indeling schematisch weergegeven.

Tabel 5: Indeling proefschrift

Deel 1: Deel 2: Deel 3: Deel 4: Deel 5:

Probleem- Het Het Vergelijking Conclusies over
stelling en bestuurbaar- bestuurbaar- van de            de
theoretisch heidsvraagstuk heidsvraagstuk bestuurbaar- toepasbaarheid
kader in het in de militaire heid in beide van (delen van)

ziekenhuisstelsel organisatie sectoren het militaire

besturingsmodel
Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 11: Hoofdstuk Hoofdstuk 21:

Inleiding Inleiding Inleiding De relevantie van17:

Inleiding het militaire
besturingsmodel

Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 12: Hoofdstuk Hoofdstuk 22:
Doel en opzet    Op zoek naar een De evolutie 18: De conceptuele

van het nieuwe vorm van een nieuw Vergelijking component
proefschrift besturings- op basis van

model                  de
bestuurbaar-
heidsfactoren

Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 13: Hoofdstuk Hoofdstuk 23:
Theoretisch Het besturings- Het moderne 19: De

kader model militaire Analyse organisatorische

componentbesturings-
model

Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 8: Hoofdstuk 14: Hoofdstuk Hoofdstuk 24:
Methodologie De ziekenhuis- De militaire 20: De mentale

cultuur cultuur Samenvatting component

Hoofdstuk 9: Hoofdstuk 15: Hoofdstuk 25:
Case studies Case studies Aanzet tot een

nieuw concept

Hoofdstuk 10: Hoofdstuk 16: Hoofdstuk 26:

Samenvatting Samenvatting Samenvatting
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Een mogelijke transitie vanuit de huidige configuratie naar een mogelijk
nieuw besturingsconcept voor het ziekenhuisstelsel valt buiten de scope van
dit onderzoek.

2.2        Afl)akening en definities

Algemeen
Een algemene regel is dat de kernfunctie van een organisatie leidend is bij
de wijze van besturing en inrichting daarvan. Nauw verbonden met deze
kernfunctie zijn ook de kernwaarden die de organisatieleden hanteren bij de
beroepsuitoefening. Ook in de ziekenhuizen vormen de kernfunctie en de
kernwaarden van de medische beroepsgroep een belangrijk gegeven bij de
aansturing en inrichting van de organisatie. Er is een nauwe relatie tussen
het medisch functioneren van het stelsel en de kwaliteit van de besturing.
De kwaliteit van de besturing of de regie zal ook in een sterk
gedecentraliseerd werkende organisatie uiteindelijk de kwaliteit van het
werk beinvloeden. De vakinhoudelijke zijde wordt in dit onderzoek slechts
behandeld voor zover nodig voor een goed begrip van het besturingsmodel.
De focus van dit onderzoek ligt op de bestuurlijke en organisatorische
aspecten van het ziekenhuisstelsel.

Het Nederlandse ziekenhuisstelsel
Dit onderzoek beperkt zich tot het Nederlandse ziekenhuisstelsel.
Internationaal kennen de ziekenhuisstelsels veel overeenkomsten maar ook
verschillen. De overeenkomsten liggen vooral op het vakinhoudelijke vlak.
Verschillen zijn vooral het gevolg van de verschillende politieke,
economische en culturele omgeving waarin de ziekenhuizen functioneren.
Dit bemoeilijkt een breder onderzoek naar de bestuurbaarheid. Het is echter
niet uitgesloten dat (een deel van) de conclusies van dit onderzoek ook
relevant zijn voor buitenlandse ziekenhuisstelsels. Daar waar dit relevant is,
zullen eventueel elementen of processen in ons omringende landen worden
aangehaald.

Netwerkorganisaties
Het ziekenhuisstelsel kan worden beschouwd als een netwerk met vele,
onderling afhankelijke actoren. Een netwerksituatie is volgens De Baas:
'een situatie waarin:

-    meerdere actoren optreden, met hun uiteenlopende doelen;
-  waarbij de actoren op elkaar zijn aangewezen om hun doelen te

bereiken (onderlinge afhankelijkheid);
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-   waarbij de actoren (overwegend) onafhankelijk zijn in het bepalen
van  hun  gedrag  (relatieve  autonomie). , 10

Ondanks de relatieve autonomie is er doorgaans sprake van een strategisch
centrum dat het proces beheerst. Soms spreekt men van een 'virtuele'
organisatie. Een netwerkorganisatie is modulair opgebouwd met 'interfaces'
om de noodzakelijke coOrdinatie tot stand te brengen. Een voorbeeld van
een (verticaal) netwerk is de zgn. ketenzorg, een samenspel van
huisartsenzorg, ambulancediensten, ziekenhuizen, GGZ en verpleeg - en
verzorgingshuizen. Een voorbeeld van een meer horizontaal netwerk is het
landelijke netwerk voor acute zorg (zie hiervoor verder Hoofdstuk 5). Ook
binnen medische specialismen bestaan netwerken van samenwerkende
instanties die zich met dezelfde vraagstukken bezighouden. Veranderingen
in het aanbod of in de werkwijze van 66n van de deelnemers aan de keten
hebben ook invloed op de andere. Het ziekenhuis kent hiermee een sterke
verwevenheid met andere (zorg)instellingen. Het individuele ziekenhuis is
echter autonoom in het bepalen van zijn beleid en in de aanwending van zijn
middelen. Het bestaan van deze netwerksituaties zal in dit onderzoek als een
belangrijke factor van invloed worden beschouwd.

Management
Management is een breed begrip dat wordt gebruikt voor alle niveaus in de
organisatie. In de bedrijfskundige literatuur worden de termen besturen en
managen vaak door elkaar gebruikt. Afhankelijk van het niveau in de
organisatie ligt de nadruk meer op besturen of op managen. Hoewel er een
duidelijk onderscheid is te maken wordt in dit onderzoek met beide
begrippen gedoeld op het proces van sturing geven aan de organisatie.
Onder 'het management' verstaan we dat (deel)systeem van de organisatie
waarin dit besturingsproces wordt gerealiseerd 11.
Men kan management inhoudelijk vanuit verschillende invalshoeken
bekijken. Edn daarvan is het bezien van management als instrument voor
probleemoplossing . Een probleem is in deze benadering een ongewenst

12

verschil tussen de bestaande en de gewenste situatie. Een probleemsituatie is
voor het management aanleiding om verbetering of vernieuwing na te
streven. Management dat alleen in staat is de status quo te handhaven, is in
deze opvatting geen management. Er komt meer aan te pas dan het louter
volgen van procedures en voorschriften. De nadruk ligt bij het telkens weer
(ondanks verstoringen) vinden van constructieve manieren om de
doelstelling van de organisatie zeker te stellen.
Bestuurbaarheid

I 0 Baas. de. J.H.. (2003). Bestuurskunde in hoofdliinen. Groningen. Wolters-Noordhoff. p. 226.
It   Leeuw. de, A.C.J.. (2002), Beddifskundie Management, Assen. Koninklijke Van Gorcum, p. 338.
12

Idem, p 34 - 38.
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Voor een definitie van bestuurbaarheid volgen we in dit onderzoek de
definitie van De Leeuw. Deze luidt: 'Van bestlturbaarheid is sprake indien
men voor elke optredende verstoring (omgevingsonistandigheid) een

maatregel kan vinden die zorgt dat het doel van de organisatie toch bereikt

wordt. ' 13. In het theoretisch kader (Hoofdstuk 3) zal hierop nader worden
ingegaan.

Afbakening in niveaus
Managementtaken worden doorgaans afgebakend naar niveaus. In de
bedrijfskunde wordt hiervoor veelal een indeling in een strategisch, tactisch
en operationeel niveau gehanteerd. Ook hierbij volgen we de definities van
De Leeuw 14. Onder strategisch management verstaan we: het managen of
besturen van die aspecten die voor de continifiteit van de organisatie
cruciaal z(in. Dit betekent dat strategisch management per organisatie kan
verschillen afhankelijk van haar positie en kwetsbaarheden. Op strategisch
niveau heeft de besturing vooral betrekking op de relatie tussen de
organisatie en haar omgeving.
Onder tactisch management verstaan we: het geheel van organiserende en
structurerende taken dat, uitgaande van het strategisch management, nodig
is. Dit is het daadwerkelijk besturen van het systeem. Het wordt ook wel

15

organisatorisch management genoemd . Tactisch of organisatorisch
management heeft vooral betrekking op het verschaffen en het structureren
van de productiemiddelen. Operationeel management is tenslotte: het geheel
van besturende taken dat bij een gegeven strategisch en tactisch
management de gang van zaken zo goed mogelijk moet laten verlopen. 1:let
heeft hiermee vooral een intern afstemmingskarakter. Keuning en Eppink
hebben deze indeling in niveaus verder onderverdeeld naar soorten
beslissingen. Deze zijn in Tabel 6 weergegeven.
Chandler voegt aan dit onderscheid nog een interessant element toe. Hij
maakt primair onderscheid tussen een strategisch en een tactisch niveau. Het
strategische niveau houdt zich bezig met de gezondheid van de onderneming
op langere termijn; het tactisch niveau vooral met de dagelijkse gang van
zaken: het efficient en soepel functioneren van de organisatie. Beide niveaus
hebben een ondernemend karakter omdat ze invloed hebben op de allocatie
van middelen (fondsen, materiaal of mensen). Zij worden geleid door
'executives'. Zodra er geen sprake  meer is van invloed op deze allocatie en

I 3 Leeuw, de. A.C.J.. (2002), Bedriifskundig Management. Assen. Koninklijke Van Gorcum, p. 165.

14  Idem. p. 33 - 35.
I 5 Keuning, D. en Eppink, D. J., (2004), Management & Organisatie, Groningen. Stenfert Kroese. p
78.
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met de gegeven middelen het werk 'slechts' moet worden uitgevoerd,
16

spreekt hij van managers en operators

Tabel 6: Soorten problemen en beslissingen naar het niveau in de organisatie

Strategisch Organisatorisch Operationeel
Probleem Bepaling van de Keuze van de meest    Zo goed mogelijk

relatie tussen adequate structuur benutten van het ter
organisatie en de van de organisatie beschikking staande
haar omringende middelenpotentieel
omgeving

Belangrijkste Doelstellingen Verdeling van taken Stellen van
beslissingen en bevoegdheden uitvoeringsnormenGroeiwijze

Opbouw van het UitvoeringsplannenGroeitempo transformatieproces Regeling en controle
Opbouw
informatiesystemen

Ontwikkeling van
bekwaamheden

Kenmerken Gecentraliseerd Conflicterende eisen Gedecentraliseerd
van de van strategischeRelatief veel Relatief veel
beslissingen vernieuwing t.o.v.onzekerheid zekerheid

bestaande
Eenmalig karakter activiteiten Herhaling

Gevolgen niet Problemen dienen
gemakkelijk terug te zichzelf aan
draaien

Problemen roepen
zichzelf niet op

Bron: Keuning en Eppink,2004

Een verdeling in niveaus kan ook vanuit een planningsoptiek worden bezien.

Daarbij betreft het strategisch management vooral de langere termijn en
tactisch en operationeel management respectievelijk de middellange en
korte termijn. De Leeuw geeft hier een indeling als weergegeven in Tabel 7.

16 Chandler, A.D. Jr., (1962). Stratee¥ and structure, Cambridge (Massachusetts)/London, The MIT
Press, p. 11 - 12.
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Tabel 7 : Planningshorizon naar niveaus in de organisatie
Korte termijn 5 1 jaar Operationeel
Middellange termijn 3 - 5 jaar Tactisch/Organisatorisch
Lange termijn 10 - 15 jaar Strategisch
Bron: De Leeuw, 2002

Systeembenadering
Zoals eerder opgemerkt zijn ziekenhuizen onafhankelijk maar maken zij
deel uit een groter stelsel. Kenmerkend voor een netwerk of stelsel is de
onderlinge afhankelijkheid (zie § 2.2. hiervoor). Hiermee doelen we op het
verschijnsel dat de effectiviteit van het stelsel altijd afhangt van de
handelingen van meerdere actoren. Hiermee betreden we het terrein van de
systeemtheorie. Volgens Senge is hiervoor ook een systeemdenken
noodzakelijk: een discipline waarmee we leren het geheel te zien. Dit is de
mentale instelling om onderlinge betrekkingen te zien in plaats van dingen
en om patronen van verandering te zien in plaats van statische

17

momentopnamen . Doorgaans ziet men oorzaak en gevolg direct bij elkaar
liggen en zoekt men ook de oplossingen binnen het eigen denkpatroon.
Daardoor ontgaat het de mensen vaak dat er sprake is van een dynamische
complexiteit ofwel van een wederzijdse beinvloeding die indirect of met
vertraging doorwerkt maar waarvan de effecten - soms op termijn - zeer
duidelijk voelbaar zijn. In de systeembenadering tracht men dergelijke
dynamische verbanden te vinden. Dit maakt het eenvoudiger verbanden te
leggen en bewegingen te doorgronden.

Bij een benadering in een breed perspectief zoals beoogd in dit onderzoek
past een dergelijk systeemdenken. Een systeem is volgens De Leeuw:  een
verzameling door de beschouwer gekozen objecten (elementen) die
onderling zo zijn gerelateerd dat er geen (groepjes van) elementen

18

geYsoleerd zijn van de overige. Ingeval er (groepjes van) elementen
geisoleerd zijn, spreken we niet van een systeem maar van een aggregaat.
Elk systeem kent meerdere actoren, afhankelijk van de wijze waarop men
naar het systeem wenst te kijken. Lievegoed geeft een vrijere beschrijving
van een systeem: 'Een systeeni is een door mensen bepaaid geheel van
samenhangende elementen, begrippen of variabelen; het heeft een grens
door de beschouwer naar willekeur bepaald. Wat buiten de grens is, is voor
het systeem buitenwereld. Als men het individuele ziekenhuis als een

j 9

systeem wenst te beschouwen, ontstaat een beeld als in Figuur 1.

I 7

Senge. P.M.,(1992),De vijfde discipline, Schiedam, Scriptum. p. 70.
i 8 Leeuw, de, A.C.J., (2002), Bedrilfskundig Management, Assen, Koninklijke Van Gorcum, p. 96.
E9 Lievegoed, B.C. J.. (1993), Organisaties in ontwikkeling, Rotterdam, Lemniscaat, p. 29.
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Figuur 1: Het algemeen ziekenhuis als systeem
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Een dergelijke benadering draagt een organisatorisch karakter. Het bevat
alleen actoren die deel uitmaken van de eigen organisatie. Het laat buiten
beschouwing dat ziekenhuizen onderdeel zijn van een zorgstelsel waarvoor
de Minister van VWS uiteindelijk de systeemverantwoordelijkheid draagt en
waarin ziekenhuizen weliswaar hierin een prominente rol spelen, maar ook
andere actoren een sturende rol toebedeeld hebben gekregen, zoals de
Inspectie voor de Gezondheidzorg, zorgverzekeraars en wetenschappelijke
verenigingen. Gelet op deze onderlinge verwevenheden is het moeilijk een
bestudering van het besturingsvraagstuk van ziekenhuizen te beperken tot
datgene wat zich binnen de organisatorische grenzen van het ziekenhuis
bevindt. Daarom is het handzaam het ziekenhuissysteem breder te
definieren. Figuur 2 geeft een dergelijke benadering schematisch weer.

Figuur 2: Het algemene ziekenhuis als onderdeel van een groter systeem
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De militaire organisatie
Ook ten aanzien van de militaire organisatie is afbakening van belang. Er
zijn in de wereld vele soorten militaire organisaties. In dit onderzoek wordt
voor de militaire organisatie de definitie gevolgd van Van Eekelen en
Muller als 'de ultieme zwaardmacht van de overheid en instrument van de
staat   0,11   haar  macht   te   behouden' 10

Nadrukkelijk sluiten we hiermee
irreguliere geweldsorganisaties als rebellengroeperingen, privt-legers onder
krijgsheren en zgn. 'Private Military Enterprises' uit.
Ook tussen de militaire organisaties als overheidsorganisaties bestaan nog
grote verschillen. In dit onderzoek nemen we de moderne Westerse militaire
organisaties als referentiemodel. Deze organisaties worden gekenmerkt door
een in (NAVO) bondgenootschappelijk verband afgestemde doctrine,
organisatievorm en procedures en zijn hierdoor vergelijkbaar. Om
praktische redenen zal bij het gebruik van doctrinepublicaties zo veel
mogelijk de Nederlandse versies worden gehanteerd. Gelet op het
overwegend technische karakter van het optreden van de zee- en
luchtstrijdkrachten zijn deze krijgsmachtonderdelen in dit kader minder
relevant.  Bij het bezien van de besturing van de militaire organisatie zal de
focus vooral liggen op de wijze van sturing en organisatie van de
landstrijdkrachten.

Tenslotte
Hoewel het zorgstelsel getalsmatig steeds sterker door vrouwen wordt
gedomineerd, wordt ter wille van de leesbaarheid bij het aanduiden van
functionarissen steeds de 'hij' vorm gebruikt. Hierbij moet tevens de 'zij'
vorm worden gelezen. Verder worden de begrippen bestuurder, manager en
directeur min of meer door elkaar gebruikt. In alle gevallen gaat het - tenzij
anders aangegeven - om personen die - al dan niet als groep -
verantwoording afteggen aan de Raad van Toezicht (RvT).

De onderzoeker kent zowel de militaire als de ziekenhuissector uit eigen
ervaring. Hij heeft tot 1996 langdurig en in vele functies en rangen in binnen
en buitenland deel uitgemaakt van de Nederlandse krijgsmacht en
multinationale eenheden en met vele buitenlandse militaire organisaties
samengewerkt. Daaruit is vanzelfsprekend een zekere betrokkenheid
ontstaan die een gevaar kan opleveren voor het bewaren van een kritische
distantie ten opzichte van het onderwerp van dit onderzoek. Getracht is deze
potentiele valkuil te vermijden. Ditzelfde - maar in mindere mate - geldt
voor de betrokkenheid bij de ziekenhuissector. Als tijdelijk
bestuursvoorzitter was hij betrokken bij probleemsituaties in verschillende
ziekenhuizen. Steeds is getracht te abstraheren van de directe ervaringen.

20 Van Eekelen. W.F. en Muller. E.R. (2004). in: Knigsmacht. Alphen aan de Rijn. Kluwer. p. 11.
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Wel brengen deze ervaringen een kennislaag met zich mee die in dit
verband dankbaar is benut. Betrokkene nam deel aan twee van de case
studies in de ziekenhuissector en (zijdelings) aan 66n van de case studies in
de militaire organisatie.
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Hoofdstuk 3

Theoretisch kader

3.1 Bestuurbaarheid als relevante factor

Voor het onderzoeken van een stelsel of vakgebied is een referentiekader
nodig waaraan de waarnemingen en gegevens kunnen worden gespiegeld.
De managementliteratuur biedt een dergelijk kader. In dit hoofdstuk zullen
de aspecten die relevant zijn voor het onderzoeken van het besturings-
vraagstuk van een organisatie kort worden beschreven. Hierbij gaat het om
elementen als bestuurbaarheid, leiderschap, complexiteit van organisaties,
organisatiestructuur en cultuur.
Eerder (in § 2.2. hiervoor) is aangegeven dat bestuurbaarheid in dit
onderzoek wordt gedefinieerd als: 'de situatie waarin een organisatie zich
bevindt als men zoor elke optredende verstoring een maatregel kan vinden
die  zorgt  dat  het  doel  van  de  organisatie  toch  wordt  bereikt: Dit betekent
dat de organisatie over een zodanig reactievermogen beschikt dat aan elke
situatie het hoofd kan worden geboden zonder dat de continuTteit in gevaar
komt. In dat geval spreekt men van een effectieve besturing. Omgekeerd
betekent dit dat een gebrek aan effectieve besturing het voortbestaan van de
organisatie in gevaar kan brengen. De bestuurbaarheid van een organisatie
heeft volgens De Leeuw geen lineaire verhouding met de bestuurlijke
inspanningen. Bij teveel bestuurlijke drukte neemt de effectiviteit zelfs af
(zie Figuur 3).

Figuur 3:    De wet van de bestuurlijke drukte
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Bron: De Leeuw, 2002
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Het vinden van de juiste bestuurlijke maatregelen is van belang, maar ook
het vermogen van de organisatie om dergelijke maatregelen om te zetten in
doelgerichte activiteiten. Bij besturingsvraagstukken spelen volgens De
Leeuw drie componenten een rol: de omgeving, het besturend orgaan en het
te besturen systeem. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven.
Omdat deze drie elementen elkaar beinvloeden zal men bij het nemen van
maatregelen altijd alle drie de elementen moeten betrekken.

Figuur 4: Bestuurlijke componenten

Omgeving 4

A

Besturend Orgaan

A

I.

Te Besturen Systeem

Bron: De Leeuw,  1986

Het besturen van een organisatie omvat twee hoofdfuncties. In de eerste

plaats moet het bestuur de continuTteit van de organisatie waarborgen. Met
geen enkele bestuurlijke maatregel mag het voortbestaan van de organisatie
worden geriskeerd. In de tweede plaats moet het bestuur zekerstellen dat de
operationele doelstelling(en) worden bereikt. Deze twee elementen zijn
interdependent. Als de continuiteit in gevaar is, komen ook de operationele
doelstellingen onder druk te staan. Andersom kan het niet bereiken van de
operationele doelstellingen uiteindelijk ook de continuYteit in gevaar
brengen. ContinuTteit is de basis waarop de organisatie drijft, maar deze kan
alleen worden gewaarborgd als er sprake is van voldoende operationele
effectiviteit. Onder operationele effectiviteit verstaan we de mate waarin de
organisatie in staat is haar operationele doelen te bereiken.
Volgens Keuning en Eppink dient management - opgevat als het proces van
organiseren en leidinggeven - ervoor om transformatieprocessen, nodig om
de gekozen doelstellingen te bereiken, zo goed mogelijk te laten verlopen.
Het managementproces is een besturingsproces; voor de transformatie-
processen heeft het een dienende en sturende functie. Het nemen van
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beslissinfen
over strategie, structuur en operationele uitvoering staat

centraal

De omgeving oefent een belangrijke invloed uit op de bestuurlijke situatie.
In stabiele situaties. b.v. in een monopoliepositie. bij een overzichtelijke
markt of bij geleidelijke veranderingen, worden slechts beperkte eisen
gesteld aan het management van een organisatie. Er is voldoende tijd en
gelegenheid voor reflectie en besluitvorming, voor het toelichten van
voorgenomen beleidsbeslissingen en voor het voorbereiden van
leidinggevenden en medewerkers op komende veranderingen.

Veranderingen kunnen in een dergelijke situatie gefaseerd en onder
zorgvuldige begeleiding worden doorgevoerd. De praktijk wijst uit dat de
interne processen zich in een dergelijke situatie na verloop van tijd gaan
instellen op deze toestand van stabiliteit. Het besturingssysteem van een
organisatie die lange tijd in een stabiele situatie verkeert, kent doorgaans een
uitgebreide besluitvormingsprocedure met veel discussiemomenten en een
groot aantal deelnemers via werkgroepen en commissies.

Zowel veranderingen met betrekking tot de kernfunctie als in de omgeving
kunnen een organisatie dwingen zich aan te passen. Voor het waarborgen
van de continuYteit is het van belang dat deze soepel kunnen worden
opgevangen en verwerkt in en door de organisatie. Het vermogen om
nieuwe elementen en invloeden gemakkelijk op te vangen en te integreren,
draagt daarmee bij aan de stabiliteit van de organisatie. Ook als
veranderingen snel gaan, b.v. als plotseling nieuwe concurrenten verschijnen
of als meerdere ontwikkelingen zich gelijktijdig voordoen, zoals overheids-
maatregelen en veranderingen op de arbeidsmarkt, moet de organisatie in
staat zijn tot een soepele aanpassing van haar werkprocessen en structuur.
Een organisatie die zich in een dergelijke situatie niet (goed) weet aan te
passen, wordt geleidelijk instabiel doordat de processen niet meer aansluiten
op de werkelijkheid. Er ontstaan spanningen zowel intern als met de
omgeving en de financiele resultaten gaan terugvallen. Instabiliteit behoeft
echter niet fataal te zijn. Het kan zelfs een gunstige uitwerking hebben als
tijdig wordt beseft dat er iets moet gebeuren en dit aanleiding is tot een
herbezinning en gerichte maatregelen (zie ook hierna onder organisatie-
dynamica). Zonder ingrepen leidt instabiliteit vroeg of laat tot problemen
aan de top van de organisatie, met de mogelijkheid van een crisis die het
voortbestaan van de organisatie in gevaar kan brengen. Voor het
management is het van belang dergelijke ontwikkelingen tijdig te herkennen
en de juiste maatregelen te nemen, ofwel te 'sturen'. Het bewaken van de

2l Keuning. D.. en Eppink, D. J.. (2004). Management & Ortanisatie. Groningen, Stenfert Kroese. p.
38.
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continuiteit in veranderende en onzekere omstandigheden vergt een zekere
stuurmanskunst.

In de besturingstheorie vinden we verschillende beschrijvingen van een
effectieve besturing. De onderstaande opsomminF van zgn. 'voorwaarden
voor effectieve besturing (VEB)'is van De Leeuw -".

a.  een doelstelling of tenminste een manier om vast te stellen of het de
goede kant op gaat:

b. een model van het te besturen deel van de werkelijkheid (van het te
besturen systeem):

c.   inforniatie over de oingeving;
d.   informatie over de toestand van het systeem:
e.   voldoende bestiturlijke maatregelen:
f.    een toereikende capaciteit om infonnatie te verwerken.

Dit is volgens De Leeuw een niet limitatieve reeks voorwaarden. De
voorwaarden geven alleen aan welke bestuurlijke aspecten een rol spelen
om te kunnen sturen. Zij hebben alleen betrekking op de stuurinrichting zelf
en niet op de te (be)sturen organisatie. De sturing 'ontvangende' organisatie
moet ook in staat zijn de stuursignalen op te vangen, op de juiste waarde te
schatten en om te zetten in een beweging in de gewenste richting. Zonder
voldoende aansluiting tussen stuurinrichting en organisatie valt de besturing
'dood' en zal, ingeval zich belangrijke veranderingen voordoen, (bij)sturing
niet het beoogde effect sorteren.

De vraag aan welke voorwaarden een organisatie moet voldoen om
daadwerkelijk bestuurbaar te zijn, moet dus uitgebreider worden
beantwoord. Het vraagstuk van de bestuurbaarheid van een organisatie is
een zaak van interdependentie. Een systeem is bestuurbaar als het onder de
gegeven omstandigheden en bij een gegeven doelstelling mogelijk is
daaraan sturing te geven. Zijn deze omstandigheden stabiel en voorspelbaar
en de doelstelling beperkt, dan is er relatief weinig nodig om sturing te
geven. Zijn de omstandigheden veranderlijk en onvoorspelbaar en de
ambities groot, dan zullen hoge eisen aan de sturing moeten worden gesteld.
Deze interdependentie heeft tot gevolg dat als de omstandigheden zich
wijzigen, men opnieuw naar de bestuurbaarheid zal moeten kijken.
Hetzelfde geldt voor een situatie waarin een organisatie zijn ambities of
doelstellingen in opwaartse zin aanpast.
Sommige organisaties, zoals commerciele ondernemingen, kennen een
(markt)omgeving die voortdurend in beweging is en zijn eraan gewend deze
bewegingen nauwgezet te monitoren en daarop te anticiperen met

'.
-- Leeuw. de, A.C.J.. (2003), Bedriifskundiee methodolowie. Assen. Koninklijke Van Gorcum, p. 18.
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stuurmaatregelen. Dit geldt niet of in mindere mate voor non-
profitorganisaties. Deze bevinden zich veelal in een monopoliepositie en
kunnen het zich soms permitteren zich lange tijd weinig van de omgeving
aan te trekken.

Het aanpassen aan een veranderde omgeving is om uiteenlopende redenen
een moeilijke taak voor de leiding van een organisatie. Hiermee komen we
op het terrein van de organisatiedynamica of organisatorische flexibiliteit.
Uit onderzoeken blijkt dat een groot deel van veranderingsprojecten, gericht
op de herinrichting van bedrijfsprocessen en bedoeld om de organisatie mee

93te doen bewegen met de veranderende omgeving, mislukt = .
Gelet op de toenemende dynamiek en onzekerheden die ten aanzien van het
ziekenhuisstelsel een rol gaan spelen, wordt inzicht in de
organisatiedynamica ook hier in toenemende mate relevant. In dit
theoretische kader zal daarom hieraan enige aandacht worden besteed.

Organisatiedynamica
In de organisatiedynamica worden verschillende stadia van stabiliteit
onderscheiden. Homan geeft vier typen organisaties aan die alle anders
omgaan met een dynamische en tot voortdurende aanpassing dwingende
omgeving.

a.     De    stabiele organisatie. Deze hecht aan vaste en voorspelbare
patronen en vertoont lineair (d.w.z. voorspelbaar) gedrag.
Aanpassingen zijn zeer moeilijk realiseerbaar.

b. De bijna-stabiele organisatie. Deze lijkt op de stabiele organisatie
maar laat kleine veranderingen toe.

c.   De dissipatieve organisatie. Dit type organisatie vertoont niet lineair
gedrag en is (zeer) ontvankelijk voor omgevingsfactoren.

d.   De chaotische organisatie. Dit tyye organisatie is niet te veranderen
wegens gebrek aan enig houvast 2 .

Stabiliteit is volgens Homan een situatie waarin afwijkingen van het
collectieve beeld van de werkelijkheid zodanig worden opgevangen dat zij

25        ..het collectieve niveau niet verstoren   . In ziln ogen zijn de stabiele en de
chaotische organisatie om tegengestelde redenen niet of nauwelijks te
veranderen. De stabiele organisatie vanwege een (te) sterke structuur en
cultuur, de chaotische (of instabiele) organisatie vanwege het totaal
ontbreken van deze elementen. Anders ligt het bij de bijna-stabiele en

2/
Homan. T.H.. (2005), Oreanisatiedynamica. Den Haag. Sdu Uitgevers. p. 12.

-" Idem, p. 149-156.
25

Idem, p. 109.
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dissipatieve organisaties. De bijna-stabiele organisatie wordt volgens
Homan gekenmerkt door:

-      'koninkrijkjes';
- beperkte interactie tussen de lokale en collectieve communities;
- relatief geringe interactie binnen de communities;
- scheiding tussen publieke en subpublieke discoursen;
-     een relatief grote monovocaliteit;
-    een beperkte mate van diversiteit;
-      een stabiele configuratie van 'regimebewakers'.

Men is in de bijna stabiele organisatie gevangen in eigen paradigma's.
Kleine veranderingen, vaak veroorzaakt door toeval of geluk, kunnen
worden geabsorbeerd maar grote aanpassingen zijn moeilijk of niet te
verwezenlijken. 'De dieperliggende patronen die ten grondslag liggen aan
het concrete gedrag veranderen niet. En dat zou verklaard kunnen worden
doordat de betekenissen die aan deze gedragingen ten grondslag liggen niet
veranderen. Duidelijk inag zijn dat vera,ideringen in de fonnele
organisatielaag relatief geniakkelijk realiseerbaar zijn. Het veranderen van

de volgende laag, de gedragslaag en de gedragspatronen, is al een stuk
lastiger. En helemaal moeilijk is het om die onderste laag, de betekenislaag,
te veranderen. Toch is die laag mijns inziens de bron zoor alle lagen
daarboven.

, 26

Deze eigenschappen leiden bij sommigen tot de opvatting dat
bi na-stabieleorganisaties vooral veranderen om hetzelfde te kunnen blijven - . De meest

adaptieve organisaties zijn in deze visie de dissipatieve structuren. Dit zijn
structuren die bewust in een staat van beweging worden gehouden. Ze
worden gekenmerkt door:

-    een subtiele balans tussen structuur en flexibiliteit:
- zelforganiserend vermogen;
-    'verspillend' (d.w.z. moeilijk efficient te maken) karakter;
- creativiteit;
-    gevoeligheid voor kleine veranderingen in de omgeving.

Het is mogelijk een organisatie die de kenmerken heeft van een stabiele of
bijna-stabiele organisatie te veranderen door maatregelen te treffen die de
kans op aanpassing aan veranderende omstandigheden vergroten. De
organisatie schuift dan als het ware door naar een hogere orde met
dissipatieve kenmerken en wordt daarmee meer geschikt om met

26
Homan. T.H.. (2005). Oreanisatiedvnamica. Den Haag. Sdu Uitgevers. p.  150.

27
Gagliardi. P.. ( 1986). The creation and change of organisational cultures: a conceptual framework.

in:  Organizational studies.  nr. 7/2.p.117-134.
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omgevingsinvloeden om te gaan. Hierbij moet worden gedacht aan de
maatregelen als:

-   het rergroten ran de anibiguiteit. Dit houdt in dat men bestaande
werkwijzen en betekenisconstructies ter discussie stelt en daarmee
iedereen laat weten dat de grenzen bereikt zijn.

-     het   herstellen   van   de   'social fabric'. Hieronder moet worden
verstaan het bevorderen van het onderlinge vertrouwen en gezonde
verhoudingen zodat samenwerking weer mogelijk wordt.

-  het met elkaar in verbinding brengen van groepen die tot dusver

vooral intern communiceerden; het stimuleren van gedachteleiders
voor nieuwe opvattingen en vernieuwende werkwijzen en het
gelijktijdig verzwakken van de positie van 'regiembewakers'.

-   het verspreiden van nieitwe ideeen.

Dergelijke maatregelen komen feitelijk neer op het bewust losmaken uit de
oude opvattingen en cultuur en het benadrukken van de noodzaak van
flexibiliteit.

Veranderen behoeft op zich nog geen betere besturing op te leveren. De
essentie van het gericht en effectief veranderen ligt volgens Homan in het
besef dat een organisatie meerdere lagen kent, een formele laag, een
informele (gedrags)laag en een betekenislaag.

Figuur 5: Lagen in de organisatie volgens Homan
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Bron: Homan. 2005
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Het volstaat bij veranderingen niet om alleen de formele laag te veranderen.
Ook de informele, culturele laag moet worden aangesproken evenals de
kernwaarden die gelden in de organisatie. Bij verandering moet er 'out of
the box' worden gedacht, d.w.z. dat in alle drie de lagen iets moet worden
toegevoegd, resp. veranderd. Het gaat om zowel de kernwaarden, de cultuur
als de architectuur van een organisatie. Homan noemt dit de 'architectuur
voor  emergentie'.    Uit de organisatiedynamica kan worden afgeleid  dat  de
stabiliteit van een organisatie niet ligt in zijn onbeweeglijkheid maar, in
tegendeel, in zijn vermogen zich snel aan de omstandigheden aan te passen.
Hoewel het enigszins paradoxaal klinkt, draagt organisatorische flexibiliteit
dus bij aan de stabiliteit van een organisatie.

Ontwikkelingstheorieen
Ook ontwikkelingstheorieen zien organisaties als systemen of modellen.
Moderne organisaties zijn dynamische open systemen die veranderen door
een leerproces en onder invloed staan van de omgeving. Systemen kunnen
worden geconcretiseerd in modellen, die weer kunnen worden
onderscheiden in kwalitatieve en kwantitatieve modellen. Beperken we ons
tot de eerste, dan vinden we in de literatuur conceptuele en normatieve
(veranderings-, groei- en ontwikkelings-) modellen. Op het vlak van de
ontwikkelingsmodellen zijn het vooral factoren als schaalvergroting,

· 28complexiteit en acceleratie die tot organisatieveranderingen leiden
Homan gaat vooral in op de bestaande stabiliteit van een systeem of
organisatie en daarmee van een momentopname, maar de stabiliteit van een
organisatie is een veranderlijk gegeven. Deze staat permanent onder druk
van de omgeving. In dit licht levert vooral de ontwikkelingstheorie van
Prigogine een interessante bijdrage aan het inzicht in de veranderlijkheid
van organisaties.

De theorie van Prigogine
In systeembenaderingen wordt ervan uitgegaan dat open systemen - in
tegenstelling tot gesloten systemen - het vermogen bezitten om zichzelf aan
te passen aan de omgeving. Zij kunnen veranderen met behoud van hun
vorm en identiteit, dus zonder te desintegreren en vormloos te worden. Het
begrip systeem moet men daarbij breed opvatten. Zowel fysische als sociale
en organisatorische systemen kunnen worden gezien als een open systeem.
Volgens Prigogine is in beginsel alles wat beweegt in vormen of gehelen,
bestaande uit onderling verbonden delen die samen een eenheid vormen, een

29open systeem  . Zijn systeemmodel is dus ook van toepassing op de

18

Lievegoed, B.C.J.. ( 1993 ), Oreanisaties in ontwikkeline. Rotterdam. Lemnihcaat. P. 29.
-9 Prigogine, 1. en  Stengers. I., ( 1984), Order out of chaos, Toronto, Bantam Books. De in Rusland
geboren Belgische chemicus Prigogine kreeg in  1977 de Nobelprijs voor scheikunde voor werk op het
gebied van onevenwichtige thermodynamische systemen.
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ontwikkeling van open systemen in het algemeen. Open systemen nemen
voortdurend een toenemende hoeveelheid energie op uit hun omgeving,
transformeren deze naar een andere kwaliteit en geven deze energie
vervolgens weer terug aan de omgeving. Ook energie moet hier ruim
worden opgevat. Voor organisaties moeten hieronder ook de input en output
van materiele goederen en immateriele diensten worden verstaan of
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Om de transformatie
van de toenemende hoeveelheid energie te kunnen blijven bevatten. moet de
complexiteit van de structuur van het systeem ook voortdurend toenemen.

Volgens Prigogine ontwikkelt ieder open systeem zich in fasen. In een
stabiele fase neemt de druk toe. Kleine verschillen kunnen binnen het
systeem worden opgevangen maar als de druk blijft toenemen, komt er een
moment waarop de structuur geen (goed) antwoord meer heeft en een fase
van instabiliteit intreedt. Uit deze crisis' ontstaat weer een nieuwe stabiele
fase die duurt totdat de druk weer toeneemt, enz.

Figuur 6: Ontwikkeling van een open systeem volgens Prigogine
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Bron: Prigogine, 1984

Kenmerkend voor de instabiele periode is dat de nieuwe structuur zich
vormt op een niet te beheersen wijze. Tijdens de crisis zijn er systematische

bewegingen die de oude structuur niet toeliet, maar nu wel moet toestaan.
Deze toestand kenmerkt zich door paradoxale tendensen. Wanneer het
systeem niet slaagt in de transformatie, treedt terugval op naar een lager

complexiteitsniveau of het systeem desintegreert. Aangezien de
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ontwikkeling onomkeerbaar is, kan een terugval slechts tijdelijk zijn, waarna
de ontwikkeling naar een hoger niveau des te moeilijker wordt. Het
transformatieproces in open systemen ontwikkelt zich dus sprongsgewijs
naar hogere energieniveaus en complexere structuren met toenemende
vermogens die beter kunnen presteren of kunnen voldoen aan hogere eisen
waaraan voorgaande structuren niet voldeden. Bovenstaande Figuur 6 geeft
deze theorie in grafische zin weer.

Crisis
Aangezien veranderingen in de omgeving of in de technologie zich vaak
incrementeel voordoen, worden ze niet altijd goed opgemerkt en worden
ook de interne organisatieprocessen niet direct aangepast. Zo kan geleidelijk
een discrepantie ontstaan tussen de inhoud van de werkprocessen en de
structuur van de organisatie. Het niet veranderen (of het mislukken van
verandering) kan zoals hiervoor opgemerkt tot interne spanningen en
instabiliteit en zelfs een crisis leiden. Soms is een crisis door bestuurlijk
onvermogen onafwendbaar en noodzakelijk om tot een nieuwe periode van
groei te komen. Een crisis is hiermee een kritieke periode. Daarom is het
van belang om stil te staan bij de effecten die een (bestuurs)crisis kan
hebben voor een organisatie.

De 'Van Dale' geeft verschillende definities voor het begrip crisis: onder meer
'wending,  keerpit,it'. '  periodic  van  ernstige  stoornis'  en  '(psych)  toestand waarin
de oude levensgewoonten ontoereikend blijken poor een hannonische oplossing
van gerezen moeilijkheden: Van Eyck van Heslinga beschrijft een crisis op basis
van ervaringen van crisismanagers van Berenschot Interim Management als volgt
'Een crisis is een serieuze bedreiging voor de continuTteit van een onderneming,
die het noodzakelijk maakt om, onder tijdsdritk en in een moeilijk in te schatten
situatie,   essentiele  beslissingen  te   tiemen'. De definitie  van  een  crisis  in  de
Landmacht Doctrine Publicatie (LDP) komt hiermee redelijk overeen: 'Toesmnd
1,an grote spanning veroorzaakt door een ernstige bedreiging van vitale belangen,

waarin rerreikende beslissingen moeten worden genomen'

Een crisis gaat altijd gepaard met drie elementen: spanningen, vitale
belangen en de noodzaak van verreikende beslissingen. Het niet (willen)
zien (aankomen) van een crisis kan de effecten daarvan verergeren.

Spanni,igen. Een crisis in een organisatie is altijd het gevolg van spanningen
veroorzaakt door interne of externe omstandigheden of door een combinatie
van beide. Vaak zijn deze spanningen al langere tijd latent aanwezig maar
op een gegeven moment - als gevolg van een incident of voorval - komen ze
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op een cumulatiepunt of tot een uitbarsting. Meestal is er sprake van een
vicieuze cirkel waaruit de organisatie niet meer blijkt te kunnen ontsnappen

Figuur 7: Voorbeeld van een vicieuze neerwaartse cirkel
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Ervaringen in het crisismanagement leren dat ca 80% van de oorzaken van
30een crisis bij organisaties intern is gelegen  .  Dit wil niet zeggen dat de

aanleiding altijd van binnenuit komt, maar dat het bestuur van de organisatie
tekort schiet in haar reactie(s). Deze ervaringen leren eveneens dat ruim
94% van het zittende management nog nooit in een crisissituatie heeft
verkeerd en dus ook de signalen van een naderende crisis of de ernst
daarvan meestal niet onderkent. Dit nog afgezien van het feit dat (althans
een deel) van het zittende management actief of passief kan hebben
bijgedragen aan het totstandkomen hiervan. Uit onderzoek blijkt verder dat
in 75% van de gevallen de toezichthouders te laat in actie kwamen vanwege
een geringe betrokkenheid of een naieve of te aardige opstelling ten opzichte

31van het management
Vitale belangen. Een crisis raakt vitale belangen van de organisatie. Dat wil
zeggen dat de continuiteit van de organisatie in het geding is. Indien niet
wordt ingegrepen, loopt de organisatie het risico te gronde te gaan. Er is dus
een hoge mate van urgentie. Dit hoeft niet te betekenen dat die urgentie ook
door iedereen wordt gevoeld. Vooral in overheid- en semi-overheid-

organisaties is een 'sense of urgency' niet altijd aanwezig omdat de
medewerkers er gevoelsmatig vanuit gaan dat de organisatie vanwege haar
maatschappelijke functie uiteindelijk wel door 'hogerhand' zal worden

geholpen. Dit belemmert het doorvoeren van een snelle verandering. De
vitale belangen die op het spel staan, brengen ook een tijdsdruk met zich

  Eyck van Heslinga, van. H.C.. (2002). Hands On Crisismanagement. p. 26.
31

Idem, p. 23 en 72.
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mee. Men kan het risico van een volledige instorting niet (lang) lopen. Er
moet snel tot beslissingen worden gekomen.

Verreikende beslissingen. Als eenmaal een crisis is uitgebroken helpen geen
lapmiddelen meer, maar dient er stevig te worden ingegrepen. De te nemen
maatregelen hebben doorgaans vergaande gevolgen voor de organisatie.
Heeft men het laten aankomen op een crisis, dan gaat het meestal niet om
onderdelen van de organisatie, b.v. alleen de persoon van de bestuurder,
maar zijn er ook problemen van fundamenteler aard aan de orde die lange
tijd niet zijn opgelost. In de praktijk blijken de drie meest genomen
maatregelen van crisismanagers te zijn:

-    het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen;
-    het aanpassen van de organisatiestructuuri

32
-    het vervangen van het management

Een bestuurscrisis heeft ook in financiele zin ingrijpende gevolgen voor de
organisatie. Om de crisis te bezweren is de organisatie gedwongen om extra
kosten te maken voor zaken als afkoopsommen, juridisch advies, interim-
managers, het repareren van reputatieschade e.d. De media vergroten de
problemen soms uit en dragen daarmee bij aan de schade aan de reputatie.
Al met al is het waarborgen van de bestuurbaarheid van een organisatie een
zeer relevante factor voor het waarborgen van de continuiteit en de
operationele effectiviteit. Bestuurbaar is vooral die organisatie die zich
permanent en gemakkelijk aanpast aan zich wijzigende omstandigheden.

3.2 Leiderschap

Leiderschap kan worden omschreven als 'het verinogen een groep zo te

beinvloeden dat bepaaide doelen bereikt worden . In dit verband is het· 33

van belang een onderscheid te maken tussen leiders en managers. Kotter ziet
leiderschap en management als twee onderscheiden en complementaire
begrippen met elk eigen karakteristieken en functies. Volgens hem zijn
organisaties vaak 'over,nanaged'     en 'under/ed', waardoor ze richting
missen. Het omgekeerde is overigens evenmin goed. Het gaat om de juiste
balans tussen sterk leiderschap en sterk management. De kernfunctie van de
leider is het teweegbrengen van beweging in de gewenste richting.
Managers plannen en budgetteren. Leiders brengen mensen bijeen en richten
ze op hetzelfde doel. Managers organiseren en zorgen voor
stafondersteuning. Leiders motiveren en inspireren. Managers beheren,

„
-  Eyck van Heslinga, van, H.C., (2002). Hands On Crisismanagement . p. 31 e.v.
'' Robbins. S.P.. (2003 ). Gedrail in Oreanisaties. Pearson Education, p. 167.
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controleren en lossen problemen op.  'Instittitionalizing a leadership-
. 34

centered culture is the ultimate act of leadership . Leiders doen de goede
dingen en managers doen de dingen goed.

Kets de Vries geeft het een volgend overzicht van de verschillen tussen leiders en

managers:

-    Leiders hebben belangstelling voor de toekomst, tenvijl managers zich op het
lieden richten:

- Leiders hebben belangstelling voor verandering, tenvijl managers stabiliteit

prefereren:
-  Leiders zijn meestal gericht op de lange termijn, managers op de korte

ter,nijn:
-   Leiders zijn betrokken bij visies, tenvijl managers (die gepreoccupeerd zijn

met regels en regelingen) zich op instructies ricliten:
- Leiders bemoeien zich met het waarom, managers met het hoe:
-   Leiders weten hoe ze aan ondergeschikten beroegdheden moeten delegeren,

tenvijl managers meestal controleren:
Leiders ;veten hoe ze zaken moeten vereenvoudigen, terwijl inanagers van

complexiteit houden:
-    Leiders gebruiken hun intuitie. tenvijl managers op logica vertrouwen:

Leiders hebben een breed blikveld, waarbinnen ook sociale ovenvegingen

thuishoren, tenvijl managers zich meer be:ighouden met alles wat het bedrij.f
betreft.

(Kets de Vries,  M.F.R., (2001), Leiderschap ontraadseld,  Den Haag, Academic
Service, p. 237)

Volgens Kets de Vries hebben managers vaak een slechte pers. Ze worden
samen met bureaucraten in de categorie van mensen met een marginaal
effect gestopt 35. Over leiderschap zijn verschillende theorieen ontwikkeld.
De belangrijkste theorieen worden hieronder in het kort weergegeven. Dat
zijn de kenmerkentheorie, de gedragstheorie, de contingentietheorie en de
transformationele theorie.

De kennierkentheorie
In de wetenschappelijke literatuur ging de aandacht in eerste instantie uit
naar de eigenschappen ('traits') die leiders van anderen onderscheiden.  Dit
betreft zowel fysieke en persoonlijkheidskenmerken als intellectuele
eigenschappen. Deze benadering stamt uit de jaren dertig en jaren veertig.
Alle aandacht is hierbij gericht op 66n partij: de leider: dit in tegenstelling

'4  Kotter. J.P.. What leaders really do, in: HarI ard Business Review. (1990). May-June. p. 103 - 111.

Kets de Vries, M.F.R.. (2001 ). Leiderschap ontraadseld. Den Haag. Academic Service, p. 236 -
237.
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tot latere benaderingen zoals de empowerment methode (zie hierna) waarin
juist zo veel mogelijk wordt overgedragen aan de ondergeschikten.
Onderzoek op basis van deze benadering leverde aanvankelijk weinig
opzienbarends op. Vooral intelligentie en lengte bleken de leider te
onderscheiden van anderen. Latere en meer uitgewerkte studies in de jaren
tachtig toonden echter aan dat effectief leiderschap doorgaans ook
vergezeld gaat met bepaalde andere kenmerken van de leiders, zoals
energieniveau en emotionele volwassenheid. In de kenmerkentheorie komt
de wijze waarop persoonlijkheidskenmerken de intellectuele eigenschappen
kunnen compenseren of tenietdoen, niet uit de verf evenmin als de invloed
van de werksituatie of omgeving.

De gedragstheorie
In de gedragstheorie gaat het vooral om de stijl van de leiding. In
tegenstelling tot kenmerken is gedrag te trainen. Trainbaarheid betekent ook
dat men invloed kan uitoefenen op het aantal leiders. In deze benadering
past de theorie van McGregor die twee typen leiders onderscheidt: het type
X of type Y. De type X - leider ziet de gemiddelde medewerker als lui en
met een afkeer van werken, hij schuwt het dragen van verantwoordelijkheid
en moet gedwongen worden te presteren. De type Y - leider baseert zijn
oordeel over zijn medewerkers op een positiever beeld. Hij gaat ervan uit
dat de medewerkers werken even natuurlijk vinden als rusten, bereid zijn
verantwoordelijkheid te dragen, een bron van creativiteit zijn en dat naast
geld ook zelfverwezenlijking een bron van inspiratie is. In dit verband zijn
vooral ook de studies van de Ohio State University en de Universiteit van
Michigan van eind jaren veertig van belang. Zij gingen uit van twee
dimensies in het gedrag van leiders: resp. structuurinitiatie en -consideratie
en productie- en werknemergericht gedrag. Uit de studies bleek dat de
hoogste productiviteit en werknemerssatisfactie werd bereikt met een hoge
score op beide dimensies. In de gedragstheorie passen ook het zgn.
steungevend leiderschap en de 'linking pin' gedachte. Ook in de
gedragstheorie wordt uitsluitend naar de leider gekeken en niet naar de
omstandigheden.

De contingentie of situatieafhankelijke theorie
In de contingentietheorie die in de jaren zestig ontstond, zijn niet alleen de
kenmerken of de stijl van de leider zaligmakend, maar worden ook de
omstandigheden betrokken bij het beantwoorden van de vraag wat effectief
leiderschap is. Fiedler benoemt drie factoren die bepalen welke stijl het
meest succesvol is:

-    de relatie tussen leider en ondergeschikte;
-    de aard van het werk;
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36-   het (formele) gezag van de leider

Bij een goede relatie tussen leider en ondergeschikte, routinematig werk en
een sterke gezagspositie van de leider functioneert een taakgerichte

leiderschapsstijl het best. Is de relatie goed, het werk van onzekere aard en
de gezagspositie zwak, dan is een mensgerichte stijl te prefereren. In deze
theorie past ook de pad-doel theorie van House uit de jaren zeventig. Deze is

gebaseerd op de opvatting dat het de taak van de leider is het pad vrij te
37

maken en volgelingen te begeleiden naar de eindbestemming . House
onderscheidt de directieve, ondersteunende, participatieve en

prestatiegerichte leider. Hij gaat ervan uit dat leiders flexibel zijn en hun stijl
aan een situatie kunnen aanpassen en betrekt er twee variabelen bij, de
omgevingsfactoren (taakstructuur, formeel gezagssysteem en werkgroep) en
de factoren van ondergeschikten (locus of control, ervaring en waargenomen
vaardigheden). Het gedrag van de leider is in deze benadering effectief als
het een aanvulling is op de contingentievariabelen. Naarmate dit gedrag
meer redundant wordt, wordt de leider minder effectief.

Vroom en Yetton brengen  in   1973  resp. 1988 leidersgedrag en participatie
in de besluitvorming met elkaar in verband. Zij geven in hun leider -
participatiemodel aan dat leidersgedrag moet zijn afgestemd op de
taakstructuur. De besluitvormingsprocedures hebben in hun ogen door hun
kwaliteit, acceptatie en benodigde tijd invloed op de effectiviteit van de
beslissingen. Reddin onderscheidt eveneens een taak- en mensgerichte stijl
en koppelt daar de begrippen van separatie-, dedicatie-, relatie- en
integratiemanager aan. In zijn ogen moet de manager van stijl kunnen

,  38
veranderen   als de situatie  hier om vraagt ('stijlflexibiliteit  ) . Hersey  en
Blanchard introduceren het begrip 'taakvolwassenheid' van medewerkers
als bepalende factor voor de leiderschapstijl. Taakvolwassenheid is het
kunnen en willen nemen van verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak
in een specifieke situatie. De taakvolwassenheid bepaalt de mate waarin een
leider sturing en ondersteuning moet geven aan zijn ondergeschikten.
Aangezien een medewerker door sturing en ondersteuning steeds

39

competenter wordt, moet de leider ook zijn stijl aanpassen

Charismatisch en tr(iiisformationeel leiderschap
Betrekkelijk jong is de benadering vanuit de transformationele
leiderschaptheorie. De transformationele leider is er op uit de doelen van de

36 Fiedler. F. E.. (1967). A theory of leadership effectiveness. New York, McGraw Hill.
37 House. R. J.. A Path-Goal Theory of Leader Effectiveness, in: Administrative Science Quarterly.
September 1971, p. 321 - 338.
38 Reddin. W.J.. (1970).Managerial Effectiveness. New York. Mc Graw Hill.
39 Hersey. P.. ( 1987). Situationeel Leiding Geven, Utrecht/Antwerpen. Veen.
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organisatie en de medewerkers te veranderen door de medewerkers te
inspireren en te motiveren. Hij probeert waarden expliciet te maken en een
visie te ontwikkelen waarin de medewerkers zich herkennen en die zij het
nastreven waard vinden. De betrokkenheid van de medewerkers speelt hier
een belangrijke rol. Veranderen en inspireren zijn de kernwoorden. Volgens
Bass kent transformationeel leiderschap vier componenten:

- charisma;
- inspiratie;
- intellectuele stimulatie;

individuele consideratie 40.

Transformationeel leiderschap maakt de medewerkers bewust van de
betekenis van hun werk. Het wordt als tegenpool gezien van 'transactioneel'
leiderschap. Deze is gericht op het bereiken van bepaalde doelen waar een
'opbrengst' tegenover staat. Dit is hiermee een zakelijke en taakgerichte
vorm van leidinggeven. Charisma neemt een belangrijke plaats in bij het
transformationeel leiderschap. Charismatische leiders hebben

zelfvertrouwen, visie, sterke overtuigingen, onconventioneel gedrag en het
imago van 'change agent'.  Zij  zijn niet tevreden  met een 'status quo'. Steunt
een leider vooral op zijn charisma dan houdt dit echter ook gevaren in omdat
volgelingen geneigd zijn hem blindelings te volgen.

Een bijzondere benadering van het begrip leiderschap vinden we tenslotte
bij Kets de Vries. Hij omschrijft organisatietypen aan de hand van de
'neurotische' stijlen van de leiders vanuit de redenering dat leiders de toon
zetten in de organisatie. Al deze stijlen kennen elementen van succes, maar
falen als ze in extreme vorm worden toegepast. Hij onderkent in dit verband:

- De theatrale leiderschapsstijl/organisatie. In deze stijl is er sprake van
een hang naar grootsheid en buitensporige emoties. Zij zijn hyperactief,
impulsief en nemen veel risico' s.

- De achterdochtige leiderschapstijl/organisatie. Deze organisatie wordt
gedomineerd door wantrouwen en overgevoeligheid. Controle-
mechanismen domineren en informatie is een bron van macht.

- De afstandelijke leiderschapstijl/organisatie. De leiding is in dit type
organisatie weinig betrokken en ziet af van haar verantwoordelijkheden.
Er heerst een gepolitiseerde cultuur.

- De depressieve leiderschapstijl/organisatie. Deze organisaties zijn
tevreden met de status quo. Zij vertonen ontwijkend, passief en
conservatief gedrag.

41} Bass. B. M.. (1998). Transformational leadership. London. Lawrence Erlbaum Associates. p. 5 en
6.
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- De dwingende leiderschapstijl/organisatie. Hierin hecht de leiding
vooral aan controles en supervisie. De stijl is bureaucratisch en naar
binnen gericht 4:

Leiderschap is niet in alle situaties doorslaggevend. In bepaalde beroeps-
groepen waar men individueel en zelfstandig tot resultaten komt, speelt het

nauwelijks een rol. Pas als sprake is van groepsprocessen begint (de
kwaliteit van) leiderschap invloed op de prestaties te krijgen. Leiderschap in
professionele organisaties is vooral beschreven door Maister 4: Hij
constateert dat de meeste professionals geen leiderschap of management
accepteren en verzet bieden tegen ideeen van wie dan ook aangaande hun
werk of prestaties. Diegenen die leiding willen geven aan professionals
moeten voldoen aan strikte criteria. Deze criteria hebben betrekking op de
beweegredenen, de beleden waarden, de competentie en de stijl. De
beweegredenen moeten betrekking hebben op het functioneren van de groep
professionals. De kernwaarden moeten dezelfde zijn als die van de
professionals. Men moet de competentie hebben om met nieuwe
constructieve ideeen en suggesties te komen. De stijl moet zowel helpend

als stimulerend zijn.
Een bijzondere plaats neemt de gewenste leiderschapsstijl in een
crisissituatie in. Een stevige en harde aanpak met resultaat op korte termijn
is dan noodzakelijk, wat in de praktijk neerkomt op een meer directieve en
persoonlijke stijl van leidinggeven. Zodra de rustige tijden zijn

··  43

teruggekeerd, kan men dan weer mild en soepel zijn
In het algemeen kan warden gesteld dat de jongste leiderschaptheorieen er
naar tenderen om naast rationele elementen ook minder rationele
(omgevings -, emotionele en sociale) elementen in beschouwing te nemen.
Daarmee wordt duidelijk dat het niet om een individuele relatie tussen leider
en ondergeschikte gaat, maar om processen die in een bredere context
moeten worden geplaatst.

Tenslotte zijn nog enkele laatste opmerkingen over leiderschap van belang.
In de eerste plaats is in praktijksituaties steeds meer sprake van
teamprestaties. Dit heeft tot gevolg dat ook de leiders zich meer als
teamleden moeten gaan opstellen. Belangrijke rollen voor teamleiders zijn
die van verbindingschakel, trouble-shooter, conflicthanteerder en begeleider.
Verder nemen ook vrouwen steeds meer de rol van leider op zich.
Onderzoeken hebben aangetoond dat er veel overeenkomsten zijn in de
wijze waarop mannen en vrouwen leiding geven. Vrouwen neigen echter

41  Kets de Vries. M.F.R. (2001). Leiderschap ontraadseld. Den Haag, Academic Service. p. 135 -
165.

42 Maister, D., (1997). Een echte professional. Schoonhoven. Academic Service. 71 - 78.
43

Reijniers. J.J.A.M., (2003), interim management: het vak. Assen, Koninklijke Van Gorcum, p. 111.
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meer naar participatie, zijn meer bereid macht en informatie te delen en het
gevoel van eigenwaarde van werknemers te bekrachtigen 44.
Een aspect dat vermelding verdient is voorts het vertrouwensaspect. Een
leider dient het vertrouwen van zijn medewerkers te hebben om effectief te
kunnen zijn. Wanneer mensen vertrouwen stellen in hun leidinggevenden
zijn ze bereid meer risico's te nemen en zich kwetsbaarder op te stellen 45
Vertrouwen steunt vooral op factoren als integriteit, competentie,
consequentheid, loyaliteit en openheid. Vertrouwen kan ook gebaseerd zijn
op afschrikking, op kennis of op identificatie. Vooral de laatste vorm biedt
houvast, omdat dit ook een emotionele lading kent en de betrokkenen er
blindelings vanuit gaan dat men elkaars behoeften en doelstellingen

46
doorgrondt  . Van der Kloet onderzocht de ontwikkeling van vertrouwen
onder militairen die langdurig met elkaar onder moeilijke omstandigheden
moesten optrekken aan de hand van vier elementen: competentie,
voorspelbaarheid, eerlijkheid en welwillendheid. De ontwikkeling van
vertrouwen kan volgens haar worden verklaard door een dispositie voor
vertrouwen, de wijze waarop regels worden gehandhaafd en door
taakgericht leiderschap. Hoewel organisatieleden in moeilijke

omstandigheden vooral vertrouwen hebben in taakgericht leiderschap
moeten echter ook de effecten van een mensgerichte benadering niet worden
onderschat 47.

3.3 Complexiteit en organisaties

Complexiteit is een veel besproken begrip in de bedrijfskunde als het gaat
om het oplossen van bestuurlijke vraagstukken. Complexiteit kan echter
verschillende vormen aannemen. Deze vormen vergen elk een verschillende
benadering. Aangezien de beide bij dit onderzoek betrokken sectoren door
complexiteit worden gekenmerkt, is het relevant om nader op dit begrip in te
gaan.

Een besturingsvraagstuk is complex als we het niet goed kunnen begrijpen.
Strikt gesproken is complexiteit hiermee een subjectief begrip. Het hangt
ervan af hoe een waarnemer naar een probleem kijkt. Complexiteit kent
volgens De Leeuw vier onafhankelijke dimensies: verwevenheid,
onzekerheid, bestuurbaarheid en heterogeniteit . Een probleem is48

44  Robbins. S.P., (2003), Gedrae in Oreanisaties, Pearson Education. p. 178.
45  Mayer. R.C.. Davis. J.H.. en Schoorman, F.D.. A integrated model of organizational trust. in:
Academy of Management Review. july  1995. p. 712.
46 Schindler. P.L. en Thomas. C.C.. The structure of interpersonal trust in the workplace. in:
Psychological Reports. oktober 1993. p. 563 - 573.
47 Kloet, van der. 1.E.. (2005). A soldierly perspective on trust, Tilbug, Tilburg University.
48 Leeuw, de, A.C.J.. (2002), Bedriifskundie Management. Assen, Koninklijke Van Gorcum. p. 189 -
198.
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verweven als het moeilijk of niet uiteen te rafelen is. Een besturings-
probleem is dus minder complex naarmate het beter uiteen te rafelen is in
deelproblemen. Andersom neemt de complexiteit toe met het aantal

afhankelijkheden. Deze dimensie van complexiteit kan worden 'bestreden'
door organisaties te splitsen daar waar minder afhankelijkheid bestaat.
Onzekerheid kan worden onderscheiden naar (on)voorspelbaarheid en
ambiguiteit. Voorspelbaarheid is de mate waarin het mogelijk is
voorspellingen te doen die uitkomen. Een hoge voorspelbaarheid geeft een

lage complexiteit. De voorspelbaarheid kan worden bevorderd door een
grote informatie-inspanning. Aangezien we de voorspelbaarheid van
bepaalde verschijnselen plaatsen in het licht van het besturingsvraagstuk zit
hieraan ook een tijdsdimensie. De voorspelling moet geschieden binnen het
tijdsbestek waarin een beslissing moet worden genomen. Hierdoor ligt er
een relatie tussen de voorspelbaarheid en het informatietekort. Door een
informatie-inspanning is dit tekort in theorie op te heffen, maar in de
praktijk lukt dit vaak niet binnen de gegeven tijd en andere begrenzingen.
AmbiguYteit is een situatie van meerduidigheid. Er is geen dominant en
overtuigend beeld van de situatie. Er kan b.v. sprake zijn van strijdige
intenties die niet onder 66n noemer zijn te brengen of van meerduidige
relaties tussen maatregelen en effecten. In het algemeen kan ambiguiteit
worden 'bestreden' met interne stabiliteit en een lerende instelling. De derde
dimensie is bestuurbaarheid of beheersbaarheid . Van een complexe

49

besturingssituatie is sprake wanneer de besturing van het systeem (uiteraard
in de omgeving en gezien de doelstelling) een grote inspanning vergt. Hoe
meer informatie moet worden verwerkt, hoe moeilijker bestuurbaar is het
systeem. Heterogeniteit tenslotte is de mate van overeenkomst tussen de
delen van het te besturen systeem. Bij een sterke overeenkomst is een
besturend orgaan (BO) in staat meerdere onderdelen voor zijn rekening te
nemen. Verschillen de onderdelen sterk, dan zijn ook verschillende BO's
nodig die weer moeten worden gecoordineerd.
Volgens De Leeuw kan men complexiteit op verschillende wijzen
bestrijden. In de eerste plaats door erop te anticiperen en het BO slim, d.w.z.
volgens de VEB (zie § 3.1 hiervoor) in te richten. In de tweede plaats kan
men zich wapenen tegen complexiteit door zich hierop goed voor te
bereiden. Dit doet vooral een beroep op de professionaliteit in de
organisatie. Ook kan men een hierarchie in taken aanbrengen, zodat men
elkaar aanvult en men minder geneigd is hetzelfde te herhalen. Tenslotte kan
men de complexiteit verminderen door de eigen doelstelling aan te passen,
b.v. door de norm lager te stellen. aspecten weg te laten of meer tijd te

49 Strikt gesproken is een onbestuurbare of onbeheersbare organisatie niet complex. Wat er ook wordt

gedaan. het helpt toch niet. Hier gaat het er dus om vast te stellen in welke mate (of met hoeveel

moeite) systemen of organisaties bestuurbaar zijn.
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nemen. Dit laatste is uiteraard alleen mogelijk indien men voldoende
onafhankelijk is in het bepalen van de doelstelling.

Teisman ziet publiek management zich vaak afspelen op de grens van chaos
50en orde . Chaos of complexiteit ontstaat onder meer door het bestaan van

officieuze leiders (naast officiele leiders), vele interacties, zelforganisatie
van groepen en onvoorziene gebeurtenissen die zich kunnen voordoen
tijdens vaak lange beslissingstrajecten. Chaos is in de ogen van Teisman
geen willekeur. Ook daarin zitten (weliswaar moeilijk zichtbare) patronen.
Chaos en orde kunnen beide bijdragen aan zowel ontwikkeling als stagnatie.
Chaos of complexiteit kan volgens hem op twee wijzen worden benaderd.

Tabel 8: Ordezoekend en complexiteiterkennend handelen

Ordezoekend handelen Complexiteiterkennend handelen
Managers handelen effectief door Managers handelen effectief door
eenheden te cretren, zodat deze posities eenheden samen te smeden tot gehelen,
kunnen innemen en eigen taken kunnen zoals ketens, netwerken en processen.
uitvoeren.

Complexiteit is reduceerbaar; om Het geven van leiding vindt plaats in
effectief te zijn moeten leiders zich complexiteit; actoren kunnen leiding
eraan onttrekken; complexe stelsels zijn geven door verbindende interventies.
stuurbaar.

Leidinggevenden richten zich op: Leidinggevenden richten zich op:
- maken van onderscheidingen; - aanbrengen van verbinding;
- aanbrengen van begrenzing: - doorlaatbaar maken van grenzen;
- rationele kennisontwikkeling over - gemeenschappelijke kennis-
eenheden in stabiele context; ontwikkeling in specifieke contexten;

- behoeften representeren zich via - behoeften representeren zich in
gekozen representanten en ontstijgen combinaties van eigen belang en
het eigen belang; gemeenschappelijk belang;

- produceren via generieke lijnen en - organiseren van kennis- en kwaliteits-
projecten vanuit feitenkennis en stabiele ontwikkeling in ketens, netwerken en
kwaliteitscriteria. processen.

Bron: Teisman,2005

In de ordezoekende benadering wordt binnen de complexiteit steeds gezocht
naar aanknopingspunten om er weer enige orde en regelmaat in aan te
brengen. Paradoxaal is echter dat het toevoegen van meer orde of structuur
bevorderende elementen soms de chaos kan doen toenemen. In de
complexiteiterkennende benadering wordt vooral getracht verbindingen te

5() Teisman. G.R.. (2005). Publiek Manaeement op de grens van chaos en orde. Den haag. Sdu
Uitgevers.
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leggen tussen de vele actoren die het speelveld bevolken. Beide
benaderingen zijn schematisch in Tabel 8 weergegeven. Uiteindelijk is er
volgens Teisman in complexe stelsels een combinatie nodig van beide
benaderingen. Voor de ingewikkelde (maar ontwarbare) complexiteit kan
het aanbrengen van meer structuur een oplossing bieden. Voor de meer
complexe en samengestelde bestuurlijke kwesties is de tweede benadering
aan te bevelen. Hij ziet in de samenleving golfbewegingen van de ene naar
de andere benadering.
Ook Senge onderscheidt twee soorten complexiteit die elk een andere
benadering vergen: de complexiteit van het detail en de dynamische
complexiteit   5 1. Bij complexiteit   van het detail   gaat het vooral   om   veel
variabelen waarmee rekening moet worden gehouden. Dat is ingewikkeld,
maar met een doordachte aanpak beheersbaar te houden. Bij dynamische
complexiteit is er ook sprake van een grote onderlinge afhankelijkheid
waarbij oorzaak en gevolg niet meteen duidelijk zijn en ingrepen op de
lange duur gevolgen kunnen hebben. De gebruikelijke methoden van
planning en analyseren volstaan in die situatie niet. Hiervoor is een
systeemdenken nodig waarin onderlinge verbanden worden gezien en
processen van verandering in plaats van een lineaire aaneenschakeling van
oorzaak en gevolg en momentopnamen. Slechts als de dynamische
complexiteit wordt doorzien en bij de besluitvorming betrokken, is er in zijn
ogen sprake van een intelligente of lerende organisatie.

Volgens Homan is kenmerkend voor complexe systemen dat er onder
bepaalde condities collectieve systeemeigenschappen kunnen ontstaan die
niet elk apart zijn te herleiden naar de individuele onderdelen. Hij vergelijkt
dit met het (chemische) proces van autokatalyse 52. In dit proces reageren
stoffen, b.v. moleculen, positief op elkaar door elkaar te katalyseren. Bij een
te grote diversiteit van moleculen zijn katalyserende combinaties nauwelijks
te vinden. Ook bij een lage diversiteit is de kans op autokatalyse minimaal.
Dit kan volgens hem worden vertaald naar organisaties. 'Wanneer
onderdelen van organisaties met elkaar in aanraking komen, dan kit,men ze
op elkaar reageren, helemaal niet reageren of autokatalytisch op elkaar
reageren, waarbij een versneld groei- of reproductieproces ontstaat.
Voldoende en niet te veel diversiteit is hierbij een kernvoonvaarde. Als alle
communities volstrekt anders zijn of allemaal hetzeUde dan treedt dit
autokatalytische proces niet op. Is er sprake van de juiste hoeveelheid

diversiteit, dan is autokatalyse een zelf organiserend fenomeen: het springt
op  uit   het  systeem   (emergence ),   zonder  dat  daartoe   een  opdracht  wordt

51  Senge. P.M..(1992), De viifde discipline. Schiedam, Scriptum. p. 73 - 75.
52 Homan. T.H.. (2005), Organisatiedynamica. Den Haag. Sdu Uitgevers, p. 359 - 361.
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9 53
gegeven door een buitenstaander.  - Het aantal connecties is dus bepalend
voor het gedragsregime dat zal ontstaan. Minimaal gekoppelde systemen
zorgen voor stilstand. Boven een bepaalde drempelwaarde vervliegt die orde
en ontstaat er een chaotisch systeem dat onrustig blijft. Op die
drempelwaarde wordt vernieuwing gecombineerd met stabiliteit. Er is
precies voldoende flexibiliteit, zonder dat daarbij de identiteit van het

54netwerk verloren gaat . Behalve het aantal connecties is ook van belang
hoe een onderdeel van het netwerk op invloeden van buiten reageert.
Wanneer daarin verschil is en er b.v. een externe dominante factor is, kan
toch een lagere orde in stand blijven. De conclusie is dat complexe
netwerken niet automatisch tot chaos leiden. Ze kunnen evenzeer leiden tot
stabiliteit of dynamiek, afhankelijk van het aantal connecties en de wijze
waarop ze daarmee omgaan.
Complicerend in een organisatie kan ook het fenomeen 'patching' zijn ofwel
een situatie waarin alle deelsystemen met elkaar verbonden zijn. Elke
verandering heeft dan gevolgen voor de andere systemen. Bij een
verandering is gelijk iedereen betrokken met als gevolg dat de ene
verandering over de andere rolt en het systeem nooit tot rust komt. Volgens
Homan kan dit probleem worden opgelost door deelproblemen aan clusters
toe te delen, waarbij moet worden gelet op de afstemming tussen de clusters.

Weick stelt vast dat het voor organisaties met vele interne koppelingen en
relaties, zoals bureaucratieen, erg lastig is om grootschalige innovaties door
te voeren. Losjes samenhangende organisaties kunnen op onderdelen wel
vernieuwen, maar zijn vervolgens niet goed in staat om zichzelf zo te
organiseren dat iedereen van de vruchten van die vernieuwing kan
profiteren. Ook in een gesloten organisatie met een groot aantal leden
waarbij elke verandering door alle leden moet worden geaccordeerd, is het
innovatieve vermogen van de organisatie beperkt. Meestal is een vaag
compromis het hoogst haalbare. Dit heeft tot gevolg dat men van het ene
suboptimum naar het andere hobbelt 55.
Een bijzonder soort complexe organisaties zijn organisaties die omgaan met
grote risico's. Weick en Sutcliffe geven een beschrijving van dergelijke

56
organisaties en de wijze waarop zij met de risico's omgaan  . Zij noemen
deze organisaties High Reliability Organisations (HRO's). Hiertoe rekenen
zij onder meer elektriciteitscentrales, luchtverkeersleidingen,
olieraffinaderijen, kerncentrales, nucleaire vliegdekschepen en (onderdelen
van) ziekenhuizen. Zij constateren dat onder normale omstandigheden

53
Idem. p. 361.

54 Idem. p. 365.
55 Weick. K.E.. (1969). The Social Psychology of Oreanizine. New York. Random House.
1 Weick. K.E. en Sutcliffe. K.M.. (2001). Managing the unexpected. San Francisco. Jossey-Bass. p
10.
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mensen slecht met onverwachte voorvallen kunnen omgaan waardoor de
zaken snel kunnen verslechteren en een kettingreactie kan ontstaan met als
mogelijk uiteindelijk gevolg dat ook de overige activiteiten worden
verstoord of zelfs de gehele organisatie te gronde wordt gericht. Een
belangrijk onderdeel van het risicovolle werk van deze organisaties is dan
ook de wijze waarop zij optreden tegen onvoorziene omstandigheden door
complicaties van allerlei aard, zoals incidenten, storingen, fouten of externe
gebeurtenissen. Gezien de mogelijke gevolgen zijn deze organisaties hier
doorgaans zeer op gefocust en treffen ze maatregelen om (de aanzet tot)
dergelijke voorvallen - hoe klein dan ook - snel te signaleren en daarop op
gepaste wijze te reageren. Uit hun onderzoek blijkt dat de onderzochte
HRO' s,  ondanks  de vele risico' s, verhoudingsgewijs minder incidenten  en
ongevallen kenden dan andere (minder risicovolle) organisaties. De oorzaak
daarvan is in hun ogen het bewustzijn ('mindfulness'), waarmee deze
organisaties tegen risico's aankijken.
Dit bewustzijn wordt gekenmerkt door:

a. Een preoccupatie met mogelijk falen. Ook kleine storingen of

vergissingen kunnen grote gevolgen hebben. Elke storing wordt
daarom serieus genomen en bezien op gevolgen voor het gehele
systeem. Aan een snelle en gedegen rapportage van vergissingen of
storingen wordt veel aandacht besteed.

b.  Een terughoudendheid in het werken met simplificaties. Het goed
beoordelen van een voorval vereist een genuanceerd en compleet
beeld. Zich realiserend dat de materie waarmee zij omgaan complex,
instabiel en onvoorspelbaar is, wensen zij zo veel mogelijk te weten
en permanent te leren. Onderzoek naar de oorzaak van een bepaald
voorval kan ook belangrijke informatie over (de kwetsbaarheid van)
aanverwante processen opleveren.

c.     Een sterke  oriintatie  op de  operationele  gang van  zaken. HRO' s zijn
vooral operationeel en minder strategisch bezig. Zij zorgen voor een
bewakingssysteem dat de operaties continue volgt en evalueert.
PotentiBle zwakheden dienen tijdig te worden onderkend en
verholpen. Angst voor het melden van problemen, negeren van
problemen of onverschilligheid moet worden bestreden.

d. Een commitment aan veerkracht. Geen enkel systeem is perfect.
Daarom moet men het vermogen ontwikkelen om storingen beperkt
te houden en doeltreffend te improviseren zodat systemen kunnen
blijven functioneren. Hiervoor is brede kennis en inzicht nodig in de
aard van de processen en in de onderlinge verbanden.

e.  Een eerbiediging van expertise. De personen met de meeste kennis
zijn bij het oplossen van de problemen van de grootste waarde. Per
geval kan dat een ander zijn.
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f.   Expertise gaat boven hitrarchie.
De schrijvers constateren dat ziekenhuizen zich doorgaans niet rekenen tot
HRO's.

Een complexe onigeving
Niet alleen de structuur van organisaties kan complex zijn. Ook de
omgeving kan deel uitmaken van de complexiteit waarmee organisaties te
maken hebben. De Baas omschrijft complexe bestuurlijke situaties als volgt:

-    onduidelijkheid en onenigheid over doelen;
-     geen kennis of ervaring met instrumenten/middelen;
-    groot en/of steeds wisselend aantal actoren;
- beperkte machtspositie (of afwezigheid) van centrale actor en

daardoor grote zelfstandigheid bij andere actoren;

-    geen inzicht in doelen en strategieen van andere actoren;
- randvoorwaarden staan ter discussie of zijn te beYnvloeden.

Hij ziet oplossingen voor een dergelijke complexiteit in verschillende
technieken zoals het verbreden of versmallen van het beleidsproces, het
betrekken of buitensluiten van actoren of het vergroten of verkleinen van
inzicht 57o

Over 66n aspect lijkt men het eens te zijn: complexiteit vormt geen excuus
voor zwak of politiek bestuur maar is een reden voor een meer
genuanceerde en situatiegerichte benadering. Organisaties die te maken
hebben met een grote complexiteit, ongeacht of deze uitgaat van de
structuur of van de omgeving of een combinatie van beide, vergen een
besturingssysteem dat in een dergelijke situatie kan functioneren en kan
omgaan met de vaak paradoxale verlangens.

3.4 Organisatieconfiguraties
Om een goed beeld te krijgen van een organisatie is een typering aan de
hand van modellen en wetenschappelijke inzichten een belangrijk hulp-
middel. Hiermee kunnen de sterke en zwakke punten van een bepaalde
organisatievorm zichtbaar worden gemaakt. Een dergelijk inzicht is vooral
van belang bij veranderingsprocessen waarbij wordt getracht de organisatie
in een andere vorm of op een andere wijze te laten werken. In de
organisatietheorie worden verschillende configuraties onderscheiden. Zij
verschillen vooral in de wijze waarop de werkzaamheden worden
gecoOrdineerd. Mintzberg onderscheidt als coOrdinatiemechanismen:

57 Baas. de. J.H.. ( 1995). Bestuurskunde in hoofdliinen. Groningen. Wolters - Noordhoff, p. 220.
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onderlinge aanpassing, direct toezicht, standaardisatie van werkprocessen,
standaardisatie van output en standaardisatie van vaardigheden van de
werknemers. Hij onderkent op basis van deze courdinatiemechanismen de
volgende basisconfiguraties:

a.  De eenvoudige organisatie. Deze kent een directe vorm van toezicht
als courdinatiemechanisme en een centrale leiding.

b. De machinebureaucratie. Deze voert gestandaardiseerde routine-
werkzaamheden uit, kent een geformaliseerde communicatie en een
uitgebreide bestuurlijke structuur met een sterk onderscheid tussen
lijn en staf.

c. De professionele bureaucratie. Hierin kennen de uitvoerenden
zeggenschap over hun eigen werk en worden de normen elders
bepaald. Gezag is gekoppeld aan de professie.

d.  De divisiestructutir. De divisiestructuur is een - vooral horizontaal -
gedecentraliseerde organisatie naar markt, product of dienst met een
gestandaardiseerde output.

e.  De adhocratie of innovatieve organisatie. Dit is een organische en
weinig geformaliseerde structuur met een hoge mate van

58taakspecialisatie gericht op innovatie
Maister gaat specifiek in op de professionele organisatie 59. Hij ziet hierin
vooral kwaliteit en dienstverlening een belangrijke betekenis hebben; dit in
tegenstelling tot de industrie en de massaconsumptie waar de management-
principes en methodes zijn gebaseerd op standaardisering, supervisie en
marketing van zich steeds herhalende taken en producten. Deze principes en
methodes zijn niet toepasbaar in de professionele sector. Het gaat in de
professionele organisatie om maatwerk waarbij 'face to face' contacten een
grote rol spelen. Desondanks spelen ook bij deze vorm van dienstverlening
routine-aspecten een rol. Hij onderscheidt drie soorten dienstverlening of
projecten. In de eerste plaats de zgn. 'hersen' projecten. Dit zijn
buitengewoon gecompliceerde projecten waarbij de allernieuwste kennis op
het betreffende vakgebied nodig is. Creativiteit, innovatie en experimenten
zijn nodig om deze projecten tot een goed einde te brengen. Hiervoor zijn
dan ook de meest vakkundige en 'senior' professionals nodig. In de tweede
plaats onderkent hij zgn. 'grijze haren' projecten. Dit zijn projecten die
weliswaar een hoge mate van maatwerk vereisen, maar in de uitvoering een
groot aantal routine elementen kennen zodat ook minder gekwalificeerde
('midden') professionals deze kunnen uitvoeren. Vooral ervaring speelt een
rol. De derde soort projecten noemt hij 'procedure' projecten. Deze
betreffen goed herkenbare en bekende problemen. Er is minder sprake van

5» Mintzberg. H.. (2003). Oreanisatiestructuren, Schoonhoven. Academic Service
59 Maister. D.. f 1999). Management van prof'essionele organisaties. Schoonhoven. Academic Service.
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maatwerk. Hier speelt efficiency een grote rol. Maister ziet de professionele
organisatie als een sportteam dat bestaat uit begaafde spelers die pas winnen
als eruit gehaald wordt wat erin zit. Als ze aan zichzelf worden overgelaten
presteren ze minder dan wanneer ze worden gesteund door een goede coach.
De meerwaarde van het management ligt in het aangeven van datgene
waarop men zich dient te concentreren en van het stimuleren van
teamverbanden. De professional behoeft vaak persoonlijke aandacht.

Professionele en innovatieve organisaties gedijen volgens Mintzberg vooral
goed in een stabiele omgeving, maar kunnen zich ook in een minder stabiele

omgeving staande houden door hun vermogen zich met hun
gedecentraliseerde aanpak 'organisch' aan te passen aan de omgeving.

Moeilijker wordt het als de omgeving veeleisend of zelfs vijandig wordt. Bij
een toenemende druk om tot verandering of aanpassing van beleid te komen.
is het in deze organisaties voor het bestuur steeds moeilijker om met de
brede uitvoerende laag in balans te blijven en iedereen bij de besluitvorming
te betrekken en tevreden te stellen. Uitstel of traagheid bij het maken van
keuzes zorgen voor stilstand in ontwikkeling en vermindering van de
prestaties. Wegebbend vertrouwen in de leiding verhoogt vervolgens de
kans op serieuze bestuurbaarheid- en continuYteitsproblemen. Er is dan
weinig nodig om in een situatie te geraken die eerder is omschreven als een
neerwaartse vicieuze cirkel. De genoemde organisatietypen verdragen een
zeer dynamische en onzekere omgeving dus minder goed. In Tabel 9 is de
afstemming van organisaties op de omgeving schematisch weergegeven.

Tabel 9 : Afstemming op de situatie

Stabiel Dynamisch
Complex Gedecentraliseerd Gedecentraliseerd

Bureaucratisch Organisch
(standaardisatie van (onderlinge aanpassing)
vaardigheden)

Eenvoudig Gecentraliseerd Gecentraliseerd
Bureaucratisch Organisch
(standaardisatie van werkproces) (direct toezicht)

Bron: Mintzberg, 2003

Ook Keuning en Eppink maken een dergelijk onderscheid. Zij onderkennen
60mechanistische en organistische organisatiemodellen   . Het eerste model is

een permanente, rigide en stabiele structuur die gericht is op het efficient en

6" Keuning. D. en Eppink. D..J.. (2004). Manaeement & Ort:anisatie. Groningen. Stenfert Kroese. p.
341 - 343.
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routinematig realiseren van doelstellingen in een stabiele omgeving. De
doelstellingen zijn niet of nauwelijks aan verandering onderhevig. Hiertoe
kunnen de (machine en professionele) bureaucratieen worden gerekend. Dit
model is vooral effectief in een stabiele markt met betrekkelijk geringe
veranderingen in technologie. Het tweede model kent een flexibele en
tijdelijke structuur en is gericht op aanpassingen aan externe veranderingen
door permanente vernieuwing en wijziging van samenwerkingspatronen. Dit
model is vooral effectief in een omgeving die aan snelle verandering
onderhevig is en veel onzekerheid oproept. De adhocratie of innovatieve
organisatie rekenen zij tot dit tweede model. Dit onderscheid in
organisatietype is belangrijk omdat het een andere structuur en een andere
wijze van leidinggeven inhoudt. Dit laatste wordt onderschreven door een
empirisch onderzoek van Burns en Stalker naar de vraag: 'Kunnen
organisaties die getypeerd dienen te worden als mechanistisch wel adequaat
reageren op veranderingen en onzekerheid in de technologische en
commerciele omgeving?' Zij onderkennen hier een serieus probleem. Als de
formele bureaucratie diep is geworteld, reageert men niet met

aan assingmaar is men eerder geneigd de formele structuur te versterken  . Ook

Schwieringa en Elmers neigen naar deze mening: 'Als bureaucratische
organisaties veranderen op de manier waarop bureaucratische organisaties

,62veranderen, dan krijg je opnieuw een bureaucratie. . Keuning en Eppink
zien in de bureaucratie als organisatievorm enkele pathologische

63
verschijnselen schuilen   . Deze zijn:

- 'trained incapacity", d. w.z. ingeleerd onvermogen of onvoldoende
flexibiliteit in het hanteren van kennis en vaardigheden;

- middelen dreigen een doel op zich te worden;
- regels en procedures worden verheven tot doel en als zodanig

worden ze ook gehanteerd. Men vergeet dat het slechts hulpmiddelen
zijn;

- dreigend formalisme, ritualisme of overdreven punctualiteit;

- depersonalisering van verhoudingen door het accentueren van
formele relaties

Adler en Borys zien twee typen bureaucratieen: de 'coercive' en de
'enabling' bureaucratie. Het eerste type gaat gepaard met een grote
machtsafstand, een geringe decentralisatie van middelen en weinig
transparante processen. Ook constateren zij de afwezigheid van een

61 Burns.T. en Stalker. G.M., ( 1961 ), The management of innovation, London, Tavistock Publications.
62 Schwieringa. J. en Elmers,  B.,  ( 1996). In plaats van reoreaniseren. Groningen. Wolters-Noordhoff.
63

Keuning. D. en Eppink. D. J., (2004), Management & Oreanisatie. Groningen. Stenfert Kroese, p.
344 - 345.
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adaptieve cultuur als gevolg van een gebrek aan competitie of een
veelvragende omgeving ('reality checks'). De 'enabling' bureaucratie
daarentegen betrekt de medewerkers bij de aansturing en inrichting van het
werk en maakt processen transparant. Automatisering versterkt dit door een
gemakkelijke verspreiding van informatie. Dit type bureaucratie is hiermee
adaptiever en weerbaarder in een competitieve omgeving 64 Wilson ziet
overheidsinstanties altijd in zekere mate de kenmerken van een bureaucratie
behouden, maar onderkent ook grote verschillen in de wijze waarop ze
functioneren. Als maatregelen die de overheidsinstanties beter doen
functioneren, ziet hij onder meer een beter besef van de cultuur binnen de
organisatie, een delegatie van gezag en beheersing van de middelen binnen
de organisatie, een beoordeling op resultaten en een minimaal aantal
'standard operating procedures'  (SOP's) 65.

Volgens Lawrence en Lorsch moet ook de mate van onzekerheid in de
omgeving worden vertaald in de structuur van de organisatie. Dit aspect
moet worden bezien voor elke afdeling die als (deel)beslissingscentrum in
de organisatie kan worden beschouwd. Naarmate de onzekerheden in de
omgeving per afdeling grotere verschillen gaan vertonen, zal meer moeten
worden gedifferentieerd, wat weer een grotere behoefte aan coOrdinatie met

66
zich meebrengt . Lawrence en Morse tonen in een empirisch onderzoek
aan dat een goede relatie tussen (onzekerheden in) de externe omgeving, de
persoonlijke predisposities van de organisatieleden en de structuur van de
organisatie van invloed zijn op het succes van de organisatie. In succesvolle
organisaties blijken deze onderling afhankelijke componenten goed bij
elkaar aan te sluiten en voelen de organisatieleden zich significant meer
competent. Met andere woorden: een organisatie kan goed met
onzekerheden in de omgeving omgaan als de mensen in de organisatie
daarop zijn ingesteld en de structuur hen in staat stelt daarop soepel in te
spelen. Als de organisatieleden niet zijn ingesteld op onzekerheden en/of de
organisatiestructuur sterk bureaucratische trekken vertoont, kunnen ingeval
van veranderingen in de omgeving ernstige complicaties ontstaan 67-  In
deze benadering komt dus ook het mentale denkraam van de
organisatieleden naar voren als medebepalend voor de effectiviteit van de
organisatie.

64 Adler, P.S. en Borys. B.. (1996), Two types of bureaucracy: Enabling and Coercive. in:
Administrative Science Ouarterly. nr. 41. p. 61 - 89.
65 Wilson, J.Q., (1989). Bureaucracy. What government aeencies do and why they do it, New York,
Basic books.

66 Lawrence. P.R. en Lorsche. J.W.. (1967). Organization and environment. Homewood. Irwin.
67

Lorsche, J.W. en Morse. J.J.. ( 1974). Organizations and their members. New York. Harper and
Row.
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Innovatieve organisaties kennen doorgaans geen vaste structuur. Zij passen
zich aan de omstandigheden aan. In organisatorisch opzicht zijn het in
zekere zin onduidelijke organisaties. Men kan ze moeilijk in schema's
vatten. Hun product of dienst is maatwerk. Het werk heeft een
probleemoplossend karakter en is daarmee per definitie minder efficient. In
het kader van dit onderzoek is ook de omschrijving van een 'politieke
organisatie' interessant. Volgens Mintzberg kan dit type organisatie worden
gedefinieerd in termen van macht, uitgeoefend op een manier die in

68conventionele organisaties als illegitiem geldt . Positief gezien kunnen
politieke bewegingen de leemten vullen die formele structuren altijd
openlaten. Daarmee kunnen ze in theorie de bestaande structuren versterken.
Vaker echter heeft politiek gedrag een negatieve invloed op het
bedrijfsresultaat. Zij kost energie en leidt af van de bedrijfsdoelstellingen.
Bepaalde organisaties kunnen zich dit echter veroorloven omdat ze een
geringe kwetsbaarheid bezitten als gevolg van b.v. een monopoliepositie of
financiering met overheids- of subsidiegeld. In de opvatting van Mintzberg
zijn vooral professionele en innovatieve organisaties kwetsbaar voor politiek
gedrag, vanwege hun betrekkelijk zwakke gezagssystemen. Van belang is
tenslotte dat binnen een grote organisatie onderdelen een verschillende
configuratie kunnen hebben, b.v. de kernfunctie en de ondersteunende

69diensten   . De configuratie van een organisatie kan ook in de loop der tijd
veranderen. Zij hangt samen met een aantal factoren, waaronder de
ontwikkelingen in de organisatie zelf en de omgeving. Door groei en
toenemende complexiteit kan een eenvoudige organisatie b.v. overgaan in
een bureaucratie en later weer in een divisiestructuur.

Intelligente of lerende organisatie
In de managementliteratuur lijkt geleidelijk een nieuw organisatietype te
zijn ontstaan dat voortborduurt op de adhocratie of innovatieve organisatie
en aansluit op een verdere differentiatie en heterogeniteit in de omgeving: de
intelligente organisatie. Keuning en Eppink zeggen hierover: 'De
organisatie van de toekomst is een intelligente en lerende organisatie, is
plat, is slank en wendbaar, doet die dingen waar ze echt goed in is, maakt in
strategische samenwerkingsverbanden gebruik van eigen kerncompetenties
en van bekwaamheden van andere organisaties, doet aan strategische
uitbesteding  ('outsourcing')  en  neemt  de  best  practices  over  van  andere
organisaties. Creativiteit wordt hoog gewaardeerd en steeds worden
brontien poor verbetering gezocht, terwijl in de organisatie getracht wordt
door 'empowerment' menselijke talenten ook echt te benutten. Ziehier, met

68 Mintzberg, H., (2003), Mintzbere over Management, Schoonhoven. Academic Service, p. 239 e.v.
69  Mintzberg, H., (2003), Organisatiestructuren, Schoonhoven. Academic Service.
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de eenentwintigste eeuw in zicht in een notendop de contouren van de
, 70

'ideale' organisatie.

Volgens Quinn concentreren intelligente ondernemingen zich op enkele
kernbekwaamheden, leggen ze de nadruk op de mensen en de processen en
kennen ze een smalle, maar hoog gekwalificeerde top . Peters en71

Waterman onderzochten een aantal uitzonderlijk presterende onder-
nemingen. Zij komen tot de conclusie dat deze een aantal gemeen-
schappelijke kenmerken hebben 72 :

-    zij zijn actiegericht georienteerd;

-   zij kennen een sterke klantgerichte instelling;

-   zij hechten aan autonomie en ondernemingsgeest;
-    zij tonen productiviteit door een gerichte inzet van mensen;

-    zij leggen een nadruk op persoonlijke inzet en waardebewustzijn;

-  zij beperken zich tot hun kernwaarde ('schoenmaker blijf bij je
leest');

-    zij kennen een eenvoudige organisatie met een kleine staf;

-      zij gaan uit van 'vrijheid in gebondenheid'.
Ghoshal en Bartlett beschrijven een moderne organisatie als een
'individualized corporation'.  Dit  is  in  hun  ogen een organisatie waarin alles
in het werk wordt gesteld om het individu tot een maximale prestatie te
brengen en waarbij het individu niet het gevoel heeft te worden uitgezogen
maar zelf zijn activiteiten in belangrijke mate stuurt. Zij spreken van een
'fundamentele nieuwe benadering van het management' en geven als
kenmerken hiervan aan:

-       een  'sense of ownership' ('commitment');
- kleine prestatie-eenheden en radicaal gedecentraliseerde middelen en

verantwoordelijkheden;

-    ontwikkeling van zelfdiscipline:
- duidelijke standaarden en verwachtingen (doelstellingen);
-   een 'informatie democratie';

-   het bieden van een ondersteunende omgeving:

7() Keuning. D. en Eppink, D. J.. (2004). Management & Oreanisatie. Groningen. Stenfert Kroese. p.
324.
71

Quinn, J. B., (1992), Intelligente ondernemineen, Amsterdam/Antwerpen. Contact.
72 Peters, T. en Waterman, R., (2005), Excellente ondernemingen. Amsterdam/Antwerpen, Business
Contact.
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- management coaching:
-    open voor uitdagingen en tolerantie met betrekking tot falen:

73
-    vrijlaten van de ondernemingsgeest

Volgens hen is dit het concept voor de toekomst. Zij beschrijven
verschillende voorbeelden van ondernemingen die successen hebben
behaald met deze benadering.

De beschrijvingen van de intelligente of 'ideale' organisatie komen in de
kern neer op het benoemen van kernwaarden, het handhaven van alleen die
activiteiten en diensten die van (wereld)klasse zijn, het aanhouden van een
minimale hierarchie en van netwerken, het aangaan van allianties en het
verleggen van de macht naar diegenen die contact onderhouden met de
klant. Keuning en Eppink voegen hieraan toe dat men zich goed moet
realiseren dat de kritische professionals gemakkelijk van werkomgeving
veranderen en bevelen daarom aan vooral een uitnodigende en uitdagende
taakomgeving te scheppen 74. Een intelligente organisatie is vooral een
lerende organisatie. Volgens Senge worden lerende organisaties gekenmerkt
door vijf eigenschappen:

- systeemdenken;
- persoonlijk meesterschap;
- mentale modellen;

-   een gemeenschappelijke visie en

-   teamleren 75.

Keuning en Eppink verstaan onder leren:
' het vergroten van het verniogen
76van een organisatie tot e#ectief handelen'     .   Dit is in hun ogen een veel

complexer verschijnsel dan een eenvoudige optelsom van lerende
individuen. Het gaat om individueel leren 8n het leren van een organisatie,
wat onder andere inhoudt dat er sprake is van overdracht van kennis en
integratie van kennis tussen individuele groepen en de organisatie. Zo
ontstaat er een structuur van individueel leren, van individueel geheugen en
van een groot collectief geheugen. In dit verband zijn twee soorten
leerprocessen te onderscheiden: het zgn. 'single loop' en 'double loop'

73 Ghoshall. S. en Bartlett. C.A. . (1997).The individualized Corporation. New York. Harper
Business, p 38 - 68.
74

Keuning. D. en Eppink. D. J.. (2004), Management & Organisatie. Groningen, Stenfert Kroese, p
325.

75 Senge, P.M.. (1992). De viifde discipline. Schiedam. Scriptum
76

Keuning, D. en Eppink. D. J., (2004). Manaeement & Organisatie, Groningen. Stenfert Kroese. p.
322.
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leren. Bij 'single loop' leren gaat het om incidentele leerprocessen van
individuen of groepen waar uitsluitend de betrokkenen van profiteren. Bij
'double loop' leren betrekt men hier ook de dieper in de organisatie liggende
waarden en normen bij. Het spreekt voor zich dat vooral het 'double loop'
leren het mentale denkraam binnen een organisatie beinvloedt en daarmee
de organisatie op basis van ervaringen naar een hoger niveau van
functioneren kan brengen. De Leeuw ziet lerende systemen als systemen
waarin structuurverandering zodanig plaatsvindt dat het systeem ten
opzichte van de doelstelling beter functioneert. Er is hierbij veelal sprake
van metabesturing, d.w.z. dat men met regelmaat het eigen bestuurlijk

77functioneren evalueert en waar nodig bijstelt . Leren is volgens Volberda
een belangrijke eigenschap voor de flexibiliteit van een organisatie.
Flexibiliteit kan hierbij betrekking hebben op zowel de eigen organisatie als
op de mogelijkheid om de omgeving te beinvloeden. Hij maakt voor beide
situaties onderscheid in operationele, structurele en strategische flexibiliteit.
Operationele flexibiliteit heeft betrekking op de te verwerken volumes
binnen een vastgestelde mix van activiteiten. Structurele flexibiliteit heeft
betrekking op het vermogen de eigen processen en structuren aan te passen
aan veranderende omstandigheden. Bij

strate ische
flexibiliteit gaat het om

veranderingen in de aard van de activiteiten

Mastenbroek geeft tenslotte een beschrijving van wat hij een 'vitale
organisatie' noemt ofwel een organisatie die in staat is zijn doelstellingen te
bereiken en opgewassen is tegen concurrentie. Deze organisatie kent
paradoxale elementen als zowel sturing als zelforganisatie, werkt centraal en
decentraal tegelijk en combineert intern ondernemerschap met gezamenlijke
solidariteit. In al deze aspecten komt een spanningsveld tussen wederzijdse

afhankelijkheid en autonomie van de onderdelen naar voren. Als
maatregelen noemt hij onder meer systematische horizontale mobiliteit,
centrale loopbaanplanning en begeleiding, centraal personeelsbeleid en een

79
globaal sturend management dat vooral stuurt op de outputkant

3.5 Organisatiecultuur

Organisatiecultuur kan worden omschreven als: 'het  geheel  van  geschreven
en ongeschreven regels dat het sociale verkeer tussen medewerkers, met
leveranciers, klanten en overige partijen kanaliseert en vonngeeff 80.        Er

77 Leeuw. de. A.C.J.. (20021, Bedrilfskundie Management, Assen. Koninklijke Van Gorcum. p. 169
en 181.
78 Volberda. H.W., (2004). De flexibele onderneming, Deventer. Kluwer. p.  149 -  154.
79 Mastenbroek. W.F.G.. (2003), Contlicthanterine en oreanisatieontwikkeling, Alphen aan de Rijn.
Samson. p. 74. 65 en 66.
80

Keuning. D. en Eppink. D. J.. (2004), Management & Organisatie, Groningen, Stenfert Kroese, p.
419.
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zijn echter vele omschrijvingen van organisatiecultuur. Hofstede noemt als
gemeenschappelijke kenmerken van organisatieculturen dat ze holistisch
zijn. historisch bepaald, betrekking hebben op rituelen en symbolen, sociaal
geconstrueerd zijn, behouden worden door de groep mensen die de

··   81organisatie vormen en 'zacht' en moeilijk te veranderen ziln   . Een cultuur
ontstaat min of meer vanzelf als mensen gedurende langere tijd met redelijk
succes bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Gewoontes en gebruiken
worden geleidelijk routines en geven de organisatie een bepaalde identiteit
en herkenbaarheid. E6n van de functies van de organisatiecultuur is het
reduceren van onzekerheid . De cultuur stimuleert daarmee ook de82

betrokkenheid van de medewerkers en bevordert de stabiliteit van de
organisatie. Nieuwelingen worden ingewijd in de gewoonten, gedragingen
en rituelen van de groep. Verhalen en legendes versterken de cultuur. Is er
eenmaal een bepaalde cultuur ontstaan, dan speelt deze ook een rol bij de
werving en het behoud van de medewerkers. Nieuwe mensen moeten bij de
cultuur passen. Diegenen die zich bij de bestaande cultuur niet thuis voelen,
vertrekken. Leidinggevenden kunnen van dit fenomeen gebruik maken door
in moeilijke tijden een beroep te doen op het 'wijgevoel' dat de cultuur met
zich meebrengt en om een extra prestatie vragen.

Figuur 8  : De cultuurniveaus van Schein

Artefacten

a

V

Beleden Waarden

1 1
Onderliggende Basisveronderstellingen

Bron: Schein, (2004)

Schein beschrijft drie cultuurniveaus die varieren van zichtbaar tot
onzichtbaar. Het zichtbare niveau wordt gevormd door de artefacten: de
rituelen. gezagsverhoudingen, formaliteiten, kledingcodes en wijze van
communiceren, jargon, sociale evenementen, e.d. De beleden waarden
betreffen strategieen, doelstellingen en filosofieen. Deze zijn doorgaans

8   Hofstede. G.. ( 1991 ). Cultures and organisations, London. Mc Graw Hill.
82  Schein. E.H.. (200()).De bedrii fscultuur .tls ziel van de onderneming. Schiedam. Scriptum
Management, p. 33 en 34.
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vastgelegd in documenten. Er is echter een nog dieper liggend niveau dat
feitelijk het gedrag bepaalt: de onderliggende basisveronderstellingen.
Hierin liggen de gemeenschappelijk aangeleerde overtuigingen en daarmee
de essentie van de cultuur. Voor het kennen en beYnvloeden van de cultuur
moet men deze waarden en veronderstellingen doorgronden. Dat is echter
niet eenvoudig omdat diegenen die deel uitmaken van die cultuur zich er
veelal niet van bewust zijn.

De organisatiecultuur kan weliswaar sterk of zwak zijn maar is zelden

homogeen of in dezelfde mate geldend voor alle onderdelen van de
organisatie. Meestal is er echter ondanks een differentiatie wel een zekere
dominante cultuur aan te geven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
wat onder een sterke en zwakke cultuur kan worden verstaan.

Tabel 10: Kenmerken van sterke en zwakke culturen

Sterke cultuur Zwakke cultuur
Homogeniteit Heterogeniteit
Transparant Dubbelzinnig
Consensus Conflict
Voorspelbaar Onvoorspelbaar
Leiderschap Management
Bron: Ten Bos, 1995

Kotter en Heskett beschrijven de relatie tussen de in een organisatie
aanwezige cultuur en de geleverde prestaties op basis van een onderzoek
uitgevoerd bij een groot aantal ondernemingen. Zij komen tot de volgende
conclusies:

-  Een sterke bedrijfscultuur kan een aanzienlijk effect hebben op de
prestaties van een organisatie op de langere termijn. Dit is echter
alleen het geval indien deze cultuur aansluit op een intelligente
bedrijfsstrategie voor de specifieke omgeving waarin het bedrijf
opereert. Sluit de cultuur niet aan op de omgeving dan staat de
cultuur een gezonde ontwikkeling en goede prestaties juist in de
weg.

- Adequate culturen kunnen de prestaties alleen over een langere
termijn bevorderen als ze waarden en normen bevatten die bij
aanpassing aan een veranderende omgeving steun bieden. Dergelijke
'adaptieve' culturen schenken veel aandacht aan veranderingen in de
context. bij klanten, werknemers en aandeelhouders.

-   Bedrijfsculturen die uitstekende resultaten op de lange termijn in de
weg staan, zijn niet zeldzaam. Ze ontwikkelen zich gemakkelijk,
zelfs in bedrijven met veel redelijke en intelligente mensen.
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-  Bedrijfsculturen die niet (meer) bijdragen aan verbetering van de
bedrijfsprestaties kunnen weer prestatieverbeterend worden gemaakt.
Dit vergt echter krachtig leiderschap aan de top van de organisatie.
In de meeste gevallen waarin dit succesvol was, kwamen deze
leiders van buiten. Zij benadrukten in alle gevallen het belang van
voldoende aandacht voor de context van het bedrijf en van
leiderschap op alle niveaus en bestreden arrogantie en bureaucratie.

In hun onderzoek kwam tevens naar voren dat culturen die veranderingen in
de weg staan vaak voorkomen bij organisaties die lange tijd in een

83
monopoliepositie verkeerden

Schein onderkent een verband tussen leiderschap en organisatiecultuur.
'Culture is the result of a complex group learning process that is only partly
influenced by leader behavior. But if the group's survival is threatened
because elements of its Culture have become maladapted, it is ultimately the
function of leadership at all levels of the organization to recognize and do
something about this situation. It is in this sense that leadership and culture
are conceptually intertwined . Volgens Schein kunnen organisaties vaak

, 84

moeilijk leren doordat er binnen de organisatie verschillende culturen
bestaan die moeilijk met elkaar communiceren. Hij onderscheidt een
operatorcultuur, een technicuscultuur en een managercultuur. Alle drie de
culturen hebben hun eigen logica en beleving. In de operatorcultuur draait
alles om de kennis, vaardigheden, leercapaciteit en toewijding van de
niensen. Zij moeten goed kunnen sanienwerken en elkaar vertiouwen. In de
technicuscultuur tracht men juist zoveel mogelijk de menselijke tussenkomst
uit te sluiten. Men geeft hierin de voorkeur aan rechtlijnig, simpel oorzaak -
gevolg en kwantitatief denken. In de managementcultuur tenslotte gaat het
vooral om regels, routines en rituelen. De focus is op activiteiten en
financiele resultaten. Schein ziet deze culturen disfunctioneel met elkaar
omgaan. Om te kunnen functioneren en om te leren moet men er toe

85overgaan de dialoog aan te gaan en elkaars cultuur erkennen
Ook   Moen en Ansems onderscheiden verschillende cultuurtypen:    de

86constructieve, de agressieve en de passieve cultuur  . In een constructieve
cultuur is sprake van een proactief, initiatiefrijk gedrag waarbij de
organisatie zich vooral richt op de omgeving. In een agressieve cultuur
ervaart men de omgeving als een bedreiging en zet men zich hiertegen af.

83 Kottler. J.P. en Heskett. J.L., ( 1992), Bedrii fscultuur en prestatie. Schiedam. Scriptum
Management. p.  18.
84  Schein, E.H.. (2004). Organizational culture and leadership, San Francisco, Jossey - Bass. p.  1 1.
85 Schein, E.H., ( 1996). Drie managementculturen. Schoonhoven, Academic Service.
86 Moen. J. en Ansems. P.. (2004), Brevet van leiderschap, Maarssen, Elsevier Gezondheidszorg. p.
45-51.
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De passieve cultuur is eveneens defensief van aard maar zoekt zekerheid in
een afsluiten van de buitenwereld, in procedures en het bewust in stand
houden van onduidelijkheid. Men is reactief en afwachtend en toont zich
afhankelijk van anderen.
Een organisatiecultuur is geen statisch gegeven. Zij kan veranderen door de
komst van nieuwe mensen of verandering van werkzaamheden, taakstelling
of omgeving. Ook door een crisis, al dan niet gepaard met een groot
personeelsverloop, kan een cultuur veranderen of verzwakken.
Cultuurveranderingen zijn echter meestal langdurige en ingewikkelde
processen (zie Figuur 9).

Figuur 9: Het verloop van veranderingen in koers, structuur en cultuur in de
tijd
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Bron: Kloosterboer, 1995

Kotter geeft een beeld van de cultuur van de organisatie van de 2 le eeuw
(zie Tabel 11) 87. Hij constateert dat de organisaties van de toekomst een
aanhoudend besef kennen van de noodzaak om kansen te benutten en van
teamwerk aan de top waar visie wordt gecreeerd en gecommuniceerd. In die
organisaties voert empowerment van medewerkers de boventoon, zorgt
gedelegeerd management voor korte termijnprestaties en wordt onnodige
onderlinge afhankelijkheid vermeden. Deze organisaties kennen een
adaptieve cultuur, d.w.z. een cultuur die goede prestaties waardeert,
bekwaam leiderschap ondersteunt en een minimum aan managementlagen
kent.

87
Kotter. J.  P..  ( 1996). Leiderschap bii verandering, Schoonhoven, Academic Service. p.  193 - 205.
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Tabel  11 : De organisaties van de twintigste eeuw en van de eenentwintigste
eeuw met elkaar vergeleken.

Twintigste eeuw Eenentwintigste eeuw
Structuur Structuur
Bureaucratisch Niet bureaucratisch, met minder regels

en werknemersVeel niveaus
Beperkt tot minder niveaus

Georganiseerd in de veronderstelling
dat het topniveau zal managen Georganiseerd in de veronderstelling dat

het management leiding zal geven, datGekenmerkt door beleidslijnen en werknemers op lagere niveaus zullen
procedures die veel ingewikkelde

managenonderlinge afhankelijkheden creeren
Gekenmerkt door beleidslijnen en
procedures die de minimale interne
onderlinge afhankelijkheden tot stand
brengen die nodig zijn om de klanten
van dienst te zijn

Systenlen Systemen
Verlaten zich op een gering aantal Verlaten zich op een groot aantal
informatiesystemen prestatie-informatiesystemen, die vooral

gegevens over klanten leveren
Verspreiden gegevens over prestaties
alleen onder topmanagers Verspreiden op grote schaal gegevens

over prestatiesBieden alleen het hoger kader systemen
voor managementtraining en Bieden managementtraining en
ondersteuning ondersteuningssystemen aan veel

mensen aan

Cultuur Cultuur
Naar binnen gericht Extern georienteerd

Gecentraliseerd Biedt empowerment

Trage besluitvorming Snelle besluitvorming

Verpolitiekt Open en eerlijk

Risicomijdend Bereid tot het nemen van risico's

Bron: Kotter, 1996

Tofler ziet de oorzaak van problemen in vele organisaties liggen in de
successen van het verleden. Organisaties, gewend geraakt aan een aanpak
die vooral 'meer van hetzelfde' inhield en zich toeleggend op een
bureaucratische aanpak met zijn hang naar zekerheden en vaste regels en
procedures, zullen in toenemende mate in problemen komen. De vele
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factoren die op moderne ondernemingen inwerken, maken het noodzakelijk
dat zij leren omgaan met niet lineaire krachten en zich instellen op een
permanente verandering aan de omgeving. Dit vergt in zijn optiek een ander

88soort leiderschap

3.6 Organisatietheoriein

De gedachtevorming over managementvraagstukken richt zich vooral op
drie gebieden: de interne afstemming, de structuur en de externe

afstemming.

Figuur 10: De evolutie van managementtheoriein
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Bron: Jones e.a., 2000

De eerste theorie (de 'scientific management theory') ontstond aan het einde
van de  19e eeuw en na de industriele revolutie.  Zij gaf vooral een antwoord

op de vraag hoe de mechanisatie van de massaproductie het best kon worden

vormgegeven. Taakspecialisatie speelde hierbij een grote rol. Vooral de
Amerikaan Frederick W. Taylor (1856 - 1915) en Frank en Lilian Gilbreth
waren hiervan de bekendste exponenten. Deze theorie kreeg spoedig
gezelschap van de 'administrative management theory' of structuurtheorie.
Deze richtte zich op de vraag hoe een organisatie het best kon worden
ingericht om tegemoet te komen aan de behoefte aan efficiency en
effectiviteit. Max Weber ( 1864 - 1920) is hiervan de bekendste exponent.

88 Toftler. A.,  ( 1985). The Adaptive Corporation, Aldershot, Gower Publishing Company Ltd, p.  1  -
4.
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Hij omschreef onder   meer   de (5) principes   van de 'bureaucratie'.   De
bureaucratische organisatievorm heeft grote bekendheid en toepassing
verkregen. Volgens Scott worden Weber' s omschrijvingen     van     de
bureaucratie vaak gekarikaturiseerd. Weber beoogde de in zijn tijd
bestaande organisaties te verbeteren door minder aan willekeur en
persoonlijke invloeden over te laten. Hij stelde een ideaaltypische

89
organisatie voor

De principes van de bureaucratie zijn volgens Max Weber:
1.   In een bureaucratie ontleent de manager zijn autoriteit aan de positie die hij

of zij in de organisatie inneemt.
2.  In een bureaucratie nemen mensen posities in op grond van hun prestaties

en niet vanwege hun sociale status of persoonlijke contacten.

3.  De reikwijdte van iemands autoriteit en taakverantwoordelijkheid en diens
verhouding tot andere posities in de organisatie moeten duidelijk worden
gespecificeerd.

4.    Om gezag effectief te doen zijn, moeten posities in een duidelijke hierarchie
worden geplaatst zodat medewerkers weten aan wie ze moeten rapporteren
en wie aan hen rapporteren.

5. Managers moeten een helder systeem van regels, 'standard operating
procedures'(SOP's) en normen ontwikkelen zodat het gedrag in de
organisatie goed kan worden beheerst.

Ongeveer gelijktijdig beschreef ook Henri Fayol (1841 - 1925) een aantal
principes voor het effectief organiseren van werk. Hij ging daarbij verder en
benoemde ook elementen die betrekking hadden op het belang van het
menselijke welzijn in de organisatie. Zijn (14) principes hebben betrekking
OP:

-      een goede werkverdeling (taakspecialisatie, maar ook 'jobrotation');
-    verdeling van autoriteit (hierarchie) en verantwoordelijkheid;
- 66nhoofdige leiding;
-   een zo kort mogelijke gezagslijn;
-    centralisatie (maar niet voor alle bevoegdheden);
- 66nduidige richting;
- gelijkheid;
- orde;
- initiatief;

M., Scott. W.R.. (2003). Organizations, Rational, Natural and Open Systems. New Jersey. Pearson

Education, Inc. p. 43 - 48.
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- discipline:
-    waardering van de medewerkers;
-     behoud van personeel:
-    onderschikking van individuele behoeften aan het algemene belang;
-    'esprit de corps' (wijgevoel).

Met deze principes lijkt Fayol zijn tijd vooruit. Zijn theorie wordt ook wel
omschreven als managementprocestheorie.

steIn de 20  eeuw zien we Amerikaanse wetenschappers het management
benaderen vanuit het gedrag van managers. de zgn. 'behavioral management
theory'. Mary P. Follett (1868 - 1933) is daarvan de bekendste
vertegenwoordiger. Zij vulde het ontbrekende deel van de theorie van
Taylor (de menselijke zijde) in door onder meer een participatie van de
medewerkers voor te stellen bij de organisatie van het werk. Ook zag zij
managers meer als 'coaches' en 'facilitators' omdat in haar ogen de
medewerkers zelf het beste weten hoe het werk te organiseren. Gezag hangt
hierbij vooral af van kennis van zaken. Daarmee liep zij - gelet op het
tijdsbeeld - duidelijk voor de troepen uit. Deze theorie kreeg vooralsnog
weinig navolging. Andere vertegenwoordigers van deze theorie waren
Mayo, Roethlisberger en Mc Gregor. Een 'management science' of
systeemtheorie ontstond na de Tweede Wereldoorlog. Zij propageert een
intensief gebruik van kwantitatieve meet- en informatiemethodes. Methodes
als 'Operations Research', 'Total Quality Management' en 'Management
Information Systems' komen uit deze benadering voort.

De laatste stroming betreft de 'organisational environment theory'. Hierin
wordt aandacht besteed aan de (vaak vele) krachten en voorwaarden die van
buiten een organisatie invloed uitoefenen op de werkprocessen. Deze
theorieen vielen samen met de ontwikkeling van de 'open systeem' theorie
(Katz, Kahn en Thompson, e.a.), contingencytheorie ( Burns, Stalker,
Lawrence en Lorch, e.a.) en strategietheorieen in de jaren zestig. 'Open'
systemen zijn gedwongen te reageren op veranderingen in de omgeving om
te overleven. Zij kunnen dit bevorderen door het bereiken van zoveel
mogelijk interne synergie. De strategietheorie legt de nadruk op de relatie
met de omgeving en tracht te komen tot een methode voor een optimale
aanpak. Dit mondde uit in verschillende operationele benaderingen
(portfolio, 'vijf krachten', concurrentiestrategieen, 'core competences',
strategische allianties, etc). In de 'contingency' theorie wordt de
organisatiestructuur zelfs geheel afhankelijk gesteld van omgevingsfactoren.
Er is in deze opvatting geen ideale organisatie. Flexibiliteit is het trefwoord.
De omstandigheden (b.v. stabiel of instabiel en onzeker) bepalen of een
'mechanistic structure' of een 'organic structure' de voorkeur verdient.
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In de theorievorming ziet men een geleidelijke verschuiving van de
aandacht van de inteme afstemming naar de structuur en vervolgens naar de
externe afstemming. Daarbij komt ook de menselijke (als mentale, sociale of
culturele) factor steeds meer in de schijnwerpers.
De technologische vooruitgang op het gebied van de communicatie en
informatie, het hogere opleidingsniveau en het daarmee samenhangende
grotere zelfbewustzijn van de mensen hebben de samenleving steeds
dynamischer gemaakt. Zowel ondernemingen als non-profitorganisaties
hebben hiermee te maken en zijn gedwongen zich met regelmaat aan te
passen aan steeds veranderende opvattingen, regelgeving en technologie.
Het gaat er niet om hoe goed men is op een bepaald moment maar of men
een bepaald niveau van prestaties of operationele effectiviteit kan blijven
volhouden. Ook in dit onderzoek focussen we op de vraag welke factoren
een blijvend hoog niveau van effectiviteit waarborgen ondanks
veranderende - en wellicht soms turbulente - omstandigheden.
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Hoofdstuk 4

Methodologie

4.1 Onderzoeksmethoden

In dit onderzoek wordt op basis van een conceptuele analyse van het
Nederlandse ziekenhuisstelsel en de militaire organisatie een beeld
opgebouwd van de toegepaste wijze van besturing. Deze zal worden
beschreven aan de hand van zgn. bestuurbaarheidsfactoren. Vervolgens
zullen de besturingsmodellen van beide stelsels met elkaar worden
vergeleken. Wetende dat een organisatie, gewend aan een stabiele
omgeving, niet dezelfde bestuurlijke eigenschappen ontwikkelt als een
organisatie gewend aan een veranderlijke omgeving, ligt het voor de hand
dat er verschillen in de besturingsvariabelen kunnen worden geconstateerd.
Met deze contrastwerking kunnen die gebieden worden geidentificeerd die
nadere aandacht verdienen bij de aanpassing van het ziekenhuisstelsel aan
een meer dynamische en onzekere situatie. Deze gebieden worden in het
onderzoek nader beschreven en geconcretiseerd.
Van belang is vervolgens na te gaan of er sprake is van voldoende analogie
in de variabelen die de bestuurlijke inspanningen bepalen. Als hiervan
sprake is, zou een met het militaire besturingsconcept vergelijkbare aanpak
ook van profijt kunnen zijn in de ziekenhuiswereld. Deze dissertatie tracht
zodoende door vergelijking van analoge processen plausibel te maken dat
succesvolle methoden in de ene sector overdraagbaar kunnen zijn naar de
andere.

Bij het onderzoek is de uitgekristalliseerde ervaring van de schrijver in beide
sectoren van grote waarde. Dit vergroot het inzicht, vergemakkelijkt het
leggen van verbanden en vormt een stevige grondslag voor het beschrijven
van de beide stelsels. Vanuit deze invalshoek spelen empirische aspecten
een belangrijke rol. Veel ruimte is daarom ook ingeruimd voor case studies.
Deze dienen ter illustratie van de gehanteerde bestuurlijke denk- en
handelwijze in de betreffende sector. Hierna zal nader worden ingegaan op
het gebruik van de case studies.

Naast het benutten van de eigen ervaringen en het evalueren van case
studies zal als methode van onderzoek gebruik worden gemaakt van
literatuurstudie en recente publicaties, studies en onderzoeken op dit terrein,
evenals van beleidsnota' s  van het Ministerie  van  VWS en rapporten  van  de
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Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Voorts zijn interviews gehouden met
deskundigen en personen op relevante posities. Deze dienen als achtergrond
bij de beschrijving van de stelsels en voor het verkrijgen van informatie
voor de case studies.

Op het gebied van de wetenschappelijke literatuur is een selectie gemaakt
van onderwerpen die betrekking hebben op aspecten van dit onderzoek zoals
leiderschap, complexiteit van organisaties, organisatiestructuren, lerend
vermogen en het cultuuraspect. Gelet op het onstuimige karakter van de
ontwikkelingen in de ziekenhuissector in het kader van de marktwerking en
liberalisering richt het onderzoek ten aanzien van deze sector zich vooral op
de laatste jaren.

Het gebruik van case studies
Case studies lenen zich volgens Hakvoort goed voor onderzoek naar

90
complexe, unieke en specifieke bestuurlijke situaties  . Het gebruik van
case studies is volgens Yin vooral geschikt indien een bepaald aspect breed
moet worden benaderd en vooral ook de context een rol speelt. 'The case
study is the method of choice when the phenomenon under study is not

, 91
readily distinguishable from its context . Yin onderkent in dit verband
verschillende soorten case studies:

-  Explorerende case studies. Deze zijn gericht op het definitren van
vragen en hypotheses van een bijbehorend onderzoek of op het
toetsen van de geschiktheid van de gewenste onderzoekprocedures;

-  Beschrijvende case studies. Deze geven een beschrijving van een
fenomeen binnen een bepaalde context;

-       Interpretatieve   of  Causale   case studies. Deze dragen gegevens aan
voor oorzaak en gevolg relaties.

Het betrekken van de context bij het onderzoek schept ook een extra
probleem. Het betekent dat goed aandacht moet worden besteed aan de
afbakening van het te bestuderen onderwerp. Voortdurende alertheid is
vereist voor de variaties die zich in de omstandigheden kunnen voordoen.
De omgeving is vaak veelzijdig wat betekent dat veel variabelen een rol
kunnen spelen. Meerdere bronnen zijn daarom nodig om het beeld te
completeren. Het case studie onderzoek kan worden uitgevoerd als

m Hakvoort. J.L.M.. (1995), Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek, Delft, Uitgeverij
Eburon.
Y1 Yin, R.K.,  (1993 ), Applications of case study research. Newbury Park, London. New Delhi, Sage
Publications
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enkelvoudig of meervoudig onderzoek. In het laatste geval worden meerdere
cases bezien betrekking hebbend op hetzelfde onderwerp.

In deze dissertatie is sprake van een beschrijvend en meervoudig case studie
onderzoek. Voor elke sector worden vijf case studies weergegeven. Ter
wille van de consistentie en de vergelijking in het licht van het hoofdthema -
het bestuurbaarheidsvraagstuk - zal bij de case studies steeds dezelfde
methodische benadering worden gevolgd. Hiermee wordt een logische
ordening verkregen in de aard van de vragen, het theoretisch perspectief, de
empirische bevindingen en de interpretaties wat het zoeken naar analogieen
vergemakkelijkt.
Voor de case studies wordt gebruik gemaakt van empirische instrumenten
als observatie, documenten- en archiefonderzoek, interviews met direct
betrokkenen en eigen ervaringen. Case studie onderzoek is relatief
eenvoudig met het gebruik van de Grounded Theory methode (zie hierna) te
combineren.
Niet alleen de methodologische aspecten van het case studie onderzoek
verdienen de aandacht, ook de relevantie van de bestudeerde casus voor het
onderzoek als geheel is van belang. Door een weloverwogen selectie van de
cases zowel in inhoud als in de tijd kan het inzicht in de
besturingsproblematiek in de beide sectoren worden verbreed en verdiept.
Op deze keuze van de case studies zal in de respectievelijke delen nader
worden ingegaan. Elke case studie zal worden besloten met een evaluatie
waarin de kernaspecten op het gebied van de bestuurbaarheid worden
weergegeven. Een zelfde evaluatie vindt plaats over de vijf case studies per
sector ('cross case analysis'). Hierin wordt getracht   uit de beschreven
concrete gevallen algemene gevolgtrekkingen te doen.

Conceptuele analyse
In de delen 2 en 3 worden de beide sectoren aan de hand van eerder
genoemde bronnen beschreven en geanalyseerd. Hierbij ligt de focus op de
effectiviteit van de bij de stelsels in gebruik zijnde besturingsmodellen.
Voor de analyse van het ziekenhuisstelsel, dat kan worden gekenschetst als
een relatief jong stelsel dat volop in ontwikkeling is, wordt de zgn.
Grounded Theory methode gebruikt 92. Met deze methode wordt door
inductie een theorie afgeleid uit een onderzoek van betrekkelijk 'ruwe
empirische gegevens. Deze methode is gebaseerd op het benutten van een
groot aantal varierende data over het onderwerp. De achtereenvolgende
stappen in de methode zijn:

-    het doen van waarnemingen resp. het vinden van bronnen;

  Glaser. B.G. en Strauss A.L. (1967). The discovery of grounded theory. Chigago. Aldine.
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-    het hechten van 'labels' aan deze waarnemingen;
-    het onderbrengen van de labels in een categorie;
-    het komen tot proposities op basis van het voorgaande.

Het geheel is hiermee een iteratief proces. In tegenstelling tot de
gebruikelijke methode van het toetsen van een verschijnsel aan een
bestaande theorie, wordt hiermee een nieuwe theorie ontwikkeld. De
Grounded Theory kent een aantal fasen. In de 'research design' fase wordt
nagegaan welke informatie nodig is, hoe deze zal worden verzameld en op
welke wijze deze zal worden benut. Hierbij behoort onder meer de
'technische' literatuur betreffende het onderzoeksgebied en ook het
selecteren van case studies. Alles bijeen moet het onderwerp voldoende
'diep' worden afgedekt. Er dient een theoretische verzadiging ('saturation')
plaats te vinden. Dit is het geval wanneer het toevoegen van meer informatie
de bestaande informatie alleen nog maar bevestigd of versterkt. De categorie
is dan stabiel en voldoende rijk aan detail. In de 'data collection' fase
worden zoveel mogelijk gegevens verzameld van het betreffende
onderwerp. Deze worden vervolgens in de 'data ordering' fase gerangschikt.
Dit is mogelijk in chronologische volgorde, maar ook naar de aard van de
gebeurtenis. In de 'data analysis' fase vindt de cruciale rangschikking plaats
in het kader van de vorming van categorieen en proposities. De 'literature
comparison' fase beoogt tenslotte de ontwikkelde proposities te leggen naast
de relevante bestaande theoriean in de literatuur.

De Grounded Theory methode kent een aantal begrippen. Het basiselement is
de 'Coding', het geven van een conceptueel label aan waargenomen incidenten,
gebeurtenissen, activiteiten, rapporten, enz. Daarmee plaatst men dit in een
bepaald analytisch kader. Categorieen zijn van een hoger niveau en abstracter.
Zij vormen de hoeksteen van deze ontwikkelingstheorie door de middelen te
verschaffen om een theorie te ontwikkelen. Proposities tenslotte geven
veralgemeniseerde relaties aan tussen categorieen en hun concepten en
categorieen onderling.

Met deze aanpak vormt dit onderzoek een zgn. exploratief onderzoek. Het
verkent twee stelsels in de verwachting voldoende aanknopingspunten te
vinden die een zinvolle vergelijking op het gebied van onderzoek mogelijk
maken. Uit deze aanknopingspunten worden uiteindelijk conclusies
getrokken met betrekking tot de toepasbaarheid van de instrumenten van het
ene stelsel in het andere.
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4.2 Bestuurbaarheidsfactoren

Algemeen
Eerder (onder § 3.2) is aangegeven dat bestuurbaarheid in dit onderzoek
wordt gedefinieerd als: 'de situatie waarin een organisatie zich bevindt ats
men voor elke optredende verstoring (onigevingsomstandiglieid) een
maatregel kan vinden die :orgt dat het doel van de organisatie toch wordt
bereikt'. Ook zagen  we  dat  om dit bestuurlijke vermogen tot uitdrukking  te
brengen   de   VEB' s   van De Leeuw moeten worden uitgebreid met factoren
die de adaptiviteit van de organisatie bepalen of, anders gezegd, die het een
organisatie mogelijk maken adequaat en tijdig op stuursignalen te reageren.
Hoe complexer en dynamischer de omgeving, des te belangrijker is het om
over een dergelijk adaptief vermogen te beschikken.

Er bestaan verschillende modellen om de effectiviteit van organisaties weer
te geven. Voorbeelden zijn het model van het Instituut Nederlandse
Kwaliteit (INK) en het zgn. '7 - S' model van McKinsey & Company. Deze
modellen hebben primair betrekking op de bedrijfsvoering van een
organisatorisch afgebakend systeem en trachten een totaalbeeld te geven van
de effectiviteit van een organisatie. Daarbij hebben sommige factoren
(mede) betrekking op de bestuurbaarheid van de organisatie. Beide
modellen veronderstellen een relatief rustige omgeving. Het zijn geen
veranderingsmodellen. Voor het specifiek onderzoeken van de
bestuurbaarheid van organisaties in een veranderlijke omgeving geven deze
modellen weinig houvast.

Figuur 11: Het INK Model
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Figuur 12: Het '7- S' Model
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Meer houvast biedt Ten Have bij het beschrijven van de wijze waarop het
besturen van doelgerichte en doelbewuste veranderingen in complexe

93
ondernemingen zou moeten plaatsvinden   -. Hij baseert zijn zienswijze op
een studie van vier complexe en grote bedrijven die deel uitmaken van een
groep   van 35 bedrijven   uit 15 landen   die zich onderscheiden  door  hun
prestaties en wijze van organiseren. Ten Have benadrukt vier begrippen:

-    Richting. Dit gaat om keuzes en gemeenschappelijke doelen.
- Consistentie. Dit is de verticale vertaling van het gemeen-

schappelijke doel door de organisatie heen.
- Samenhang. Hier gaat het om de horizontale samenhang tussen

processen, afdelingen en individuen. maar ook om structuren en
competenties (congruentie).

-   Feedback. Dit is het zodanig inrichten van de organisatie dat op alle
niveaus en in verschillende tijdsperspectieven geleerd kan worden.

9'
Ten Have. S.. (2002). Voorbeeldig veranderen, Amsterdam. Uitgeverij Nieuwezijds.
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De bevindingen van Ten Have zijn:

T.a.v. richting:
- Het topmanagement moet eensgezind en volledig gecommitteerd en

betrokken zijn.
-  De managementfilosofie moet expliciet, geheelomvattend en lange termijn

gericht zijn.
-   Er moet een beproefd vehikel genomen worden om de managementfilosofie

uit te werken en over te dragen.
-    Het management, en dan in het bijzonder het topmanagement, moet continue

en in openheid communiceren over de managementfilosofie.

T.a.v. de consistentie:
- De ondernemingsstrategie en de veranderingsdoelstellingen moeten

gelijktijdig (of: met elkaar in samenhang) geformuleerd worden.
-      De gehele onderneming moet betrokken worden door een iteratief proces.
- De ondernemingsstrategie en veranderingsdoelstellingen moeten gecom-

municeerd worden naar de gehele onderneming.
- De ondernemingsstrategie en veranderingsdoelstellingen moeten vertaald

worden in concrete doelen en activiteiten.

T.a.v. de samenhang:
- De ondernemingsstrategie en veranderingsdoelstellingen moeten vertaald

worden in een beperkt aantal sleutelprocessen en een daarop gebaseerde
hierarchie van bedrijfsprocessen.

-   De verantwoordelijkheid voor processen en functionele werkgebieden moet
gecombineerd worden.

-     Iedereen moet over dezelfde basisvaardigheden en werkwijzen beschikken.
-     Iedereen moet over dezelfde informatie beschikken.

T.a.v. de feedback:
-   De prestaties door de gehele onderneming heen moeten regelmatig gemeten

worden.
-     De prestaties moeten periodiek getoetst worden aan de ondernemingsstrategie

en veranderingsdoelstellingen.
- Goede prestaties moeten erkend, gewaardeerd en beloond worden.

De genoemde beleidsaspecten beinvloeden elkaar maar kunnen elkaar niet
volledig compenseren. Organisaties moeten aan alle eisen voldoen om
samen een stabiel en hanteerbaar geheel te kunnen vormen. Als 66n van
deze elementen (vrijwel) geheel ontbreekt, wordt het besturen sterk
bemoeilijkt. In 'zwaar weer' kan dat fataal zijn. De bevindingen van Ten
Have geven een geschakeerd beeld van de vereisten waaraan het beleid van
een moderne flexibele, d.w.z. goed op de omgeving reagerende organisatie
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moet voldoen. Zijn bevindingen betreffen uiteenlopende aspecten en maken
duidelijk dat het besturen van een grote organisatie betrekking heeft op een
combinatie van factoren die in elkaar grijpen en samen een sterk geheel
moeten vormen. Zoals eerder opgemerkt (zie § 3.2 ) moet men er zeker van

zijn dat de organisatie ook zodanig is ingericht dat de besturing
daadwerkelijk effect heeft op de (richting van de) activiteiten. Daarom
moeten bij het vaststellen van de bestuurbaarheid van de stelsels ook de
organisatorische en mentale aspecten worden betrokken.

Bestuurbaarheidsfactoren
In dit onderzoek zullen de samenhangende conceptuele, organisatorische en
mentale componenten van het besturingsvraagstuk verder worden
geoperationaliseerd in concrete factoren. In deze factoren herkent men ook
de hierboven genoemde richtinggevende begrippen van Ten Have. Op deze
wijze wordt een normatief model ontworpen van de bestuurbare organisatie.
Dit model zal vervolgens worden gebruikt als referentiekader bij het
beschrijven van de case studies en bij de vergelijking van de beide sectoren.
In onderstaande tabel is dit kader weergegeven.

Tabel 12: De bestuurbaarheidsfactoren

Componenten Factoren
Conceptueel Leiderschap

Ruimte (voor beslissingen) op alle
niveaus

Het hanteren van een MD systeem
Organisatorisch Passende organisatiestructuur

Bestuurlijke infrastructuur
Mentaal Adaptieve cultuur

Innovatieve instelling

Leiderschap
Aanpassing of verandering is niet mogelijk zonder leiding. Vooral de stijl
van de leiding is van belang. De stijl van de topleiding wordt doorgaans

overgenomen door de lagere niveaus. De functie van de organisatie en de
omstandigheden waaronder deze moet functioneren, bepalen welke stijl het
meest passend is. Dit kan zich in de loop der tijd door verandering van deze

parameters wijzigen. Vooral in dynamische en onzekere situaties maken
leiders het verschil tussen succes of falen. Andere elementen van het
leiderschapaspect in veranderingssituaties zijn: focus, eenheid en
vertrouwen.
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Focus. Het geven van sturing aan een complexe organisatie betekent in de
eerste plaats het bieden van een richting, een visie of een focus die geldt
voor de gehele organisatie. Duidelijk moet zijn hoe de verschillende
bedrijfsonderdelen hieraan bijdragen. Focus moet ervoor zorgen dat alle
medewerkers dezelfde doelen en ambities voor ogen hebben en daarnaar
handelen. Daarmee wordt op voorhand voorkomen dat initiatieven en
ontwikkelingen worden geYnitieerd die - hoe goed bedoeld ook - niet met de
algemene doelstellingen sporen. Dit aspect moet worden gezien tegen de
achtergrond van het feit dat de middelen die de organisatie ter beschikking
staan, van welke aard dan ook, nooit onbegrensd zijn. Er moeten dus keuzes
worden gemaakt. Focus kan overigens ook zijn: het behouden van een
maximale flexibiliteit. Het ontbreken van een focus - of nog erger: het
hanteren van tegenstrijdige focussen - leidt onvermijdelijk tot energieverlies,
interne verdeeldheid en verwarring.

Eenheid. Essentieel voor de kracht van het leiderschap is dat er door de
leidinggevenden consequent dezelfde taal wordt gesproken. Zelfs kleine
nuanceverschillen bij de uitleg van het beleid kunnen ontwrichtend werken.
Dit hoeft niet te betekenen dat bestuurders het altijd met elkaar eens zijn.
Discussie is zelfs bevorderlijk voor de kwaliteit van de besluitvorming, maar
na een discussie en het nemen van een besluit geldt er maar 66n bestuurlijk
standpunt dat wordt uitgedragen en toegelicht door het gehele bestuur.

Vertrouwen. Belangrijk is verder het vertrouwen dat men zowel binnen als
buiten de organisatie heeft in de leiding van de organisatie. Op basis van dit
vertrouwen volgen de medewerkers een aangegeven richting, gaan externe
instanties verplichtingen aan met de organisatie en is men bereid hierin te
investeren. Dit vertrouwen bepaalt ook de mate waarin medewerkers bereid
zijn risico's te nemen. Vanuit dit gegeven leggen organisaties die in een
dynamische en onzekere omgeving functioneren een grote nadruk op de
selectie en vorming van leidinggevenden.

Ruinite (voor beslissingen) op alle niveaus
Het delegeren van de bevoegdheid om zelfstandig beslissingen te nemen bij
de uitvoering van het beleid is een belangrijk instrument om meer
flexibiliteit en creativiteit in de organisatie te brengen. Handelingsruimte
motiveert en daagt de medewerkers uit hun vindingrijkheid te benutten ten
dienste van de organisatie. Ook maakt het een snellere reactie mogelijk op
nieuwe ontwikkelingen die vaak als eerste op de werkvloer worden gevoeld
of onderkend. Bij het delegeren van bevoegdheden hoort echter ook het
delegeren van de verantwoordelijkheid. Zelfstandige uitvoerenden zullen
ook verantwoording moeten afleggen over hun handelen. Elementen van
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deze factor zijn: handelingsvrijheid, decentrale middelen en waardering voor
initiatief.

Handelingsprijheid. Geen enkele vrijheid is onbeperkt. Bij het geven van
handelingsvrijheid aan de uitvoerenden om zelfstandig beslissingen te
nemen, worden de grenzen in de eerste plaats bepaald door de doelstellingen
die de topleiding aangeeft. De realisatiemogelijkheden kunnen op
uitvoerend niveau sterk verschillen omdat rekening moet worden gehouden
met locale en praktische omstandigheden. Het bieden van keuzevrijheid
betrekt de betrokkenen meer bij de bedrijfsvoering en zorgt voor meer
snelheid, creativiteit en slagvaardigheid. De uiteindelijke resultante van de
vrijheid om eigen oplossingen te zoeken is meer zelfoplossend vermogen
binnen de organisatie. Zelfstandigheid op uitvoerend niveau kan echter niet
zonder (zelf)discipline en leidinggevenden die deze vrijheid aankunnen.

Decentrale middelen. Voor een zelfstandige rol van uitvoerenden zijn louter
formele bevoegdheden niet voldoende. Om de geboden vrijheid
daadwerkelijk te benutten en keuzes te kunnen maken zijn ook middelen
nodig. Middelen moet men hierbij breed opvatten. Het gaat zowel om
financiele middelen, ondersteunende apparatuur, informatie op voldoende
detailniveau en mogelijkheden om de personeelssituatie te beinvloeden.

Waardering van initiati« Een logisch gevolg van het bieden van een
zelfstandige rol aan uitvoerenden is het aanmoedigen van het nemen van
initiatieven. Daarmee maakt men van medewerkers ondernemers die de
organisatie op sleeptouw nemen in plaats van andersom. Bij dit
aanmoedigen hoort het waarderen van dit aspect in het waarderings- en
promotiebeleid van de organisatie.

Managementdevelopment systeem
Het menselijk kapitaal kan in tegenstelling tot andere 'activa' in waarde
toenemen. Ervaringen in ondernemingen leren dat investeringen in
menselik kapitaal zelfs tot (zeer) hoge rendementsverbetering kunnen

14leiden  . Dit geldt zeker ook voor leidinggevenden. Aangezien in een
gedecentraliseerd managementmodel (zeer) hoge eisen worden gesteld aan
de zelfstandig opererende leidinggevenden, is een goed systeem om
talentvolle leiders te selecteren en vervolgens te behouden, onontbeerlijk.
De volgende aspecten spelen hierbij een rol.
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Ulrich. D. e.a.. ( 1999). Resultaatizericht leiderschap. p. 53 e.v.
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Selectie. Aangezien de leidinggevenden in belangrijke mate de effectiviteit
van de organisatie bepalen, is een goede selectie van leidinggevenden van
cruciaal belang. Elke organisatie heeft zijn specifieke kenmerken.
Afhankelijk van de soort activiteiten en de fase waarin de organisatie zich
bevindt, kan men bepaalde accenten leggen. Een flexibele en ondernemende
organisatie heeft inspirerende leidinggevenden nodig.

Loopbaanpatronen. Als men het profiel van de 'ideale' leidinggevende heeft
geidentificeerd, is het vervolgens zaak om de geschikte personen te vinden
en deze aan de organisatie te binden. In de praktijk blijven talentvolle
leidinggevenden alleen behouden voor de organisatie als er voldoende
perspectief is voor een interessante loopbaan. Voor het vasthouden van
'high potentials' is het daarom van belang niet alleen een baan, maar ook
een gevarieerde en uitdagende loopbaan te kunnen aanbieden.

Permanente  opleiding  en vorming. Niet alleen de medewerkers maar ook de
leidinggevenden moeten verder worden gevormd en ontwikkeld. Dit vergt
een organisatiebrede systematische aanpak en maatwerk.

Passende organisatiestructimr
De structuur van een organisatie kan worden gedefinieerd als: het ontwerp
van de organisatie waarniee de onderneming wordt bestultrd 95.   De
structuur van een organisatie zal nooit de beslissende factor zijn voor
succes, maar een achterhaalde structuur kan succes wel ernstig in de weg
zitten. Als in de loop der tijd de inhoud van het werk verandert, b.v. door
verandering in de vraag, nieuwe technologie of een andere werkwijze, zal
opnieuw naar de organisatie van het werk en de aansluiting op de processen
moeten worden gekeken. Hetzelfde is het geval bij een sterke groei. Hierbij
zijn de volgende elementen van belang.

Onderscheid in niveaus. Accenten en inhoud kunnen per niveau in de
organisatie sterk verschillen. Een helder onderscheid in niveaus in de
organisatie biedt helderheid over de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, voorkomt doublures en reduceert de complexiteit.

Congruentie. De vorm of de structuur van de organisatie dient de inhoud te
volgen. Een logisch en soepel op de kernfunctie toegesneden
organisatiestructuur biedt rust en evenwicht aan de organisatie en maakt
nieuwe aanpassingen eenvoudiger. Volgens de congruentietheorie moeten
voor een effectieve structuur de situationele factoren en ontwerpparameters

95 Chandler, A.D.Jr.. ( 1962). Strategy and structure. Cambridge (Massachusetts)/London, The MIT
Press. p. 14.
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nauw zijn afgestemd . Een dergelijke afstemming vergt een
96

organisatorische flexibiliteit. Deze flexibiliteit neemt in belang toe als de
omgeving dynamischer of onzekerder wordt, b.v. als de
concurrentiekrachten toenemen . Dynamische processen vragen

97

voortdurend om nieuwe organisatievormen die de organisatie in staat stellen
nieuwe kansen te benutten en de eigen effectiviteit te optimaliseren.

Organisatieontwikkeling. Een intelligente organisatie kent geen vaste
structuren. De organisatie dient zich steeds te beraden of er betere wegen
zijn om de gewenste doelen te bereiken. Grote organisaties beschikken
daarom over (permanente of ad hoc) capaciteit die zich (onder meer)
bezighoudt met organisatieontwikkeling.

Bestuurlijke infrastructuur
Hoe groter een organisatie, des te meer aandacht moet worden besteed aan
de inrichting van de besturing: het stuurmechanisme of de bestuurlijke
infrastructuur. De afstand van de werkvloer tot de top wordt immers steeds

groter. Maatregelen zijn nodig om de samenwerking van de afzonderlijke
delen goed te laten verlopen, om alle medewerkers te bereiken, om
voldoende en tijdige informatie te verkrijgen en te verspreiden, enz. De
bestuurlijke infrastructuur bepaalt voor een belangrijk deel ook het
implementatievermogen van de leiding. De taken van de bestuursorganen
moeten voorts goed zijn vastgelegd om te voorkomen dat er een verkeerd
beeld ontstaat van wat men daarvan kan en mag verwachten. Kernaspecten
zijn hier: de beleidsondersteuning, de informatiehuishouding en de
besluitvorming.

Beleidsondersteuning. Beleidsondersteuning is nodig om - ondanks een
drukke agenda - beslissingen goed te kunnen voorbereiden en te
communiceren en de voortgang van besluitvormings- en implementatie-
processen te bewaken. Hoe groter de organisatie en hoe dynamischer de
omgeving, des te belangrijker is een dergelijke ondersteuning.

Informatieroorziening. Voor het kunnen nemen van beslissingen is
informatie nodig. Deze informatie moet relevant, accuraat en tijdig zijn. De
stormachtige ontwikkeling van de informatietechnologie vergemakkelijkt dit
aspect, maar levert tevens het risico op van een overdaad aan informatie.
Het gaat er in de eerste plaats om die informatie te verkrijgen die nodig is
om de organisatiedoelstellingen te bereiken.
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Mintzberg. H.. (1992). Organisatiestructuren. Schoonhoven. Academic Service. p. 127.

97 Volberda. H.W.. (2004). De flexibele ondernemind Deventer. Kluwer. p. 20 - 23.
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Tabel 13: Het bestuurbaarheidskader

Componenten Factoren Kernaspecten Waardering
Conceptueel Leiderschap Stijl + + (Goed)

Focus + (Redelijk)
Vertrouwen - (Matig)
Eenheid - - (Onvol-

doende)

Ruimte op alle Handelingsvrijheid idem
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie idem

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding
en vorming

Organisatorisch Passende Onderscheid in niveaus idem

organisatiestructuur Congruentie
Organisatieontwikkeling

Bestuurlijke Beleidsondersteuning idem
infrastructuur Informatiehuishouding

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling idem

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte voor innovatie idem
vermogen Bedrijfshouding
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Hoofdstuk 5

Inleiding

5.1 Algemeen
In dit deel van het onderzoek wordt de bestuurlijke en organisatorische
situatie van het Nederlandse ziekenhuisstelsel in kaart gebracht. Omdat dit
niet los kan worden gezien van de medische functie zal in dit hoofdstuk
eerst worden ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de ziekenhuizen en
de kenmerken en kernwaarden van het medische beroep. Verder zal worden
stilgestaan bij de schaalvergroting, het concept van het ziekenhuis als
maatschappelijke onderneming en de rol van de zorgprofessional hierin. In
Hoofdstuk 6 ligt de focus op de bestuurlijke aspecten van de ziekenhuis-
organisatie(s) en de belangrijkste actoren. Hoofdstuk 7 zal worden gewijd
aan recente ontwikkelingen die in en rond de zorg plaatsvinden en zorgen
voor extra druk op de besturing en inrichting van de ziekenhuizen.
Hoofdstuk 8 gaat vervolgens in op de cultuur in de ziekenhuissector en de
daarmee samenhangende beroepshouding van de zorgprofessionals. De
beschrijving van het ziekenhuisstelsel wordt in Hoofdstuk 9 afgerond met de
behandeling van een vijftal case studies. Deze case studies betreffen
crisissituaties die zich recent in hetzelfde tijdsbestek voordeden en een
externe crisismanager vergden om de organisatie weer in rustiger vaarwater
te brengen. Zij geven een goed beeld van de complicaties die zich kunnen
voordoen bij het besturen van ziekenhuisorganisaties.

Voor het beoordelen van het ziekenhuisstelsel op het gebied van
bestuurbaarheid kan men zich niet beperken tot de ziekenhuisinstellingen
zelf. Verschillende actoren buiten de organisatorische grenzen van de
ziekenhuizen hebben invloed op het functioneren hiervan. Zij zijn daarom
relevant voor het bestuurbaarheidsvraagstuk en zullen bij de beschouwing
worden betrokken. In dit beschrijvende deel wordt gebruik gemaakt van een
veelheid aan bronnen en waarnemingen over dit onderwerp volgens de
methode van de Grounded Theory (zie onder § 4.2). Waar relevant zullen
hierbij visies en literatuur over (deelaspecten van) van het
bestuurbaarheidsvraagstuk worden betrokken. Uit het geheel van bronnen,
waarnemingen, rapporten en case studies komt uiteindelijk een breed en
actueel beeld naar voren van de mate van bestuurbaarheid van het
ziekenhuisstelsel. De gevolgde werkwijze is in de vorm van een voorbeeld
opgenomen in Bijlage 2. Het totale beeld wordt tenslotte in Hoofdstuk 10
samengevat.
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Ontstaansgeschiedenis
Al eeuwen geleden kende men in Nederland gasthuizen waarin minder
vermogende zieken en hulpbehoevenden werden opgevangen, opgenomen
en verzorgd. Medische ingrepen vonden doorgaans bij de patient thuis
plaats. Ziekenhuizen als centrum voor medisch specialistische activiteiten
ontstonden in de tweede helft van de  19e eeuw. veelal op particulier initiatief
ingegeven door maatschappelijke betrokkenheid. Een non-profit gedachte
was hierbij uitgangspunt en deze is tot op heden leidend 99. De
maatschappelijke betrokkenheid had in vele gevallen ook een levens-
beschouwelijke basis. Nederland kende in  1920 253 ziekenhuizen, verdeeld
in 39 overheid, 117 katholieke, 33 protestants-christelijke en 64 particuliere

100ziekenhuizen . In deze opzet paste ook het gebruik van vrijwilligers voor
het voorlichten, opvangen en intern begeleiden van patienten, wat nog
steeds in veel ziekenhuizen het geval is.

Voor de medisch specialisten had het werken in ziekenhuizen vooral een
praktisch voordeel. Zij vermeden hiermee kostbare investeringen in
faciliteiten en hulpmiddelen. Bovendien was het op deze wijze beter
mogelijk professioneel contact te onderhouden en bood het de kans gebruik
te maken van de cliantenstroom die een dergelijke voorziening als vanzelf
genereert. De medisch specialisten behielden ondanks de concentratie in een
ziekenhuis professioneel en economische hun zelfstandige status. Zij waren
vrijgevestigd, d.w.z. ze leverden de medische zorg voor eigen rekening. Per
specialisme vormden zij veelal een maatschap met soms eigen administratief
personeel in dienst.

In organisatorische zin zijn de ziekenhuizen in de eerste bestaansfase te
kenschetsen als facilitaire organisaties. De functie van de ziekenhuis-
organisatie was primair het leveren van faciliteiten aan de medisch
specialisten met het doel deze in de gelegenheid te stellen (delen van) hun
praktijk uit te oefenen. Het ziekenhuis heeft geen of weinig bemoeienis met
de medische functie zelf. Niet de patienten maar de medisch specialisten
zijn feitelijk de 'clienten' van de ziekenhuisorganisatie. In deze situatie kent
de ziekenhuisorganisatie feitelijk drie beroepsgroepen: een medische, een
verpleegkundige en een facilitaire beroepsgroep. De sterk

gedecentraliseerde opzet, de 'bottom up' ontwikkeling, de maatschappelijke
betrokkenheid en de gescheiden beroepsgroepen zijn markant voor de eerste

.'4
In 2006 werd de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) van kracht. Deze vervangt de Wet

Zorgvoorzieningen (WZV) die het maken van uitkeerbare winst verbiedt aan instellingen die
intramurale collectief verzekerde zorg leveren. De WTZi maakt winst mogelijk maar (nog) niet
uitkeerbaar.
1(MJ r,*.KvZ. (1996). Het ziekenhuis als maatschappeliike onderneming. p. 69.
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ontwikkelingsfase van de ziekenhuizen en in vele opzichten nog steeds
voelbaar.

5.2     De kernfunctie en kernwaarden

De kernfunctie van ziekenhuizen is het bieden van curatieve (d.w.z. op
herstel en genezing gerichte) medisch specialistische patientenzorg. De
topklinische opleidingsziekenhuizen bieden naast de patientenzorg tevens
aan deze functie verbonden medisch specialistische opleidingen en
onderzoek. De academische ziekenhuizen leveren - in samenwerking met
een medische faculteit - tevens wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
Deze functie onderscheidt zich van die van zorginstellingen als verpleeg- en
verzorgingshuizen door de gerichtheid op een bepaalde behandeling, de
relatief korte patientcontacten en een grote doorstroom van patienten.

De patientenzorg in ziekenhuizen kan worden onderscheiden in twee
hoofdprocessen: de planbare (electieve) zorg en de acute zorg. Verreweg het
grootste deel van de medisch specialistische zorg is planbaar. Deze zorg
vindt plaats op afspraak binnen een redelijke termijn (dagen, weken of
maanden) en bestaat uit poliklinische consulten en behandelingen,
dagopnamen en meerdaagse opnamen. De planbare zorg kan weer op
verschillende manieren worden onderverdeeld, b.v. naar incidenteel of
chronisch, naar eenvoudig of complex, naar intensieve of minder intensieve
zorg of naar monodisciplinair en multidisciplinair. De planbare zorg is op
basis van ervaringsgegevens in grote lijnen voorspelbaar. Daarmee is ze ook
relatief eenvoudig op de behoefte af te stemmen. Om deze reden leent deze

101

zorg zich het meest voor een bedrijfsmatige aanpak
De acute zorg is uit haar aard niet planbaar. Een acute zorgvraag dient 24
uur per dag en zeven dagen in de week te kunnen worden beantwoord.
Daarmee is deze zorg - in tegenstelling tot de planbare zorg - een
capaciteitsgedreven onderdeel van de ziekenhuiszorg. Ook de acute zorg
kan weer worden onderverdeeld, t.w. in acuut (onmiddellijk te helpen, b.v.
bij een ernstig trauma en letsel, barstend aneurysma, placentaloslating, e.d.)
en urgent (binnen enkele uren, morgen of overmorgen, b.v. bij een TIA of
ontspoorde diabetes of bij een kans op emstige complicaties).

Ziekenhuizen zijn een onderdeel van de acute zorgketen. Deze keten bestaat
uit huisartsen, verloskundigen, GGZ, ambulancediensten, algemene
ziekenhuizen en traumacentra (speciaal voor de traumazorg aangewezen
ziekenhuizen, zie hierna). Alle ziekenhuizen beschikken over een

" Commerciele initiatieven richten zich vooral op planbare en gestandaardiseerde behandelingen met
een betrekkelijk laag risico zoals oogoperaties. knie- en heupprothesen en cosmetische ingrepen.
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Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling die 24 uur per dag en zeven dagen per
week open is. De SEH afdeling is specifiek voor de acute zorg ingericht en
verricht vooral de triage. De benodigde medisch specialistische capaciteit
wordt per geval vastgesteld en opgeroepen of tijdelijk aan de planbare zorg
onttrokken. Daarmee is de acute zorg in organisatorische zin een
ontregelende factor in de (planning van) zorgprocessen. Slechts in de grotere
ziekenhuizen kan de acute zorg in redelijke mate worden gescheiden van de
planbare zorg.

Centrale sturing is nodig om de acute zorg op een zo doelmatig mogelijke
wijze in te richten en voor iedereen binnen de gestelde limieten bereikbaar
te   maken.   In    1999   wees de Minister   van   VWS op basis   van   de   Wet
Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV) 10 ziekenhuizen aan als zgn.

101traumacentrum  . Deze traumacentra vormen een landelijk dekkend
netwerk van traumazorg. Elk centrum beschikt over een Mobiel Medisch
Team (MMT) om direct te kunnen uitrukken in geval van een medische
calamiteit. Enkele traumacentra beschikken over een traumahelikopter. De
traumacentra nemen met hun specialistische kennis en capaciteit de ernstige
en omvangrijke trauma' s  voor hun rekening. Zij treden tevens coordinerend
op en onderhouden banden met de algemene ziekenhuizen in de regio.

Kernwaarden
In elk beroep vormen de kernwaarden van de leden van de beroepsgroep een
belangrijk gegeven. Voor een goed begrip van de motivatie van de beroeps-
beoefenaren en voor de vorm die men aan de beroepsuitoefening heeft
gegeven. is kennis van deze waarden noodzakelijk. De kernwaarden van het
medische beroep vormen op grond hiervan ook een belangrijk gegeven bij

103dit onderzoek. Deze kernwaarden zijn terug te voeren op de artseneed

102  Deze traumacentra zijn:
- Universitair Medisch Centrum Groningen
- Academisch Ziekenhuis Maastricht
- Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam)

VU Medisch Centrum (Amsterdam)
- Isala Klinieken (Zwolle)
- Leids Universitair Medisch Centrum
- Medisch Spectrum Twente
-      Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
- Universitair Medisch Centrum St. Radboud (Nijmegen)
- Universitair Medisch Centrum Utrecht.

1 1)3

De artseneed of de 'Eed van Hipocrates' is in 2003 geactualiseerd. De huidige formulering luidt:
'Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan, zal uitoefenen ten dienste van  mijn
medemens. Ik zal zorgen voor zieken. gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang
van de patient voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patient geen schade doen. Ik luister
en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige
kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.  Ik zal  mij
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Uit deze eed spreekt een gedrevenheid om dienstbaar te zijn aan de
(gezondheidstoestand van de) patient met de daarbij behorende aspecten als
betrokkenheid en vertrouwelijkheid. Ook het kwaliteitsaspect komt hierin
naar voren, evenals aspecten als openheid, toetsbaarheid en toegankelijk-
heid.

Ondanks de protocollering van vele behandelingen blijft in de patientenzorg
een op de persoon gerichte afweging noodzakelijk. Kenmerkend voor de
medische wetenschap is verder dat ze zich voortdurend ontwikkelt en steeds
weer nieuwe mogelijkheden biedt voor succesvolle behandelingen. De
medisch specialist moet daarom in de gelegenheid zijn om zijn kennis en
vaardigheden steeds te verrijken met de nieuwste inzichten en behandel-

wijzen. Ook moet hij zijn wijze van werken met zijn collega's kunnen

bespreken, soms aan de hand van een concrete casus, soms meer in het
algemeen. Het karakter van sommige ziekten of ingrepen brengt met zich
meer dat de specialist met regelmaat collega's moet consulteren en dat in
overleg de behandeling moet worden bepaald. Deze wijze van werken:
luisteren, overleg plegen, onderzoeken en studeren is per definitie moeilijk
efficient te organiseren. Ook is het moeilijk te bepalen wie op welk moment
de leiding heeft bij een bepaald onderzoek of specifieke behandeling. Ook
ethische aspecten kunnen bij een behandeling een rol spelen. Het bieden van
zorg laat zich hiermee moeilijk in een keurslijf dwingen. De medisch
specialist heeft te maken met complexe, vaak emotionele en vertrouwelijke
problemen. Van hem wordt steeds een intellectuele prestatie verwacht
waarvoor hij ook persoonlijk kan worden aangesproken. Zoals voor elke
intellectuele prestatie is ook voor het effectief uitoefenen van het medische
vak een bepaalde handelingsvrijheid van belang. Deze behoefte aan
handelingsruimte of professionele autonomie is een belangrijk uitgangspunt
bij de organisatorische inbedding van de werkzaamheden van de
zorgprofessional. Vanuit deze grondhouding voelt hij zich weinig
aangesproken als hij wordt benaderd als medewerker van een zorgonder-
neming.

5.3       Schaalvergroting in de laatste decennia

In de laatste helft van de vorige eeuw hebben de algemene ziekenhuizen in
Nederland een opmerkelijke schaalvergroting doorgemaakt.  In 1951 telde

Nederland nog ruim 200 algemene ziekenhuizen. In 2002 zijn dat er rond de
100 (zie onderstaande tabel).

open en toetsbaar opstellen en ik ken inijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. ik zal de
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen inisbruik \an
mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik mi zo het beroep van arts in ere houden. (Zo waarlijk
helpe mij God almachtig of: Dat beloof ik )
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Tabel 14: Afname aantal ziekenhuisorganisaties
Aantal bedden

250

200 -"1- I >749

1 500 - 749
150 -

O 250 - 499
100 t - W.

.    ,   0 125 -249
50  1-       - 0 <125
0 --

1951 1960 1970 1980 1990 1994 2002   i
Jaar

Bron: Prismant

De schaalvergroting is het gevolg van een combinatie van interne en externe
factoren. Vooral de ontwikkelingen op het medisch inhoudelijke en
personele gebied spelen hierbij een rol. De medische technologie en
wetenschap ontwikkelen zich permanent. Als gevolg hiervan zien we binnen
de traditionele medische specialismen verdere (sub)specialisaties ontstaan.
Het accommoderen van deze subspecialisaties vergt een specialistenbestand
van voldoende omvang. Deze vindt men alleen in de grotere ziekenhuizen.
Kleine zelfstandige ziekenhuizen lopen tegen deze achtergrond een
toenemende kans niet meer over de laatste medische kennis en technologie
te kunnen beschikken en te worden gedwongen meer patienten naar grotere
ziekenhuizen door te verwijzen. Door een fusie met een groter ziekenhuis -
en het vormen van grotere specialistenvakgroepen - kunnen de laatste

ontwikkelingen op medisch gebied ook op de kleinere locaties worden
benut.
Een ontwikkeling van een geheel andere orde is de zich wijzigende
opvatting over de verhouding tussen werk en privd-leven. Evenals elders in
de samenleving hecht de jongere generatie medisch specialisten aan een
betere balans op dit gebied. Een groeiend aantal medisch specialisten is niet
meer bereid om veelvuldig oproepbaar of beschikbaar te zijn, wat in kleine
vakgroepen (lees: kleine ziekenhuizen) doorgaans het geval is. Zij mijden
om deze reden de kleine ziekenhuizen. Deze worden als gevolg hiervan
geconfronteerd met een veroudering van het specialistenbestand (en hun

1()4

expertise) en met moeilijk te vullen vacatures . Ook een toegenomen
werkdruk als gevolg van een toename van de vraag, een kritischer patient en

1{)1 In kleine ziekenhuizen treft men oni deze reden regelmatig buitenlandse medisch specialisten

aan.
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meer niet patientgebonden werk e.d. spelen hier een rol. Voor kleine vak-
groepen lijkt dit een (te) zware last te worden.
Ook financiele aspecten spelen bij de schaalvergroting een rol. Het
budgetteringssysteem voor ziekenhuizen bevoordeelde lange tijd de grotere
ziekenhuizen vanuit de gedachte dat een grotere instelling duurder is dan
een kleinere. Om technologisch bij te blijven zijn echter ook voor kleinere
ziekenhuizen omvangrijke investeringen nodig. Zij kunnen deze moeilijk
opbrengen met als ongewenst gevolg het ontstaan van kwaliteitsverschillen
105

. Ook dit aspect werkt in de richting van samenvoeging van ziekenhuizen.
In 2003 kwam de Minister van VWS onder druk van het parlement aan deze
problemen enigszins tegemoet door de financiele mogelijkheden van kleine

106ziekenhuizen te verruimen

De fusies van ziekenhuizen hebben op enkele locaties geleid tot een sluiting
van de SEH afdeling met als gevolg dat in dunbevolkte gebieden de
bereikbaarheid van de acute zorg onder druk is komen te staan. Tegen deze
achtergrond herformuleerde de Minister van VWS in 2003 zijn beleid met
betrekking tot de acute zorg . Hij benadrukt daarin dat de acute zorg niet
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alleen een zaak is van het ziekenhuis maar van een keten van zorgaanbieders
met een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tegemoetkomend aan de
wensen van de Tweede Kamer zegde de Minister van VWS verder een zgn.
Beschikbaarheidstoeslag toe voor de acute zorg op (10) ziekenhuislocaties
in dunbevolkte gebieden. Deze toeslag beoogt medische opvangcapaciteit in
stand te houden die anders vanwege een te gering aantal patienten zou
worden opgeheven '08.

Hoezeer de samenleving zich betrokken voelt bij de inrichting van de
ziekenhuiszorg blijkt uit de maatschappelijke reacties op de fusie-
bewegingen. De kleine ziekenhuizen zijn doorgaans stevig geworteld in de
lokale samenleving. Zij zijn laagdrempelig, ademen een lokale sfeer uit en
scoren  hoog als  het  gaat om de bejegening  van de patient.  De band tussen  1 e

(huisartsen en verloskundigen e.d.) en 2e lijn (ziekenhuis) zorg is er door-
gaans hecht. In de lokale samenleving bestaat veelal minder begrip voor
vraagstukken met betrekking tot het medisch inhoudelijke of bedrijfsmatige
functioneren van de ziekenhuizen. Vooral de bereikbaarheid en de
bejegening tellen. Tegen concentraties of fusies is soms op grote schaal

1{15 Dokkumers kopen eigen MRI scan, in: NRC Handelsblad. 16 november 2004. De bewoners van
Dokkum en omgeving verzamelden door middel van collectes. rommelmarkten. concerten e.d. ca €
400.000 als bijdrage voor de aanschaf van een  MRI scanner voor het ziekenhuis Talma Sionsberg. Dit
is het kleinste ziekenhuis van Nederland met 138 bedden.
1*)6 Min VWS. Positionerine algemene ziekenhuizen. in diverse brieven 20(X) - 2(X)2.
1()7     ·Ministerie van VWS. Beleidsvisie Acute Zorg, oktober 2003.
Il)8 Brief Min VWS m.b.t. Positionering algemene ziekenhuizen. 26 september 2003.
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gereageerd en geprotesteerd. Op aandrang van het parlement kondigde de
Minister van VWS in 2001 enige tijd een stilstand af voor fusies en
concentraties van medische functies, tenzij er sprake is van 'dreigend

1()9faillissement of overmacht wegens gebrek aan specialisten'  . Deze
stilstand duurde tot het van kracht worden van de nieuwe Wet Toelating
Zorginstellingen (WTZi) in oktober 2005.
Ook binnen de medische beroepsgroep zijn geluiden tegen een
schaalvergroting hoorbaar. Vooral de huisartsen in dunbevolkte regio' s
weren zich in deze discussie. Zij ervaren concentratie als een vergroting van
de afstand tussen huisarts en ziekenhuis en vrezen vooral een verlies van
opnamemogelijkheden voor moeilijke patientencategorieen. Onder de
medisch specialisten is volgens een recent onderzoek 62% van mening dat

110schaalvergroting geen kwaliteitsverbetering heeft teweeggebracht

Ondanks alle bedenkingen blijft de verwachting in de sector dat het aantal
ziekenhuisorganisaties verder zal dalen. Hiermee hoeft het aantal
ziekenhuislocaties (en daarmee de bereikbaarheid) niet ingrijpend te
veranderen. Vele ziekenhuizen functioneren al op meerdere locaties en
passen een differentiatie toe van de medische functies per locatie. Hiermee
neemt het ziekenhuis geleidelijk de vorm aan van een concern met centrum-
en satellietlocaties die middels informatiesystemen nauw met elkaar zijn
verbonden. Hieronder is een voorbeeld van een dergelijke configuratie
afgebeeld.

Figuur 13: Mogelijke toekomstige ziekenhuisconfiguratie

Satelliet voor poliklinische Privdkliniek
en dagbehandeling, incl. Ihuisartsen

Centrum voor
complexe.

intensieve en

       acute zorg
I

Satelliet voor poliklinische Satelliet voor
en dagbehandeling, incl. poliklinische en

huisartsen dagbehandeling,
incl. huisartsen

  '1  Brief Min VWS. d.d. 19 december 2001. nr. CZ/IZ- 2245205
110.

Wegsnijden die medische bureaucratie' in: Vrii Nederland. 26 maart 2005.
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5.4    Ziekenhuizen als onderdeel van een stelsel

De curatieve gezondheidszorg is niet alleen een zaak van ziekenhuizen.
Huisartsen, verloskundigen, ambulancediensten, ziekenhuizen en verpleeg-
huizen vormen samen een keten waarin nauwe samenwerking nodig is om
verstoppingen te voorkomen. De ziekenhuizen vervullen hierin vaak een
spilfunctie. Het ziekenhuis richt zich in toenemende mate op samenwerking
met de andere partners in de regio. In dit verband wordt onder meer
geinvesteerd in transmurale zorgstructuren, zorgnetwerken, transferpunten
e.d.  1 1:  Om de overgang van het ziekenhuis naar thuiszorg of verpleeghuis
te bevorderen, zijn in veel ziekenhuizen liaison- of transferverpleegkun-
digen werkzaam. De behoefte aan samenwerking heeft in sommige gevallen
geleid tot fusies tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg-
organisaties.

Huisartsen vormen de voorposten van de ziekenhuizen. In Nederland is er
gemiddeld 6dn fte huisarts per 2400 inwoners. Zij behandelen kleinere
problemen zelf, assisteren bij de behandeling van chronische patienten en
verwijzen indien nodig gericht door naar (een specialisme in) een
ziekenhuis. De huisarts is door zijn lokale inbedding en bekendheid met de
patienten goed in staat om ook de sociale context bij de diagnose en
behandeling te betrekken. De inrichting van de huisartsenzorg is in
beweging. Onderstaande Tabel 15 geeft aan dat het aantal huisartsen de
laatste jaren in absolute zin vrijwel constant is gebleven. Het aandeel
vrouwelijke huisartsen neemt geleidelijk toe. Het aantal huisartsen dat in
loondienst is bij een andere huisarts (zgn. HIDHA) groeit sterk. Dit zijn
voor het merendeel vrouwen. Ten aanzien van de praktijkvorm valt de
toename van groepspraktijken op. In toenemende mate wensen huisartsen
samen te werken om tegemoet te komen aan de hoge werkdruk en
beschikbaarheideisen. Solopraktijken ziet men vooral nog in de dunbevolkte
gebieden. Het aantal praktijkondersteuners neemt eveneens snel toe. Uit
recent onderzoek blijkt dat van de pas afgestudeerde huisartsen vrijwel
iedereen in een groepspraktijk wenst te gaan werken. Gemiddeld werkt 44%
van de huisartsen in deeltijd. Bij de vrouwen is dat 84%, bij de mannen
27%. Van de in opleiding zijnde huisartsen is ruim 60 % vrouw. Van deze

119groep wenst 92 % in deeltijd te gaan werken, bij de mannen is dat 58 %

" 1 Een regelmatig onderwerp van discussie tussen zorginstellingen vormt het probleem van de zgn.
'verkeerde bed' patienten. Dit zijn uitbehandelde patienten die vanuit het ziekenhuisoogpunt een
ongewenst beslag leggen op schaarse bedcapaciteit. Van de zijde van de zorgpartners wordt juist meer
ruimte voor korte opnames ('short-stay') bepleit.
112 Nivel. (2005). Beroepen in de eezondheidszore.
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Tabel 15: Zelfstandig gevestigde huisartsen naar praktijkvorm en huisartsen
in loondienst van een andere huisarts (HIDHA) per 1 januari van het jaar

2000 2001 2002 2003 2004 Gem.
jaarl.
groei

Zelfstandig 7.216 7.270 7.317 7.385 7.420 0,7
gevestigde
huisarts
Percentage vrouw 21,0 22,5 23,7 24,8 25,8      5,3

Praktijkvorm
Solopraktij k 3.153 3.059 2.951 2.849 2.756 - 3,3

(43,79)  ((42,1%)  (40,3%)  (38,69)  (37,1%)
Duopraktijk 2.368 2.400 2.382 2.416 2.399 0,3

(32,8%) (33,0%) (32,6%) (32,7%) (32.3%)
Groepspraktijk 1.691 1.811 1.984 2.120 2.265 7,6

(23,4%) (24,9%) (27,190) (28,790) (30,590)
Huisartsen in 490 493 615 722 789 12,6

dienst van huisarts
(HIDHA)
Waarvan 82,4 82,4 82,3 82,4 84,0 0,5
percentage vrouw

Bron: Nivel 2005

De vraag naar huisartsenzorg zal naar verwachting tot 2020 met 13 tot 20%
toenemen. De toename van de beschikbare huisartsencapaciteit zal echter
achterblijven, zodat rekening moet worden gehouden met een structureel
tekort aan huisartsen. Een oplossing voor dit capaciteitsprobleem wordt
onder meer gezocht in het inschakelen van praktijkondersteuners en in
taakdelegatie. Een deel van de patienten richt zich echter rechtstreeks tot het
ziekenhuis (zgn. zelfverwijzers).
Voor ziekenhuizen is een goede samenwerking met de huisartsen in de regio
van groot belang. In de eerste plaats betreft dit de gegevensoverdracht over
doorverwezen patienten. De invoering van een elektronisch patienten
dossier (EPD) moet dit in de nabije toekomst vereenvoudigen. In de tweede
plaats is er ook een economisch belang. Hoewel de patient in beginsel een
vrije keuze heeft van ziekenhuis en behandelend specialist, laat hij zich in de
praktijk vaak door de huisarts adviseren. Huisartsen hebben daarmee
invloed op de omvang en aard van de patientenstroom. Laat de verhouding
tussen huisartsen en medisch specialisten te wensen over, dan kan het
ziekenhuis vele patienten (en daarmee inkomsten) mislopen. Samengevat
wordt het beeld van de huisartsen gekenmerkt door een toenemend
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capaciteitstekort, feminisering, meer groepspraktijken, meer aanbodvormen
(huisartsenposten, diabetesdiensten, e.d.) en meer zorgverleners.

5.5     De interne organisatie en personeelsopbouw
Voor een goed inzicht in het ziekenhuisstelsel is het gewenst ook bij de
interne organisatie van het ziekenhuis stil te staan. Hoewel de ziekenhuis-
instellingen zich individueel hebben ontwikkeld, is de organisatorische
inrichting om voor de hand liggende redenen in grote lijnen vergelijkbaar.
Deze bestaat uit drie hoofdelementen: een topstructuur, een zorgorganisatie
en een facilitaire organisatie.

De topstructltur
De topstructuur wordt gevormd door een raad van toezicht (RvT) en een
raad van bestuur (RvB) of directie met de noodzakelijke secretariele
ondersteuning en een staf voor zaken als public relations en voorlichting,
klachtenafhandeling, kwaliteitszorg e.d. Nauw met de topstructuur
verbonden zijn de Ondernemingsraad (OR), de Clientenraad (CR) en soms
een Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Stafafdelingen voor personeels-
zaken (of Human Resources Management: HRM) en voor financiele en IT
functies ondersteunen zowel het top- als het middenmanagement.
Een bijzondere positie ten opzichte van de topstructuur wordt ingenomen
door de professionele kern van het ziekenhuis: de medische staf. Alle
medisch specialisten met een toelatingsovereenkomst of dienstverband met
het ziekenhuis zijn lid van de medische staf. Deze kent doorgaans de
rechtsvorm van een vereniging met de daarbij behorende bestuursvorm
(bestuur, commissies, etc). De positie van de medische staf is omschreven in
een document, tot stand gekomen in een samenwerking tussen de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch
Specialisten (OMS): het Document Medische Staf (DMS). Het bestuur van
de medische staf is een belangrijke gesprekspartner voor de RvB bij de
besluitvorming op instellingsniveau. Op de positie van (het bestuur van) de
medische staf ten opzichte van de RvB zal in Hoofdstuk 7 nader worden
ingegaan.

De zorgorganisatie
De zorgorganisatie schept de organisatorische randvoorwaarden voor het
vervullen van de kernfunctie van het ziekenhuis. Deze bestaat uit medische
en medisch ondersteunende eenheden. De benaming van deze eenheden
varieert per ziekenhuis; gesproken wordt van diensten, zorgeenheden,
groepen of units, sectoren, clusters of divisies. Vaak wordt een bundeling tot
stand gebracht op basis van de aard en inhoud van de zorgprocessen b.v. in
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'snijdende specialismen (chirurgie, orthopedie, urologie, KNO) en
'beschouwende' specialismen (interne geneeskunde, neurologie, cardio-
logie. longgeneeskunde. dermatologie, reumatologie, functieafdeling). Soms
wordt ook de vrouw en kindzorg (kindergeneeskunde en de
gynaecologie/verloskunde) of de psychiatrie en klinische psychologie in een
aparte eenheid ondergebracht. Onderdeel van de zorgorganisatie zijn ook de
ondersteunende elementen als laboratorium, rOntgen. echografie, fysio-
therapie, apotheek, de SEH en de Intensive Care (IC) afdeling. Zij
functioneren als zelfstandige eenheden of zijn gebundeld in een medisch
facilitaire eenheid.

De facilitaire organisatie
De facilitaire organisatie van een ziekenhuis verzorgt tenslotte alle niet
medische faciliteiten. Zij speelt een belangrijke rol in het welbevinden van
de opgenomen patienten en in de werkomstandigheden van de medisch
specialisten en verpleegkundigen. Steeds meer aandacht gaat hierbij uit naar
de efficiency. Delen van de facilitaire ondersteuning worden doorgaans
uitbesteed aan derden zoals de schoonmaak, de beveiliging en de
parkeerfunctie. Onderstaande figuur geeft een voorbeeld van de organisatie
van een algemeen ziekenhuis.

Figuur 14: Voorbeeld van een organogram van een algemeen ziekenhuis

Raad van
Toezicht

Bestuur -----· Raad van - - Ondernemings- - -  Verpleegkun-
medische staf Bestuur raad dige Adviesraad

Infovoorziening & - Stafbureau Personeel & Financieel beleid
Automatisering Communicatie Organisatie & Beheer

Cluster I Cluster 2 Cl uster 3 Medisch Onder- Facilitair
steunend cluster Bedrijf
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Uit deze tabel blijkt een voortgaande feminisering van de medische
beroepsgroep. In een in 2005 gehouden onderzoek onder medisch
specialisten wordt het aantal vrouwelijke studenten geneeskunde al op 70%

Ill

geschat    . Uit dit onderzoek blijkt verder dat in de sector algemeen wordt
verondersteld dat vrouwen communicatiever zijn en meer open staan voor
samenwerking en voor de organisatorische context van het medische beroep.
Zij zijn in meerderheid in loondienst van het ziekenhuis (63% tegen mannen
37%) en bevinden zich vooral bij de beschouwende specialismen.
Met een toename van het aantal vrouwen onder de medisch specialisten sluit
deze categorie meer aan bij de samenstelling van het overige personeels-
bestand. Ziekenhuizen kennen een (zeer) hoog percentage vrouwelijke
medewerkers in verhouding tot de rest van de arbeidsmarkt. Tabel 20 maakt
dit duidelijk. Om de continuiteit te waarborgen en piekbehoeftes resp.

vakantieperiodes op te vangen beschikt elk ziekenhuis verder over een
bestand aan oproepkrachten of zgn. flexwerkers. Ook wordt met regelmaat
een beroep gedaan op uitzendkrachten. Voor het begeleiden en voorlichten
van patienten maken de meeste ziekenhuizen gebruik van vrijwilligers.

Tabel 20: Samenstelling personeelsbestand algemene ziekenhuizen

1999 2000 2001 2002  2003

Percentage vrouwen                                79       80       80       80      80
Percentage vrouwen beroepsbevolking         40       41       41       41      42
Percentage deeltijders                              67       68       69       70      69
Percentage deeltijders beroepsbevolking        38        40       40       42       43
Bron: NVZ Jaarverslag 2004 en CBS

Als kennisintensieve organisatie is het voor een ziekenhuis van belang
ervaren en deskundig personeel vast te houden. Tabel 21 geeft de uitstroom
weer in de ziekenhuissector (inclusief poliklinische revalidatiecentra,

114exclusief de revalidatiecentra) van personeel in dienstverband . In de

personeelsbranche wordt een uitstroomfactor van lager dan 10% als normaal
beschouwd. Een verhoudingsgewijs grote uitstroom heeft negatieve
consequenties voor de continuiteit en de ervaringsopbouw en dus voor de
kwaliteit van de processen. Tevens schept het een grote behoefte aan
opleidingen voor nieuw personeel.

113

Wegsnijden die medische bureaucratie. in: Vril Nederland. 26 maart 2005.
114 Onder uitstroom wordt verstaan: het aantal vertrokken personeelsleden per functiegroep gedeeld
door de gemiddelde personeelsbezetting in die functiegroep per jaar x  100%.
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Tabel 21: Uitstroom in ziekenhuissector (in procenten) van personeel in
loondienst

Ziekenhuizen 2000 2001 2002

Algemene ziekenhuizen 15,0 14,8 14.6

Academische ziekenhuizen 13,4 11.9 12.2

Categorale ziekenhuizen 19.2 23,0 13,1

Gemiddeld 15,8 16.3 13,3

Bron: Nivel, Prismant & OSA, 2003

Opleidingen
Met de gegeven personele samenstelling (veel vrouwen en deeltijders en een
grote doorstroom) wijken ziekenhuizen af van andere grote organisaties.
Vooral het deeltijdaspect en de doorstroom vormen een complicerende
factor voor de organisatie en voor de kwaliteitsbewaking van de zorg-
processen. Ziekenhuizen moeten permanent een omvangrijke en - gelet op
de vele specialisaties - gedifferentieerde wervings- en opleidingsinspanning
leveren. Alle ziekenhuizen kennen daarvoor opleidingstrajecten. Op dit
gebied vindt samenwerking plaats tussen de algemene en academische
ziekenhuizen.

Om te voorzien in de behoefte aan scholing voor het management van de
ziekenhuizen bieden verschillende onderwijsinstellingen opleidingen aan.
Deze gelden voor alle niveaus in de ziekenhuisorganisatie en voor
verschillende disciplines (health care, informatiemanagement, business
administration, e.d.). De NVZ heeft in dit verband in samenwerking met het
instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG), verbonden
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam het Centrum voor Management
Development in de Zorg opgericht. Deelname aan dergelijke opleidingen
geschiedt op basis van vrijwilligheid en eigen initiatief.
De vaktechnische bijscholing en eventuele aanvullende opleidingen voor
medisch specialisten worden als een individuele verantwoordelijkheid
beschouwd. De aanname van de medische specialisten in een ziekenhuis
was aanvankelijk ook een zaak van de beroepsgroep zelf. Thans is hierbij
doorgaans ook het management betrokken.

5.6 Het ziekenhuis als configuratie en de rol van de professional
Voor het scherpstellen van het beeld van een organisatie of van een sector is
het gebruik van theoretische modellen een belangrijk hulpmiddel.

115Mintzberg typeert ziekenhuizen als professionele bureaucratieen    . Hij ziet

115
Mintzberg, H., (2003). Organisatiestructuren. Schoonhoven. Academic Service. p. 199 - 222.
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als belangrijkste kenmerk van een dergelijke organisatie dat het uitvoerende
werk stabiel en complex is. Stabiliteit heeft betrekking op het feit dat het
werk grotendeels gestandaardiseerd, in protocollen vastgelegd en
voorspelbaar is. De inhoudelijke complexiteit vereist dat de uitvoerenden
hoogopgeleid zijn en zelf zeggenschap over het werk moeten hebben.
Vanwege deze kenmerken is de organisatie - zowel horizontaal als verticaal
- gedecentraliseerd. De medisch specialisten verrichten hun werkzaamheden
min of meer zelfstandig en onafhankelijk van hun collega's. De
professionele normen worden buiten de organisatie vastgesteld door
onafhankelijke beroepsverenigingen waarvan  zij   (met hun collega's  van
andere ziekenhuizen) lid zijn. Essentie van de professionele bureaucratie is
de focus op het uitvoerende gedeelte. De bureaucratie komt tot uitdrukking
in de coordinatie door het ontwerp van de organisatie en het toepassen van
eenduidige normen. Volgens Mintzberg zullen de professionals trachten
zoveel mogelijk vrijheid van handelen te verkrijgen en invloed willen
uitoefenen op beslissingen die hen of hun beroepsuitoefening raken. Soms
ziet hij zelfs twee organisaties en hierarchieen ontstaan, die voor de
professionals die democratisch en 'bottom up' georganiseerd is en die voor
de ondersteunende diensten die een 'top down' bureaucratie vormt.

De omschrijving van Mintzberg lijkt vooral betrekking te hebben op de
eerste organisatiefase van de Nederlandse ziekenhuizen. Ziekenhuizen
werden opgezet vanuit de gedachte dat de zorgprofessional zelfstandig moet
kunnen blijven functioneren. Feitelijk bestond het vroege ziekenhuis uit vele
suborganisaties met een dienstverlenende facilitaire omgeving. Deze
decentrale inrichting had geen conceptuele grondslag maar was het gevolg
van een professionele behoefte aan zelfsturing. De organisatorische
vormgeving van deze decentrale aanpak kreeg een navenant, tamelijk
slordig karakter. Zo is in deze fase van een heldere omschrijving van de
decentrale bevoegdheden en verantwoordelijkheden vaak geen sprake.
Hetzelfde geldt voor de besluitvorming, maar iedereen kan leven met deze
onduidelijkheid vanuit een soort 'non interventie' houding; zowel tussen de
'zelfstandige' zorgprofessionals onderling als tussen de zorgprofessionals en
het ziekenhuisbestuur.

Latere ontwikkelingen zoals de introductie van een Geintegreerd Medisch
Specialistisch bedrijf (GMSB, zie Hoofdstuk 6), maken het beeld van
Mintzberg enigszins gedateerd. Meer en geavanceerdere technologie,
nieuwe behandelmethoden, meer multidisciplinaire behandelingen e.d.
scheppen een situatie waarin de medische professionals niet meer uitsluitend
individueel functioneren maar in toenemende mate onderdeel uitmaken van
een groter geheel. Voor de afstemming en de kwaliteitsbewaking van de
zorgprocessen zijn meer tijdelijke of permanente werkverbanden nodig. Dit
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speelt vooral een rol in ziekenhuizen waar ook onderwijs. onderzoek en
ontwikkeling een belangrijke plaats innemen: de topklinische en
academische ziekenhuizen. Dit op permanente basis werken met tijdelijke
werkverbanden vertoont sterke overeenkomsten met een ander type
organisatie dat Mintzberg beschrijft als de innovatieve organisatie. De
uitvoerenden hebben hierbij een grote vrijheid hun werkzaamheden naar
eigen bevinden in te richten. In dit type organisatie staat het bestuur op een
(nog) verdere afstand van de uitvoerenden.

Zowel professionele als innovatieve organisaties gedijen volgens Mintzberg
vooral goed in een stabiele omgeving waarin ze zich geheel kunnen richten
op de vakinhoudelijke aspecten. In een minder stabiele omgeving kunnen zij
zich staande houden door hun vermogen zich met hun gedecentraliseerde
aanpak 'organisch' aan te passen aan de omgeving. Moeilijker wordt het als
de omgeving erg veeleisend of competitief wordt. Bij een toenemende druk
om tot verandering of aanpassing van beleid te komen, is het voor het
bestuur in deze organisaties steeds moeilijker om met de brede uitvoerende
laag in balans te blijven en iedereen bij de besluitvorming te betrekken en
tevreden te stellen. Volgens Mintzberg verdraagt een professionele en
innovatieve organisatie zich slecht met een dynamische en onzekere
omgeving. In zijn ogen zijn deze organisaties door hun betrekkelijk zwakke
gezagssystemen bovendien kwetsbaar voor politiek gedrag . Het hoeft116

geen betoog dat vooral de conceptueel zwakke, vroege ziekenhuisvorm zich
gemakkelijk leent voor politiek gedrag door interne partijen. Sommigen
spreken dan ook over het ziekenhuis als een 'onderhandelingsarena'  n :  Een
dergelijke benadering van het ziekenhuis kan - in combinatie met een
streven naar een zo groot mogelijke individuele autonomie voor de
zorgprofessional - een gevoel van legitimatie geven voor het voorop stellen
van het eigen belang wat kan uitmonden in obstructie bij de uitvoering van
onwelgevallige beslissingen, het openlijk bekritiseren van bestuurlijke
maatregelen in de media e.d. De case studies geven daarvan enkele
voorbeelden.

Organisatiemodellen die goed kunnen functioneren in een dynamische,
turbulente of zelfs vijandige omgeving zijn volgens Mintzberg de
'eenvoudige' organisatie en de 'divisiestructuur'.  In deze modellen is sprake
van een centrale aansturing en korte gezagslijnen. Zij staan ver af van de
ziekenhuisorganisatie. Hooguit kan men tijdelijk, b.v. in een crisissituatie.
overgaan op een ander besturingsmodel met kortere lijnen, begrenzing van

"  Mintzberg, H., (2003), Mintzberg over Management, Schoonhoven, Academic Service. biz. 239
e.\'.

117 Moen, J., e.a.. (2000), Leiden of liiden. Assen. Van Gorcum. p. 2.
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het aantal spelers en een eenduidig doel, maar men doet er goed aan zo
spoedig mogelijk het evenwicht met de professionals te herstellen. Deze
aanpak druist immers in tegen de kernwaarden van het medische beroep.

Het wordt voor een professionele of innovatieve organisatie extra moeilijk
als de dynamiek die zij ondergaat, niet of nauwelijks kan worden beinvloed
en bovendien van permanente aard is. In dat geval is een structurele aanpak
nodig die enerzijds recht doet aan het professionele karakter van de
organisatie en anderzijds de organisatie voldoende stabiel en bestuurbaar
houdt of maakt, een combinatie dus van zowel een decentrale aanpak als van
een heldere bestuurlijke regie. In de professionele of innovatieve organisatie
is een dergelijke bestuurlijke regie niet vanzelfsprekend gelet op de
bescheiden rol die in deze organisatietypen voor het bestuur is weggelegd.
Dit type organisatie staat in beginsel geen van boven gestuurde
veranderingen toe. Bureaucratische traagheid en het ontbreken van een
effectief besturingssysteem zitten hierbij in de weg.

Lievegoed geeft een andere benadering van het ziekenhuis. Hij beschouwt
het ziekenhuis niet als een professionele of innovatieve organisatie maar als
een dienstverlenende organisatie 118.. Dienstverlenende organisaties bieden
een capaciteit aan, een georganiseerde reeks van handelingen. Volgens hem
organiseren ziekenhuizen doorstroomprocessen die afspraken en procedures
vereisen waar ook een professional zich naar moet voegen. De medisch
specialist grijpt 'slechts' in bepaalde fasen van dit proces in. Lievegoed ziet
de medisch specialist hiermee als (vitaal) onderdeel van een systeem in
plaats van als een zelfstandige. Door het ziekenhuis als 66n systeem te
beschouwen ligt het ook voor de hand meer aandacht te besteden aan de
systeemeisen van het geheel, waaronder de bestuurbaarheid.
Moen e.a. omschrijven de ziekenhuisorganisatie als een organisatie zonder
concept en zonder machtscentrum. De invloed van de politiek is groot en
vaak grillig. Als gevolg hiervan worden keuzes vermeden en is de financiele
beheersbaarheid gering  119. Ook Schaaf, zelf lange tijd directeur  van  een
ziekenhuis, constateert dat vele partijen (overheid, IGZ, branchevereniging,
patienten e.d.) het ziekenhuis weliswaar benaderen als 66n systeem maar dat
in de praktijk toch het partijenmodel lijkt te overheersen 120. Het ziekenhuis
blijkt in de praktijk een conglomeraat van partijen met verschillende eigen
(zakelijke) belangen. Schaaf heeft - in het licht van de voortgaande
ontwikkelingen - uiteindelijk een voorkeur voor het 'systeemmodel'.  In  het
door hem voorgestane model wordt centrale aansturing van de

"8 Lievegoed. B.C.J.. ( 1993). Organisaties in ontwikkeling. Rotterdam, Lemniscaat. p.  148.
119 Moen, J.. e.a..(200()). Leiden of liiden, Assen, Van Gorcum. p. 21  - 33.
1 21) Schaaf. J.H.. (2()()0). Zoektocht naar een effectieve oreanisatievorm. Assen. Van Gorcum. p. 45.
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beleidsontwikkeling met een decentrale beleidsuitvoering gecombineerd. Hij
ziet de medische beroepsgroep hierin deel uitmaken van de ziekenhuis-
organisatie. De taakverdeling tussen management en medische professie zou
logisch moeten aansluiten op de primaire verantwoordelijkheden, interesses.
deskundigheden en vaardigheden. Dit betekent managementparticipatie van
medisch specialisten op vooral de uitvoerende niveaus.

De rol van de zorgprofessional
De zorgprofessionals vormen de kern van het ziekenhuis. Vanuit haar
waarden legt de medische beroepsgroep een grote nadruk op een
professionele autonomie. Alleen medische aspecten mogen leidend zijn bij
de behandeling van een patient. Vooral vanuit een ethische invalshoek wordt
hierop gewezen. Sommigen gaan zelfs heel ver door te stellen dat het
organiseren en ondernemen in het teken van humanitaire waarden
automatisch een afscheid impliceert van efficiency en verticale controle. Het
gaat immers om doelen die inhoudelijk nastrevenswaardig zijn en daarom
automatisch motiveren. Dergelijke persoonlijke en morele doelen zouden
voldoende betrokkenheid, vertrouwen en creativiteit genereren en dragen

121om die reden al bij aan de gewenste doelmatigheid . Deze tamelijk
idealistische visie wordt echter niet door iedereen gedeeld.
Kenmerkend voor professionals is dat zij beschikken over unieke kennis,
waarmee zij een intellectuele prestatie leveren die moeilijk meetbaar is en
een groot beroep doet op de creativiteit van de individuele beroeps-
beoefenaar. In tegenstelling tot andere hoogopgeleide en zelfstandig
werkende professionals als architecten, advocaten, notarissen e.d.. doet de
medische specialist niet alleen een beroep op zijn eigen unieke kennis en
vaardigheden maar ook - en in toenemende mate - op de technische
faciliteiten en ondersteuning van de hem omringende organisatie en op de
kennis van collega professionals. Ook heeft zijn product of dienst in vele
gevallen een gestandaardiseerd karakter gekregen in de vorm van een
geprotocolleerd behandelingsproces. Daarmee is de prestatie veelal ook
meetbaar geworden.

Er zijn meer benaderingen van het begrip professional mogelijk. De
professional is hierin niet per definitie een zelfstandige. De 'Van Dale'
omschrijft de 'professional' als: 'iemand die van een tak van sport zijn

beroep  heeft  gemaakf . lie:t gaat hier eveneens om redelijk unieke
capaciteiten en om langdurig opgeleiden. De opleiding is echter niet 'hoog'
te noemen en de professional oefent zijn beroep niet altijd individueel, maar
vaak in teamverband uit. Winsemius beschouwt als kenmerkend voor een

12 1 Kunneman. H.. Levensvervulling met dikke ik valt legen. in: Volkskrant, 10 december 2004.
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'teamprofessional': een combinatie van techniek, discipline en karakter  122.

Volgens hem gaat het bij een dergelijke professional niet alleen om grote
individuele kwaliteiten, maar ook om het vermogen zich te voegen in een
groter geheel omdat uiteindelijk alleen de teamprestatie telt. Discipline en
karakter zijn nodig om in staat te zijn steeds weer dezelfde grote en unieke
prestatie te leveren die er van een professional - gezien de grote
investeringen in zijn talenten - mag worden verwacht.

Het werk van de medische professional kan in toenemende mate worden
gezien als een (vitaal) onderdeel van een proces waarbij een team betrokken
is. Het probleemoplossende vermogen van een team is groter dan dat van
een (groep) individu(en). Kets de Vries acht het vermogen om als team op te
kunnen treden essentieel voor succes in een moderne organisatie met haar
gerichtheid op netwerken en haar procesgerichtheid door alle functies heen.
Organisaties die weten hoe ze teams effectief kunnen laten functioneren,
kunnen volgens hem buitengewone prestaties halen, terwijl ondernemingen
die niet over deze kennis beschikken, middelmatigheid aanmoedigen. Het
realiseren van teamwerk vergt echter veel aandacht en leiding 123. Bij
teamwerk zijn factoren als (zelf)discipline en karakter onontbeerlijk. Ook de
medische specialist moet in staat zijn om zijn gehele loopbaan een gelijke
(of liever: steeds betere) prestatie te leveren. Bij een teambenadering
behoren daarom karaktervormende elementen als coaching, functionerings-
gesprekken en gerichte waarderingen (of correctie) van prestaties. Deze
vinden  in het ziekenhuis tot dusver niet of nauwelijks plaats 124

Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
besteedde recent aandacht aan het aspect van professionele autonomie. Van
der Grinten en Vos constateren in een WRR rapport een groeiende kloof
tussen de professionals, de bestuurders en de financiers, waardoor de
professionals in hun verantwoordelijkheden worden beknot en een te
geringe ruimte voor professionaliteit ontstaat naast bureaucratie en vrije
markt. Zij zien als oplossingsrichting dat meer professionals in het bestuur
zouden moeten participeren en dat er meer mogelijkheden zouden moeten
komen voor zelfstandige beroepsuitoefening. Ook zou door deregulering het
ondernemersschap van de zorgprofessional minder afhankelijk moeten
worden van de zorgorganisatie. De oorzaak van de vele problemen in de
besturing van de zorg zoeken zij aan beide zijden. De zorgprofessional zou
te weinig maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben getoond en de

122
Winsemius. P., (2004). Je gaat het pas zien als ie het door hebt, Amsterdam. Uitgeverij Balans. p.

11 e.v

123  Kets de Vries, M.F.R.. (2003). Worstelen met de demon, p. 179.
124 Inmiddels heeft de KNMG het initiatief genomen tot het invoeren van functioneringsgesprekken.
voorlopig op vrijwillige en collegiale basis.
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bestuurders zouden te weinig vertrouwen hebben uitgestraald richting de
zorgprofessionals. Zij nemen aan dat de klassieke arts - patient relatie van de
jaren zestig waarschijnlijk niet kan worden hersteld en dat de zorg-
professional athankelijk is geworden van kennis en apparatuur van anderen
en dus vaak niet meer alleen beslist. De verschillen tussen de huidige
situatie en de 'zorgprofessional van de toekomst' liggen volgens het WRR
rapport onder meer in de mate waarin de beroepsuitoefening door de
wetenschap en technologie wordt gestuurd, de daaruit voortvloeiende
noodzaak van teamwerk en in de meer horizontale relatie met de zorgvrager,
die een meer coachende rol vereist. Meer professionele verantwoordelijk-
heid moet daarom gepaard gaan met meer maatschappelijke en
organisatorische verplichtingen voor de zorgprofessional. Dit houdt onder
meer in dat hij zich meer zal moeten opstellen als teamlid en
organisatiegenoot wat zou kunnen betekenen dat de kenmerken van het
beroep (opleiding, competenties, bevoegdheden, honorering) ingrijpende
wijzigingen ondergaan  125.

Naast de grotere afhankelijkheid van de medische technologie en de
toenemende noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking is van invioed
dat (ook) de zorgprofessionals in toenemende mate in deeltijd werken.
Hierdoor neemt de binding tussen arts en patient af. De patient krijgt steeds
meer een behandelproces aangeboden en moet maar afwachten wie hij
'onderweg' tegenkomt.

Alles bijeen is er sprake van een ontwikkeling naar een situatie waarin de
zorgprofessional zijn vak niet meer individueel en zonder veel onderlinge en
organisatorische bemoeienis kan uitoefenen. De onderlinge afhankelijkheid
wordt groter, de afstemming met de organisatie belangrijker en de acceptatie
van fouten kleiner. De vanouds zelfstandige medische professional wordt
meer en meer een teamprofessional die zijn effectiviteit mede ontleent aan
de organisatorische, wetenschappelijke en technologische context.
Deze ontwikkeling staat los van het streven naar professionele autonomie.
De behoefte aan professionele autonomie is niet gebonden aan een individu.
Ook bij het optreden van een medisch team geldt het uitgangspunt dat alleen
medische overwegingen de aard en inhoud van een medische behandeling
mogen bepalen. Voor teamwerk gelden echter andere gedragspatronen dan
voor individuen. Daarbij behoren ook onderlinge afspraken over zaken als
doelstellingen, de wijze van communicatie en informatieverschaffing,
ontwikkeling. inzet en gedrag en commitment aan afgesproken resultaten.

125 WRR. (2()04). Bewiizen van goede dienstverlenine, Gezondheidszord . (Van der Grinten, T.E.D.
en  Vos,  P.). p.  164.165 en  174.
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5.7 Het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming

Ziekenhuizen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Gelet op
het belang van een goede gezondheidszorg treedt de overheid hierbij
regulerend en normerend op. Zij beperkt zich in beginsel tot de hoofdlijnen
van beleid. De uitvoering laat de overheid over aan de particuliere sector in
samenwerking met de zorgpartners en zorgverzekeraars. In dit licht kan men
de rol van het ziekenhuisbestuur zien als die van een maatschappelijke
rentmeester. Deze maatschappelijke functie wordt in de ziekenhuissector
nadrukkelijk gevoeld. De NVZ beschrijft het ziekenhuis als een
maatschappelijke onderneming. Zij zegt hierover in haar Zorghandvest: '
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het daarover op
transparante wijze verantwoording afleggen vormt voor de sector de kern
van het niaatschappelijk ondernemen. Het houdt voor de ziekenlittissector in
dat bij de zorgrerlening zoreel mogelijk wordt aangesloten op de
gerechtraardigde wensen en behoeften van hun patiinten en dat de
samenleving als geheel daarbij mag rekenen op een zo doelmatig en effectief
mogelijke aanwending van de daartoe beschikbare middelen. Dit is niet
alleen een belangeloos 'puur nobel handelen' vanuit de sector maar is in de
goede zin van het woord ook welbegrepen eigenbelang als een
maatschappelijke 'license to operate: De ziekenhuizen zullen dan meer

126ruinite krijgen oin zich ondememend en innovatief op te stellen'
Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid is hiermee duidelijk
verwoord. Er spreekt optimisme uit de verwachting dat de samenleving zich
- in dank voor getoonde bereidheid om doelmatig met de middelen om te
gaan en daarover op transparante wijze verantwoording af te leggen -
terughoudend zal opstellen. In de sector blijkt het bewustzijn aanwezig dat
ondernemersschap en innovatie gewenst zijn en dat daarvoor een zekere
handelingsruimte nodig is.

Volgens de Minister van VWS heeft een maatschappelijke onderneming de
volgende kenmerken:

-   de onderneming streeft een maatschappelijk doel na dat vervlochten
is met (of deels parallel loopt met) het algemene belang;

-    de onderneming brengt goederen en diensten voort;
-   de onderneming keert het financiele overschot (de winst) niet uit aan

kapitaalverschaffers. maar wendt dit aan voor het realiseren van het
maatschappelijke doel dat de onderneming nastreeft 127.

126 NVZ. (2002). Het Zorehandvest voor Ziekenhuizen, 'Het ziekenhuis als zorgonderneming met
een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid'.
127 Brief Min VWS. Transpannie en integrale tarieven in de pezondheidszorg, februari 2005.
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De maatschappelijke functie van ziekenhuizen houdt in de eerste plaats in
dat de primaire functie van het ziekenhuis - de patientenzorg - doelmatig en
efficient moet worden vervuld. Daarmee voldoet het ziekenhuis feitelijk aan
zijn maatschappelijke taak. Aan het vervullen van deze functie zitten
verschillende aspecten. Zo gaan we er vanuit dat de ziekenhuizen deze zorg
op ethisch verantwoorde wijze verlenen, dat ze een patientvriendelijke
houding ten toon spreiden, dat ze een goed personeelsbeleid voeren en dat
ze zich inspannen op het medische vakgebied bij te blijven. Dit alles moet
tenslotte op een transparante wijze naar binnen en naar buiten worden
gecommuniceerd.

De gewenste transparante verantwoording heeft op vele manieren vorm
gekregen. Ziekenhuizen publiceren jaarverslagen, sociale verslagen.
wachtlijsten en sinds 2003 de zgn. prestatie-indicatoren (zie Hoofdstuk 9).
Niet iedereen blijkt er van overtuigd dat met deze vormen van transparantie
ook het doel - het wekken van vertrouwen - wordt bereikt. Wiersma en
Tonkens vinden verantwoording beter (en anders) dan transparantie 128. De
door de ziekenhuizen geopenbaarde gegevens zijn veelal technisch van aard
of moeten worden gezien in een bepaald medisch perspectief. Veel van de
verstrekte gegevens kunnen alleen door deskundigen op de juiste waarde
worden geschat. Zonder de context te kennen verhoogt een
'databombardement' het risico van verwarring en misverstanden. De
goedbedoelde transparantie schiet in de praktijk zijn doel volgens hen
voorbij. Ook de WRR stelt vraagtekens bij het publiceren van grote
hoeveelheden gegevens. Zij stelt in een rapport: 'Transparantie hykt een
doet op zich geworden waardoor professionals en instellingen warden

overladen met verslagleggingeisen en aan hun eigenlijke werk natiwelijks
9129toekomen . Zij pleit ervoor eerst te onderzoeken wie wat om welke

redenen dient te weten en daaraan de verantwoordingseisen aan te passen.
Ook Grit en Meurs wijzen erop dat transparantie of openbaarheid met
voorzichtigheid moet worden gehanteerd. Als dit wordt vertaald in
opgetuigde controlesystemen zal dit vooral de bureaucratie verder
versterken. Er zijn volgens hen grenzen aan de openbare verantwoording.
Ook wijzen zij op de relatie tussen beslotenheid en vertrouwen. Indien er
vertrouwen in de ziekenhuizen wordt gesteld, zal men ook een zekere
beslotenheid (moeten) accepteren . De behoefte van de samenleving aan

130

128 Swiersma, T. en Tonkens. E.. Transparantie maakt ondoorzichtig. in: Volkskrant, 28 augustus
2004.
129

Dijstelbloem. H. e.a.. Controlezucht overheid verlamt dienstverlening. in: NRC Handelsblad. 1
december 2004.
13(j Grit, K. en Meurs, P.. (2005), Verschuivende verantwoordeliikheden. Assen. Koninklijke Van
Gorcum. p. 151.
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meer transparantie kan in dit licht ook worden opgevat als een gebrek aan
vertrouwen in (de effectiviteit van) de ziekenhuizen.

Vanwege hun maatschappelijke functie mogen ziekenhuizen zich in een
uitgebreide belangstelling van de samenleving verheugen. Om de
betrokkenheid van de omgeving bij het ziekenhuisbeleid een betere
wettelijke basis te geven gaf de Minister van VWS in 2002 een aanvulling
op de WZV . Deze aanvulling houdt in dat het bestuur van een ziekenhuis131

de verplichting heeft om bij het wijzigen of verplaatsen van een medische
functie eerst te overleggen met alle belanghebbenden. De ziekenhuizen
kennen voorts op grond van de Wet Medezeggenschap Clienten Zorgsector
(WMCZ) uit  1996 een cli8 ntenraad. Voor de academische ziekenhuizen is er
edn clientenraad: de Clientenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ). De
bedoeling van deze wet is om clienten van zorginstellingen een stem te
geven bij het bepalen van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Voor
bepaalde onderwerpen kent zij zelfs een zgn. verzwaard adviesrecht, d.w.z.
dat het bestuur slechts van deze adviezen mag afwijken na inschakeling en
instemming van een Commissie van Vertrouwen. De wijze waarop de
clientenraad bij het beleid wordt betrokken blijkt overigens in de praktijk
nog weinig bevredigend 132.

Het presenteren van het ziekenhuis als een zorgonderneming onderstreept de
bewustwording binnen de sector dat het ziekenhuis niet meer kan worden
gezien als een tweeledige (medische en facilitaire) organisatie. Bij de term
zorgonderneming kunnen echter nog wel enkele kanttekeningen worden
geplaatst. Ondernemerschap wordt in de 'Van Dale' geassocieerd met
'vernieuwing', het 'scheppen van kansen', het 'experimentele   en    het
bewandelen van ongebaande wegen'. Een dergelijke instelling kan alleen
worden tentoongespreid in een daarvoor geschikte omgeving. Nieuwe
initiatieven moeten voor de ziekenhuizen een dergelijke omgeving scheppen
(zie Hoofdstuk 6). Ziekenhuizen zijn echter vooralsnog aan vele regels
gebonden. Aangezien zorgondernemingen hun legitimatie en hun focus
ontlenen aan het vervullen van een maatschappelijke functie en niet in de
eerste plaats aan het maken van winst, hebben we hier te maken met een
bijzonder soort onderneming. De bestuurlijke bewegingsruimte zal altijd aan
maatschappelijke beperkingen onderhevig blijven. De kwaliteit,

131  Min van VWS. 3 september 2001. Wiiziging Beleidsregels WZV. art 3. eerste lid. nr.
CZ/IZ/2197752.
132  Min van VWS, Research voor beleid,  13 juli 2(X)4. De clientenraden blijken in de praktijk weinig
bij het beleid betrokken te worden en hebben daardoor ook geen noemenswaardige invloed op het
beleid. Volgens het rapport staan de hevuren niet open s'oor advies of volgen ze deze niet op. ook niet
als deze onder het verzwaarde adviesrecht vallen. In vergelijking met andere zorginstellingen is dit
een zeer lage score.
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bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg zal een verantwoordelijkheid
blijven van de Minister van VWS. Overigens is ondernemersschap binnen
de ziekenhuizen voor zover het gaat om de vrijgevestigde maatschappen van
specialisten op zich natuurlijk niet nieuw. Met de wijzigingen die zijn
voorzien in 2006 worden echter nadrukkelijk stappen gezet in de richting
van meer en organisatiebreed ondernemerschap. Hierop wordt in Hoofdstuk
6 verder ingegaan.

5.8 Tekortkomingen
Recente onderzoeken en artikelen in de media wijzen op tekortkomingen in
het huidige functioneren van de Nederlandse ziekenhuizen. De onderzoeken
werden in vele gevallen door de eigen sector geYnitieerd en betroffen
uiteenlopende aspecten. In november 2003 werd het project 'Sneller Beter'
gestart door de Minister van VWS, de NVZ en de OMS met het doel de
transparantie, doelmatigheid en kwaliteit van de curatieve zorg door te
lichten en waar nodig te verbeteren. De in dit verband ingestelde
commissies waren zeer kritisch. Edn van de commissies constateert dat 25%

133op de kosten van de patientenlogistiek kan worden bespaard . Een
commissie  die de patientenveiligheid beoordeelde sprak over  1500  tot 6000
onnodige fatale incidenten per jaar en achtte een vermindering van het
aantal incidenten met 75% haalbaar binnen een periode  van  15 jaar bij  een
kostenbesparing op termijn  van   1 -3 miljard  euro. De commissie bepleit
tevens de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS), een
zakelijker verhouding tussen bestuur en maatschappen en een mentaliteit- en
cultuurverandering. Wil men de gewenste veiligheidsresultaten bereiken dan
zal de 'gesloten' cultuur van de medische beroepsgroep moeten worden
opengegooid. Verder beveelt zij aan de eindverantwoordelijkheid voor de
veiligheid van patienten en medewerkers duidelijker vast te leggen en de
contracten van medisch specialisten te beperken tot een looptijd van vier tot
vijf jaar . Deze constateringen en aanbevelingen op het gebied van de

134

veiligheid zijn niet nieuw. Weick en Sutcliffe onderzochten vele
organisaties die omgaan    met hoge risico' s,    de    zgn. High Reliability
Organisations (HRO's). Ook (delen van) ziekenhuizen rekenen zij daartoe
(zie het theoretisch kader onder § 3.3). Deze organisaties worden in het
algemeen gekenmerkt door een sterke focus op de operationele processen en
een zeer open cultuur. Zij constateren dat ziekenhuizen zich zelf niet als

133 Rapport Commissie Bakker (Vz. RvB TPG). 7 juni 2004. Mede als gevolg van deze constatering
moeten de algemene ziekenhuizen van overheidswege in 2005 120 miljoen euro bezuinigen en in de
jaren daarop 240 miljoen  euro  per jaar. Daarvoor is een prestatiecontract gesloten  met de sector
waarin deze zich verbindt dit bedrag door middel van een hogere productie op te brengen.
134 RaDPort Commissie Willems (Vz. RvB Shell Nederland). 10 november 2004.
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HRO zien en in hun functioneren ook de - voor deze organisaties
135kenmerkende - risicobeperkende werkwijze ontberen  - . Een derde

commissie in het kader van 'Sneller Beter' bepleit tenslotte het duidelijker
benoemen van rechten en plichten van alle partijen, het geven van meer
ruimte aan de sector en het stroomlijnen van het toezicht. Transparantie kan

136hierin een belangrijke rol vervullen

In het bijzonder heeft de organisatie van de acute zorg de aandacht van de
samenleving. Naar aanleiding van een eigen onderzoek constateerde de IGZ
in 2004 dat op een kwart van de SEH afdelingen de medische eindverant-

137

woordelijkheid niet goed is geregeld . In steeds meer ziekenhuizen gaan
stemmen op om voor de acute zorg een nieuwe categorie specialisten te
erkennen: de zgn. SEH arts. Deze heeft door een uitgebreidere opleiding
meer mogelijkheden en kan daarmee de verantwoordelijkheid voor de SEH
activiteiten dragen. Ook worden hiermee de overige specialisten ontlast.
Enkele ziekenhuizen werken hier al mee en zijn opleidingen gestart .De138

IGZ steunt deze ontwikkeling. Ook het College van Zorgverzekeringen
(CVZ) onderzocht de acute hulpverlening. In februari 2005 maakte het de
resultaten bekend van een onderzoek naar de traumazorg. Daarin werd
stevige kritiek geuit op de werkwijze van de traumacentra. Volgens het CVZ
blijven discussies voortslepen hoewel er goede afspraken zijn gemaakt,
ontbreekt een landelijke registratie van slachtoffers en is het daarmee niet
duidelijk waar patienten terechtkomen en wat hen mankeert. Ook zijn de
centra door de wijze van invulling moeilijk te vergelijken, waardoor niet is

139vast te stellen of ze hun geld goed besteden

In december 2004 concludeerde een adviesbureau op basis van een
onderzoek bij 89 ziekenhuizen dat de zorgproductie tussen 2000 en 2003
met 7 % was gestegen, maar dat de kosten in dezelfde periode met 31 %
toenamen. De productiviteit (in termen van kosteneffectiviteit) van de
Nederlandse ziekenhuizen is daarmee per saldo met 22 % afgenomen. Het
laatste is het gevolg van een toename van de loonkosten en materiele kosten
met 35 % resp. 27 %. De verschillen tussen de ziekenhuizen bleken (zeer)

135 Weick, K.E. en Sutcliffe, K.M., (2001 ), Managing the unexpected, San Francisco, Jossey-Bass, p
10.

136 Rapport Commissie Van der Wert (Vz. RvB Aegon Nederlandi. 23 mei 2005.
137 IGZ, Nog veel mis in de sooedeisende huloverlening. 13 september 2004.
138 Eerste Hulp Arts is specialisme, in: Volkskrant, 15 september 2004.
139 ANP, 21 februari 2005,
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141)
groot . Ook over de effectiviteit van de OK complexen verscheen een zeer

141kritisch rapport
Kruijthof wijst op interne spanningen. Volgens haar houden specialisten en

IF
managers elkaar vooral uit onzekerheid kritisch in de gaten -. Medisch
specialisten willen hun werk het liefst zelf organiseren. Dit leidt tot een vaak
chaotische tijdsbesteding. Er is echter hoop. De jongere generatie
specialisten - overwegend vrouwen - hecht volgens haar minder aan
autonomie en voelt zich meer 'werknemer' van het ziekenhuis. Ook
contlicten tussen medisch specialisten onderling zijn geen uitzondering en
halen vaak de media. Hierbij wordt met regelmaat gewezen op het feit dat
ontwikkelingen die in de rest van de samenleving normaal zijn zoals
functioneringsgesprekken, praten over fouten en het aanspreken van
collega's op hun gedrag, in de medische wereld geen gemeengoed zijn 143
Als belangrijke oorzaak voor conflicten wordt vaak de maatschapstructuur
genoemd. Deze zou de leden verplichten te zwijgen over wat er voorvalt.
Men leert daardoor niet van eigen en van elkaars fouten. Binnen de
medische beroepsgroep lijkt echter de zelfkritiek toe te nemen . Zoals144

eerder aangegeven heeft de KNMG een voorzichtig begin gemaakt met het
houden van functioneringsgesprekken, voorshands op vrijwillige basis en
door collega's

Kritiek vanuit de medische beroepsgroep zelf richt zich vooral op het
management en de bureaucratie. In een recent onderzoek in samenwerking
met de OMS komt een groot wantrouwen naar voren in de richting van
ontwikkelingen als schaalvergroting en marktwerking. De medisch
specialist beschouwt de bureaucratie en het management zelfs als de

145
grootste bedreiging van zijn beroepsuitoefening   . De Minister van VWS
geeft echter aan dat artsen moeten gaan inleveren op hun autonomie en de
managers en bureaucratie moeten nemen als een integraal onderdeel van hun
professie. Hij ziet in de feminisering een welkome steun in het streven naar
een meer organisatiegerichte houding 146

14'   Ziekenhuizen produceren te weinig tegen te hoge kosten. in: Volkskrant. 16 december 2(1()4
I 4i

Acht ziekenhuizen lieten in 2(X)3 de effectie·iteit van hun operatiekamers onderzoeken. Sotiimige
operaties bleken in het ene ziekenhuis twee keer zo lang te duren als in andere en sc,mmi Me
ziekenhuizen hebben tweemaal zoveel personeel in dienst voor dezelfde operaties als andere. Enkele
ziekenhuizen benutten slechts 759 van de gereserveerde OK tijd. In: Medisch Contact. 12 juli 20()4.
142

Kruijthof. K.. Minder koninkrijkje* op de OK: in: NRC Handelsblad. 10 juli 2(*)5
|41 Z.ie b.\. Trc,inmelen. J. Snijdend zw·ijgen. in Vcilkskrant. 29 mei 1005. Dit betreft een ru/ie
tlls,,en ane„thesisten eli longartsen in het ziekenhui, in Weert die de IGZ aanleiding gaf de Intensive
Care afdeling tijdelijk te Jluiten.
144 Ritsema. G.. Artien houden zich niet aan de regels. in: NRC Handelsblad. 15 januari 2005.
145

WegAnijden die medihche bureaucratie, in: Vrii Nederland, 26 milan 2005.
146 Art0en zijn teveel gehecht aan hun autonomie, Interview met Minister ian VWS. in: XIii
Nederland. 26 maart 2(*)5.
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Vanuit een bedrijfskundige optiek zijn ziekenhuizen in hun vroege vorm als
professionele of innovatieve bureaucratieen te beschouwen. Deze
configuraties kennen een combinatie van zelfstandig functionerende
professionals en een op voornamelijk beheer gericht bestuur. In de loop der
jaren is de ziekenhuisorganisatie van karakter veranderd. In reactie op de
schaalvergroting, toegenomen regelgeving en de behoefte aan meer interne
afstemming is de bureaucratische inrichting versterkt, wat ten koste is
gegaan van de professionele handelingsruimte. Dit heeft een kloof doen
ontstaan tussen zorgprofessionals en het management. De zorgprofessionals
blijken in meerderheid zelfs het management en de bureaucratie te
beschouwen als de grootste bedreiging van hun beroepsuitoefening.

Van vele zijden wordt kritiek geuit op het functioneren van het
ziekenhuisstelsel. Ook binnen het zorgstelsel groeit de zelfkritiek. Deze
kritiek betreft vrijwel alle aspecten van het functioneren van het ziekenhuis.
Vooral de patientenlogistiek en veiligheid blijken achter te blijven in relatie
tot de normen die in andere grote organisaties worden gehanteerd. In de
meeste gevallen wordt de oorzaak gezien in een (te) zwakke sturing en in
een weinig flexibele mentaliteit en cultuur. Uit de kritische geluiden is op te
maken. dat een besturing die overwegend is gebaseerd op een
bureaucratische, ordezoekende beheersing van processen en op centrale
stuurprincipes in een professionele medische omgeving op grote
moeilijkheden stuit. De zorgprofessional lijkt het te ervaren als een keurslijf
dat hem belemmert in zijn beroepsuitoefening.
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Hoofdstuk 6

Op zoek naar een nieuwe vorm

6.1 Algemeen

In het vorige hoofdstuk is beschreven dat de ziekenhuissector zich
geleidelijk heeft ontwikkeld van een situatie van vele zelfstandige
instellingen met weinig samenhang naar een stelsel van ca 100, merendeels
omvangrijke instellingen met een bepaalde mate van onderlinge
afhankelijkheid. Deze ontwikkeling gaf aanleiding tot een eerste
conceptuele benadering van het ziekenhuis: het Geintegreerd Medisch
Specialistisch Bedrijf. Dit concept zal hieronder nader worden beschreven.
Intussen gaan de ontwikkelingen verder en tekenen zich - naast de
toenemende omvang en complexiteit en nieuwe technologie - nieuwe
elementen af die invloed uitoefenen op het stelsel. Zo neemt de vraag naar
zorg verder toe, wordt de maatschappelijke druk om beter en transparanter
te presteren groter en - niet in de laatste plaats - is een nieuw zorg- en
financieringsstelsel van kracht geworden. We zullen deze elementen
achtereenvolgens bezien.

6.2 De introductic van het Geintegreerd Medisch Specialistisch

Bedrijf
In reactie op de voortgaande ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg stelde de
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in 1996 een nieuwe
organisatievorm voor: het GeYntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf
(GMSB). In dit concept komt het individuele ziekenhuis voor het eerst naar
voren als een systeem, d.w.z. een geheel van samenhangende onderdelen
met eenzelfde doelstelling. De Minister van VWS nam dit voorstel in
samenspraak met de OMS en de NVZ in 2000 over in een nota over de
positionering van algemene ziekenhuizen 150 Uitgangspunt voor het GMSB
is de zorgvraag van de patient. Voor de interne organisatie van het
ziekenhuis wordt voorgesteld:

-  66n integraal budget voor het ziekenhuis in plaats van gescheiden
151

budgetten voor ziekenhuis en specialist    ;

I S() Brief Min van VWS. Kamerstuk nr. 27295 nr. 2. vergaderjaar 1999 -2000. Positionering
algemene ziekenhuizen, p. 14 e.v.
151 In 2000 is tevens de zgn. Integratiewet ingevoerd. Deze wet bepaalt dat het ziekenhuis en de
medisch specialisten voor hun ziekenfond,verzekerden worden afgerekend via ddn geintegreerde
rekening of aanspraak
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- een eenduidige professionele leiding met waarborgen voor
voldoende inbreng van de medisch specialisten:

-  decentralisatie met bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor
functionele eenheden binnen de ziekenhuisorganisatie.

De invoering van het GMSB concept is vanwege het zelfstandige karakter
van de ziekenhuizen voorbehouden aan de goede wil van de individuele
ziekenhuizen. Deze geven er op hun eigen wijze al dan niet invulling aan.
Volgens Schaaf was een volledige toepassing moeilijk omdat latere
initiatieven zoals de invoering van het zgn. Lokaal Initiatief (waarin een
onderhandelingselement tussen medisch specialisten, ziekenhuisorganisatie
en zorgverzekeraar is gehandhaafd) en het vasthouden aan het zelfstandig
ondernemersschap van medisch specialisten het GMSB concept feitelijk
ondergraven. Het GMSB is daarom een vlag die de lading niet (geheel) dekt.
Het concept gaat niet ver genoeg. Hij ziet het ziekenhuis meer als een
'gereglementeerde medisch specialistische arena'. Vanuit een patient-
gerichte benadering is de realisatie van een GMSB noodzakelijk, maar dan
moet er sprake zijn van een dubbele integratie: integratie van de
ziekenhuisorganisatie en de medisch specialistische beroepsgroep En
integratie van de medisch specialisten onderling  152

Al dan niet geYnspireerd door het GMSB concept hebben de meeste
ziekenhuizen in de laatste decennia hun interne organisatiestructuur
veranderd, de zgn. kanteling. Traditioneel is de ziekenhuisorganisatie
opgebouwd rond de beroepsgroepen of zorgsectoren. De nieuwe
organisatievorm gaat uit van de aard van de zorgprocessen voor bepaalde
groepen patienten. Schematisch ziet deze structuurwijziging er als volgt uit.

Figuur 15: Voorbeeld van kanteling van de structuur

Oude structuur Nieuwe structuur

RvB RvB

Klinische zorg Ambulante zorg Specialisme A of Specialisme B
(per specialisme) (per specialisme) groep of groep

specialismen specialismen
(klinisch en (klinisch en
amhulant) ambulant)

!52 Schaaf. J.H.. (2000), Zoektocht naar een effectieve organisatievorm. Assen. Van Gorcum.
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De noodzaak tot integratie en samenwerking tussen ziekenhuis en
specialisten blijkt in de praktijk (nog) niet voor iedereen even
vanzelfsprekend. Inmiddels participeren de medisch specialisten in de
meeste ziekenhuizen in het management (zie Hoofdstuk 7). De invoering
van marktwerking (zie § 6.6 hierna) stelt het concept van het GMSB weer in
een nieuw licht. De NVZ acht met deze stap de tijd van het GMSB definitief
voorbij   153

6.3 Nieuwe mogelijkheden door technologische ontwikkelingen

De invoering van nieuwe, minder invasieve behandeltechnieken heeft een
belangrijke invloed op de zorgprocessen in de ziekenhuizen. Met deze
technieken zijn de mogelijkheden voor behandeling van verschillende
aandoeningen sterk verbeterd en is langdurige opname in veel gevallen niet
meer noodzakelijk. De mogelijkheden voor dagbehandeling nemen hiermee
toe. Bij deze vorm van behandeling kan de patient - eventueel na een
opname van enkele uren - dezelfde dag weer naar huis. Het effect van deze
ontwikkeling op de zorgprocessen is in onderstaande tabel weergegeven
voor de periode tussen  1996 en 2003. Het aantal klinische opnamen bleef in
deze periode min of meer gelijk maar het aantal verpleegdagen is sterk
gedaald. Volgens Prismant nam de gemiddelde verpleegduur in deze periode
af van 9,4 dagen  in  1996  naar 7,5 dagen  in 2003 . Opmerkelijk is de forse154

toename in de dagverpleging die gekoppeld is aan de dagbehandelingen. De
doorstroom van patienten (en daarmee de bedrijfsdrukte) is met deze
ontwikkelingen sterk toegenomen.
Door de teruglopende verpleegduur daalt ook het aantal in gebruik zijnde
bedden. Zo bedroeg het aantal in gebruik zijnde bedden bij de

alfemeneziekenhuizen in  1999 nog 46.548.  In 2004 is dit gedaald tot 40.067  15.

Tabel 22: Aantallen dagopnamen en verpleegdagen

Kliniek Dagverpleging TotaaI
1996 Opnamen 1.583.198 705.609 2.288.807

Verpleegdagen 14.840.201
2003 Opnamen 1.574.903 1.221.860 2.796.763

Verpleegdagen     11.742.961
Bron: Landelijke Medische Registratie

153 NVZ. (2005). Vernieuwd Besturen.
154 Prismant, 14 augustus 2004. Meer opnamen maar weer korter in het ziekenhuis
155 Jaarverslag NVZ. 2003. Keneetallen. p. 35.
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Ook de voortgaande ontwikkelingen in de informatie- en communicatie-
technologie hebben grote invloed op het zorgproces. De medische

gegevensoverdracht is - onder meer door gebruikmaking van een
elektronisch patientendossier - digitaal eenvoudig, snel en over grote
afstanden mogelijk. Deze ontwikkelingen beinvloeden ook het functioneren
van de ambulancediensten. Door de mogelijkheid van permanente
datacommunicatie met een SEH afdeling of traumacentrum, geavanceerde

bewakingsapparatuur en verdere opleiding van het personeel wordt het
overbruggen van grotere afstanden mogelijk zonder toegenomen risico voor
de patient. Ook kan in sommige gevallen al ter plaatse worden ingegrepen

zoals bij hartfalen door het toedienen van een trombolyse infuus. Door deze

ontwikkelingen is het niet langer noodzakelijk dat alle ziekenhuislocaties
over uitgebreide faciliteiten voor acute zorg beschikken.

De technologische ontwikkelingen hebben voor de inrichting van het
ziekenhuisstelsel een tweezijdig, paradoxaal aandoend effect. Enerzijds
dwingt de steeds duurdere en complexere technologie en de benodigde
specifieke kennis tot een concentratie van deze middelen en kennis in
hoogwaardige ingrepencentra. Anderzijds maakt de technologie een groot
aantal ingrepen eenvoudiger en daardoor uitvoerbaar binnen een relatief
eenvoudige setting. Dit opent de mogelijkheid van een ontkoppeling van
intensieve en complexe zorg en de overige zorg (in de praktijk ruim het
grootste deel van de curatieve zorg). Deze kan decentraal in poliklinieken en
in dagbehandeling worden aangeboden. Op dergelijke decentrale locaties is

afstemming met de huisartsen uiteraard van groot belang. Deze
flexibilisering van de curatieve zorg kan volgens de RVZ leiden tot nieuwe

organisatievormen met huisartsenbedden in ziekenhuizen of poliklinieken in
huisartsencentra . Ontwikkelingen op het gebied van de medische156

technologie en de communicatie bieden de curatieve zorg dus niet alleen

mogelijkheden voor betere behandeling van de patienten, maar ook voor een
organisatorische fiexibilisering en differentiatie.
In dit verband is er ook een groeiende belangstelling te onderkennen voor
het scheiden van de medische ingreep en de nabehandeling en verpleging.
Voor de nabehandeling en verpleging is een ziekenhuisbed niet altijd nodig
en relatief duur. Deze zorg zou in een speciaal daarvoor ingericht zorghotel
(of 'zotel') beter tot zijn recht kunnen komen. Een herorientatie op de
verdeling van medische functies over de beschikbare locaties en vergaande
mogelijkheden voor een deconcentratie liggen al met al binnen bereik.

156 RVZ, 7 februari 2001. Medisch specialistische zore in de toekomst.
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6.4 Toenemende zorgvraag
Voor een dienstverlenende onderneming is de omvang en aard van de vraag
van fundamenteel belang. De vraag naar curatieve zorg neemt volgens het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de komende jaren verder toe. Het
SCP schat de toename van de zorgvraag tot 2020 op ca 27 % 157

. Deze
toename is het gevolg van een combinatie van demografische factoren en
toenemende wensen van de patienten. In demografische zin speelt vooral de
vergrijzing van de bevolking een rol. De patient wordt tevens mondiger en
daarmee veeleisender. Dit is het gevolg van factoren als een hogere
opleiding, meer assertiviteit, een tanend gezag van de professional, een
groeiend besef van rechten en het beschikken over meer informatie onder
andere via het internet. De overheid en de patient wensen tevens meer
inzage in (de kwaliteit van) de prestaties van de ziekenhuizen. Alles bijeen
zorgt dit ervoor dat er door de medische beroepsgroep een grotere
inspanning moet worden geleverd, zowel in tijd als in kwaliteit.

Ook het tekort aan huisartsen dat geleidelijk aan het ontstaan is. heeft
invloed op de vraag naar ziekenhuiszorg. Het huisartsentekort loopt op naar
23% in 2020 waardoor een toenemend aantal patienten zich rechtstreeks158

bij een ziekenhuis zal melden, ook als het geen acute zorgvraag betreft (zgn.
zelfverwijzers). In de grote steden is dit zelfs al een gewoonte geworden,
zelfs voor mensen die wel een huisarts hebben. Dit aspect doet het aantal
hulpvragen op de SEH afdelingen aanmerkelijk toenemen (in de steden
soms tot meer dan 40 % van het aanbod).

De toenemende vraag heeft naar verwachting weinig invloed op de behoefte
aan ziekenhuisbedden. Deze neemt zoals we eerder (onder § 6.3) zagen
geleidelijk verder af door de toepassing van betere en minder invasieve
behandeltechnieken. Wel heeft deze toenemende vraag invloed op de
behoefte aan behandelcapaciteit van de ziekenhuizen in termen van
consulten, poliklinische behandelingen en OK capaciteit.

6.5 Maatschappelijke prestatiedruk

De samenleving is vanaf het ontstaan van ziekenhuizen nauw betrokken bij
de ziekenhuiszorg. De prestaties van de ziekenhuizen staan dan ook zeer in
de belangstelling. Hierbij speelt ook de veeleisendheid die een hoog
ontwikke]de samenleving kenmerkt, een rol. In jaarlijkse enqu6tes en
onderzoeken worden de ziekenhuizen op vele aspecten met elkaar

1'7 Sociaal Cultureel Planbureau. In het zicht van de toekomst: Sociaal Cultureel Rapport 2004.25
oktober 2004. p. 428.
158 Idem.
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vergeleken  - . Onder druk van de samenleving maakt ook de sector zelf de
prestaties van de ziekenhuizen steeds meer transparant. In 2003 stelde de
IGZ een jaarlijkse publicatie van zgn. prestatie-indicatoren verplicht. Deze
indicatoren zijn ontwikkeld in samenwerking met het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het instituut Beleid en
Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit. Ook
de NVZ en de OMS hebben indicatoren ontwikkeld. Het totale pakket
indicatoren vormt de 'Basisset Prestatie-indicatoren Ziekenhuizen   2003'.
Het eerste deel van de basisset omvat indicatoren op het gebied van de
patientveiligheid en de effectiviteit. Het tweede deel bevat parameters voor
verantwoording, sturing en benchmarking van ziekenhuizen. Deze zijn
vooral bedoeld voor interne sturing en voor het afleggen van
verantwoording door de ziekenhuizen. De prestatie-indicatoren voor de
ziekenhuizen sluiten volgens de IGZ aan bij ontwikkelingen in het
buitenland. De maatschappelijke druk neemt toe om meer medische
gegevens openbaar te maken zoals het aantal operaties dat een ziekenhuis op
een bepaald gebied verricht, het aantal complicaties e.d. Deze vorm van
transparantie stuit echter ook op weerstanden (zie § 5.7 hiervoor).

Dat een gebrekkige organisatie en zwak management invloed hebben op de
zorgprocessen wordt door vele onderzoeken bevestigd (zie § 5.8 hiervoor).
In de ziekenhuissector is het besef aanwezig dat het beter moet en beter kan.
Vanaf 2005 nemen acht ziekenhuizen in het kader van het project 'Sneller
Beter' vrijwillig deel aan een vervolgproject met het doel de patienten-
logistiek en veiligheid te verbeteren. Zo moet de toegangstijd tot de
poliklinieken minder dan een week worden, moet de verpleegduur van de
patienten  met 30% worden verkort  en de productie  van  de  OK' s  met  30%
toenemen. Ook wordt aandacht besteed aan leiderschap en

organisatieontwikkeling. Het doel van dit project is dat er normen worden
ontwikkeld op het betreffende deelgebied 16().

Ook het veiligheidsaspect trekt in toenemende mate de aandacht. Door
publicaties en onderzoeken op dit gebied is het bewustzijn gegroeid dat de
veiligheid van de patient in het ziekenhuis niet in alle gevallen afdoende is

gewaarborgd. Bij incidenten komt een onvoldoende zelfcorrigerend
161

vermogen binnen de medische beroepsgroep naar voren . Vooral de
maatschapstructuur zou het zwijgen over gemaakte fouten bevorderen. De

159 Zie b.k· de jaarlijkse Elsevier Enqulte. het AD Ziekenhui onderzoek en het onderzoek van
onderzoeksbureau Roland Berger, augustus 2005.
1(,1 Het project 'Sneller Beter' is gestart in 2004 en is een initiatief van het Ministerie van VWS, de
NVZ en de OMS. Het voomemen is het aantal deelnemende ziekenhuizen uit te breiden van 8 naar 24

(ca 20% van de ziekenhuiscapaciteit van Nederland)
161 Zie b.\'. Trominelen. J. Snijdend zwijgen, in: Volkskrant, 29 mei 2005. n.a.v. sluiting IC in Weert.
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cijfers over gemaakte fouten lopen sterk uiteen. Sommige bronnen spreken
over 4 tot 8% slecht functionerende specialisten 162. Vergeleken met andere
organisaties zou dit geen opvallend of verontrustend cijfer zijn, ware het niet
dat slecht functionerende specialisten door het ontbreken van goede
controle- en correctiemogelijkheden de gelegenheid hebben ongestoord hun
loopbaan voort te zetten en de schade vaak onherstelbaar is.

Nederlandse ziekenhuizen kennen voor het melden van incidenten een zgn.
Melding Incidenten Patientenzorg (MIP) procedure en Fouten, Ongevallen
en Near Accidents (FONA) commissies. In de praktijk komen de meldingen
voornamelijk van verpleegkundigen en betreffen deze relatief onschuldige
gevallen (b.v. uit bed vallen en verkeerde medicijnen). Ernstige medisch
missers moeten formeel door het ziekenhuis worden gemeld aan de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Visitaties van maatschappen of
vakgroepen waarbij ook de foutenmeldingen aan de orde komen. vinden
plaats door collega's uit andere ziekenhuizen. Er is alles bijeen sprake van
een betrekkelijk zwak veiligheidssysteem, waar de beslotenheid van de
beroepsgroep een grote rol speelt. Een neiging om fouten, problemen of
incidenten als beroepsgroep 'onder ons' te houden, wordt in hoogrisico
organisaties als funest beschouwd. In door Weick en Sutcliffe onderzochte
organisaties is geen sprake van vrijblijvendheid, wordt op alle incidenten
gereageerd en is iedereen die bij de werkprocessen betrokken is, verplicht
bij te dragen. De cultuur van deze organisaties ondersteunt de open houding
ten opzichte van de risico's (zie onder § 5.8). De traditioneel zwakke
besturing, de geslotenheid van de beroepsgroep en het streven naar
professionele autonomie lijken een veilige aanpak in het ziekenhuis echter
in de weg te zitten. De Minister van VWS heeft inmiddels de invoering van
een Veiligheidsmanagement Systeem (VMS) in 2008 verplicht gesteld.

Ook de kwaliteit van de zorgprocessen binnen het ziekenhuis krijgt in de
laatste decennia steeds meer de aandacht. Voor het niet medisch
functioneren bestond aanvankelijk geen systeem. Na een proefproject van
enkele ziekenhuizen richtten de  NVZ, de  NFU en de OMS hiervoor in  1998
een accreditatie-instituut op: het Nederlandse Instituut voor Accreditatie van
Ziekenhuizen (NIAZ). In 1999 ontving het Academisch Ziekenhuis
Maastricht als eerste instelling in Nederland het NIAZ-accreditatiebewijs. In
2004 hebben tien ziekenhuizen en zeven ziekenhuisafdelingen het
accreditatietraject met succes doorlopen. De uitvoering is in handen van
TNO Preventie en Gezondheid. Het NIAZ toetst of een ziekenhuis de juiste
structuur en randvoorwaarden bezit om goede zorg te kunnen leveren. Het
gaat dus om de kwaliteit van de manier waarop de zorgverlening is

162 Lens, P.. (2000), Over de Schreef, Utrecht. Lemna.
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georganiseerd. Accreditatie geldt als een aanvulling op de beroeps-
inhoudelijke visitaties door de beroepsverenigingen. Accreditatie is
vrijwillig en veronderstelt een stabiele organisatie.
De kwaliteitsbeleving is in de ziekenhuissector gezien het voorgaande volop
in beweging. De medische en niet medische (bedrijfsmatige) aspecten
worden geleidelijk bijeen gebracht, waaruit een toenemend besef spreekt
van een verwevenheid van inhoud en organisatie.

6.6 Gereguleerde marktwerking
Vanwege de beperkingen van het vooral aanbodgestuurde en financieel
moeilijk beheersbare curatieve zorgsysteem diende de Minister van VWS in
2004 nieuwe initiatieven in voor marktwerking en liberalisering in de
ziekenhuiszorg in de vorm van de nieuwe Wet Toelating Zorginstellingen
(WTZi) en een voorstel voor een nieuw zorgverzekeringsstelsel. De WTZi
moet het mogelijk maken dat ziekenhuizen (delen van) het zorgpakket op
een meer commerciele basis gaan aanbieden. Het parlement stemde in 2005
met deze koers in. Het nieuwe beleid heeft vergaande gevolgen voor de
uitvoerende instanties als zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorgpartners.
Er wordt van de deelnemers een (veel) grotere flexibiliteit en
kostenbewustzijn verwacht, een meer patientvriendelijke houding en -
vanwege het concurrentie aspect - een permanente en actieve aanpassing aan
de bewegingen van de markt. Ook komen gebieden als het personeelsbeleid,
het vastgoedmanagement en de marketing hierdoor sterk naar voren. Met
deze initiatieven gaat het om een fundamentele herorientatie 163· De
doelstelling van meer marktwerking is:

- een tegemoet (blijven) komen aan de vraag van patienten en
verzekerden:

-    een doelmatige zorgverlening mogelijk maken:
-    een gepast gebruik van ziekenhuiszorg mogelijk maken;
-    betaalbare zorg mogelijk maken.

Onder liberalisering moeten de volgende aspecten worden verstaan:

-    toelating en bevordering van concurrentie:
-    toelating van commerciBle partijen en activiteiten;
-  toelating en facilitering van keuzemogelijkheden door patienten of

zaakwaarnemers;
164

-    bevordering van vernieuwing en innovatie

163 Eerder al werden mogelijkheden voor private zorg verruimd. In Nederland is het aantal privt-
klinieken tussen 2000 en 2()04 met bijna 100% wegenomen: van 45 naar 88.
164

Rijksbegroting 2005
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De wenselijkheid van marktwerking in de gezondheidszorg is een
veelbesproken onderwerp. De discussie hierover wordt door twee elementen
gekenmerkt. In de eerste plaats door de sterk uiteenlopende opvattingen over
wat uiteindelijk de marktwerking in de zorg inhoudt en wat de effecten
hiervan zullen zijn. Paulus e.a. geven hiervan een overzicht. Zij constateren
dat marktwerking een containerbegrip is voor tal van betekenissen. Veelal
worden hieraan de noties van concurrentie en meer vrijheidsgraden,
kostenbeheersing, sterkere positie van de zorgverzekeraar en deregulering

165
verbonden . Vanuit economisch perspectief kan een markt worden

opgevat als het ideale coi;rdinatiemechanisme dat zorgt voor een perfecte
afstemming van vraag en aanbod. Het onderscheid tussen een volledige en
een gereguleerde markt is hieronder weergegeven.

Tabel 23: Onderscheid volledige en gereguleerde marktwerking

Kernelementen Volkomen concurrentie Gereguleerde
marktwerking concurrentie
Geen marktmacht van Veel vragers Keuzevrijheid voor
partijen Vragers hebben keuze- zorgvragers

vrijheid Onderhandelingsrelaties
Veel aanbieders tussen zorgvragers en
Iedere aanbieder heeft zorgaanbieders
een verwaarloosbaar Concurrentie tussen
marktaandeel zorgaanbieders

Homogeniteit van het Geen verschillen tussen Levering van (kwalitatief)
product producten (b.v. in termen vergelijkbare

van kwaliteit) zorgproducten
Toegankelijkheid van de Vrije toetreding tot de Lage toetredingsbarriares
markt markt tot de markt van

Vrije uittreding gezondheidszorg
Concurrentiebevorderende
maatregelen en wetten

Vrije prijsvorming Absentie van Deregulering van
overheidsingrijpen planning en prijsvorming

op de markt van
gezondheidszorg

Doelmatigheid Efficiency Kostenbeheersing en
zorginnovatie

Bron: Paulus, 2001

165 Paulus. A., e.a.. (2001), Marktwerking is...'?. in: Bestuurskunde. Jrg 5. nr. 5.
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In de tweede plaats wordt de discussie gekenmerkt door sterke weerstanden
bij de zorgprofessionals. Uit een onderzoek in maart 2005 in samenwerking
met de OMS bleek dat 83% van de medisch specialisten gekant is tegen het
nieuwe zorgstelsel. De OMS heeft zich achter de nieuwe plannen opgesteld.
Zij is van mening dat dit de sector de scherpte zal brengen die ze nodig heeft
om ook in de toekomst goed te blijven functioneren en verwacht dat de
weerstand geleidelijk zal afnemen. Sommige partijen vrezen dat het nieuwe
stelsel de solidariteit en kwaliteit in de weg staat. Er zou vooral meer
professionele autonomie nodig zijn en het geinstitutionaliseerde wantrouwen

166in de sector zou moeten worden weggenomen

De marktwerking moet in de eerste plaats de patient meer keuzevrijheid
bieden. De veronderstelling is dat de patient bij geringe medische prestaties
of te hoge prijzen zich tot een andere verzekeraar of ziekenhuis zal wenden.
Speciale waarborgen geeft de Minister van VWS voor de bereikbaarheid, de
kwaliteit en de transparantie. Marktwerking moet voorts zorgen voor druk
op de ziekenhuizen om hun kosten te beheersen en de kwaliteit te verhogen.
Ruimte voor private initiatieven met de mogelijkheid van uitkeerbare winst

167bestaat al in sommige andere landen
Met het invoeren van gereguleerde marktwerking schept de Minister van
VWS meer mogelijkheden voor ondernemerschap in de zorg. Van vrijheid
voor marktwerking moet overigens niet een volledige omslag in het
functioneren van de sector worden verwacht. Ervaringen in eerder
geliberaliseerde landen leren dat het 'for profit' aandeel van de
ziekenhuiszorg de 20% doorgaans niet overschrijdt. Tabel 24 biedt hier enig
inzicht.

166 De stelling van Agnes Kant: Het marktmechanisme moet je niet toepassen in de gezondheidszorg.
Interview met Agnes Kant in: NRC Handelsblad, 16 april 2005.
167 Onderstaand overzicht biedt een vergelijking tussen een ziekenhuis van het Duitse Rhon concern
van 565 bedden en een Nederlands ziekenhuis van dezelfde omvang gebaseerd op het gemiddelde van
vier vergelijkbare ziekenhuizen.

Duitsland Nederland

Clienten per jaar 22.595 16.830

Verblijfdagen 196.972 117.482

Bezettingsgraad 97.3% 67.9%

Totaal aantal personeelsleden 650 1232

Aantal verplegend personeel (fte) 309 466

Aantal medisch specialisten (fte)                                                                                       62                                  118
Personeelskosten ratio (kosten/omzet) 48.8% 58,4%
Bouwkosten € 95 miljoen € 103 miljoen
Bouwduur van plan tot oplevering 27 maanden n.b.*

Aantal m2 per bed                                                                                                                              62                                        95

Jaarlijkse investeringen € 2.5 tot 3,2 milioen n.b.

* doorgaans ca 15 jaar Bron: ING Bank. juni 2003
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Tabel 24: Aandeel 'for profit' zorgverlening in ziekenhuizen

Publiek Privaat Non   Privaat For Profit
profit

Nederland                     15                                      85

Frankrijk             65                       15                      20
Duitsland                54                            38                            8
Verenigd             95                      3                        2
Koninkrijk
Zweden         99              0                1

Verenigde Staten    16                      71                       13
Canada           98                0                 2

Singapore            80                      0                        20
Bron: Min van VWS, februari 2005

De Minister van VWS verwacht dat in de praktijk de minderheid van 'for
profit' ziekenhuizen een stimulerende werking zal hebben op de overige
instellingen als het gaat om klantgerichtheid, efficientie en innovatief
gedrag. De acute zorg neemt hierbij vanwege het capaciteitsgestuurde
karakter een uitzonderingspositie in.

Onderdeel van een goede marktwerking is een transparante prijsbepaling
van een medische behandeling. Met ingang van 1 februari 2005 is voor het
hepalen van de prijs van een medisch specialistische behandeling de zgn.
Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) ingevoerd, vooralsnog  voor  10%
van de door het ziekenhuis te declareren behandelingen. Deze prijsbepaling
is gebaseerd op het geheel van door de medisch specialisten uitgevoerde en
geregistreerde handelingen. Samen vormen deze handelingen een
zorgproces met een bepaalde prijs. In de nieuwe systematiek is de
uiteindelijke prijs per behandeling het resultaat van onderhandelingen tussen
ziekenhuis en zorgverzekeraar. Door de prijzen die ziekenhuizen vragen te
vergelijken kan de verzekeraar een keuze maken en de patientenstroom
daarmee sturen.

Een aantal ziekenhuisdirecteuren verzoeken de Minister van VWS de
marktwerking sneller in te voeren. Zij bepleiten al in 2008 vrije
onderhandelingen tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar in te voeren, in
2007 het planning en bouwregiem voor planbare en chronische zorg op te
heffen en op korte termijn de toetreding van risicodragende investeerders in
de zorg mogelijk te maken. Een speciale 'task force' zou moeten worden
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geformeerd om te adviseren over de wijze waarop de acute zorg structureel
168kan worden gefinancierd

De veranderingen in de zorg gaan gepaard met veel onzekerheid. Uit recent
onderzoek bleek dat de Nederlander voor de toekomst vrij pessimistisch is
over de gezondheidszorg. Het vertrouwen in de toekomst van de

169

gezondheidszorg wordt met een 5.9 gewaardeerd    . Naar verwachting is de
oorzaak hiervan gelegen in een grote mate van onbekendheid over de
werking van het nieuwe stelsel en de kritische geluiden die hierover vanuit
de beroepsgroep te horen zijn. Ondanks alle kritische onderzoeken en
beschouwingen over de bestaande situatie waarderen de Nederlanders dit
met een ruime voldoende (7). Vooral de huisarts en specialist genieten
vertrouwen. Minder vertrouwen bestaat in het vermogen van artsen om
samen te werken.

In Duitsland nemen private ziekenhuizen  1 2  %  van de ziekenhuismarkt  voor  hun

rekening met ca 450 private ziekenhuizen. De zorg in de commerciele
ziekenhuizen voldoet aan alle kwaliteitseisen. Een bekend voorbeeld van een
privaat ziekenhuis is het beursgenoteerde Duitse RhOn Klinikum AG. Dit concern
beschikt over 29 ziekenhuizen waaronder een universiteitskliniek met in totaal
8000  bedden  en ca 13.000 medewerkers. Kenmerkend  voor  de Rhon Klinikum
AG is:

•   Arbeidscontracten op concernniveau met winstdelingsregeling voor het
gehele ziekenhuispersoneel, incl. de medisch specialisten in loondienst

• Centrale inkoop
•    Outsourcen van activiteiten waar niet de kracht ligt
•    Een viertrapssysteem voor patientendoorstroom
•    Een bedrijfsvoering gericht op patient en ziekenhuis
• Kosten/baten analyse bij bouwplannen
• Permanente investeringen in innovatie
• Systematische benchmarking binnen het concern.

Een belangrijk verschil met de Nederlandse ziekenhuizen is dat het RhOn concern
werkt volgens Ldn strak gevolgd concept: het centrum ('Schwerpunkt')   en
satelliet concept. Alleen voor de complexe en intensieve zorg gaat de patient naar
het centrumziekenhuis. Op de satellietlocaties wordt de zorg in poliklinische vorm
en in dagbehandeling aangeboden. Vooral deze laatste, decentrale vorm zorgt
voor een patientgerichte, klantvriendelijke en goed bereikbare zorg en een snelle

diagnostiek en behandeling van niet complexe klachten. Het merendeel van de
zorg kan in deze decentrale ziekenhuizen worden aangeboden.

168 Huffmeier.  C. e.a.,  Stop koudwatervrees voor marktwerking  in de  zorg, in: Volkskrant, 22 februari
2005.
169 Nivel. 16 augustus 2005. Nederlander heeft nog vertrouwen in de gezondheidszorg.
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Met de invoering van marktwerking worden de paradigma's in het
ziekenhuisstelsel fundamenteel veranderd. Het spreekt voor zich dat de
ziekenhuizen zich op deze nieuwe omstandigheden en wijze van
financiering moeten instellen. Zij worden geconfronteerd met een meer
dynamische en veeleisende omgeving. Het ziekenhuis kan in de nieuwe
omgeving alleen overleven als het zich als een onderneming opstelt. Een
grotere nadruk gaat liggen op zaken als de ondernemerskwaliteiten van de
leiding, de kostenbeheersing, de productiviteit van de medewerkers, de
registratie van (be)handelingen, vastgoedmanagement, personeelsbeleid en
marketing.
Volgens een recent onderzoek verkeren de meeste ziekenhuizen thans in een
overgangsfase. Zij hebben met hun oude bestuursinstrumentarium veelal
nog onvoldoende greep op de financiele aspecten en prestaties en zijn nog
niet in staat gerichte initiatieven te nemen en de organisatie zodanig in te
richten dat ondernemende professionals voldoende ruimte krijgen. Tegen
deze achtergrond wordt een andere verhouding tussen ziekenhuis en
specialist bepleit en een actievere rol van de RvT in de richting van de
stakeholders. Ook is de markt en de omgeving nog onvoldoende op een
geliberaliseerde zorg ingesteld. Er is behoefte aan innovatieve modellen
voor ondernemerschap en andere, meer ondernemend en bedrijfsmatig
ingestelde bestuurders 170·.

6.7 Nieuw zorgfinancieringssteIsel

Aan de invoering van marktwerking in 2006 is een nieuw zorgverzekerings-
stelsel verbonden. De gezondheidszorg wordt vanouds gefinancierd via een
stelsel van sociale en particuliere zorgverzekeringen. Ook dit stelsel bevindt
zich in een overgangsfase. Tot dusver was sprake van drie typen zorg-
verzekeringen: de ziekenfondswet, de publiekrechtelijke ziektekosten-
verzekering en de particuliere zorgverzekering. De zorgverzekeraar speelt in
dit stelsel een belangrijke rol bij het bepalen van het budget van het
ziekenhuis. In onderhandelingen met het ziekenhuis wordt elk jaar
vastgesteld wat het functionele budget zal zijn. In de praktijk komt deze rol
van de verzekeraar vooral neer op het administreren en uitkeren. In het
nieuwe verzekeringsstelsel is iedereen verplicht zich tegen ziektekosten le
verzekeren en hebben de verzekeraars een acceptatieplicht ongeacht het
medische verleden van betrokkene. Deze verplichting betreft alleen een -
door de overheid vastgesteld - standaardpakket. Voor financieel minder
draagkrachtige verzekerden geldt een zorgtoeslag. De nieuwe
zorgverzekeringswet moet de concurrentie tussen zorgverzekeraars en
zorgaanbieders bevorderen omdat de patient vrij is in de keuze van zijn

170 Public Space. oktober 2005. Ziin de Nederlandse ziekenhuizen klaar voor liberallisering?
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verzekeraar. De zorgverzekeraar is er dus bij gebaat om een zo gunstig
mogelijke prijs af te spreken met de ziekenhuizen. Gunstige prijzen hebben
lagere verzekeringspremies tot gevolg. De concurrentie tussen de
verzekeringsmaatschappijen wordt bevorderd door de hoogte van de
premies voor de verzekeringspakketten breed te communiceren. Hetzelfde
geldt voor de kwaliteit van de ziekenhuizen. In het nieuwe

verzekeringsstelsel wordt de zorgverzekeraar dus een centrale rol
toebedacht. Ook het nieuwe financieringstelsel is met veel discussie
omgeven. Vanuit de beroepsgroep worden vooral protesten gehoord tegen
de nieuwe rol van de zorgverzekeraars. De macht zou in hun ogen te zeer
van de artsen zijn verschoven naar de verzekeraar.

6.8     Druk op het besturingssysteem

Volgens de systeemtheorie (zie het theoretisch kader onder § 3.1) kan sterke

druk op een open systeem dit systeem van vorm doen veranderen. Deze
verandering vindt soms geleidelijk plaats zonder dat het grote rimpelingen
veroorzaakt of zelfs opvalt. Het kan ook aanleiding geven tot spanningen die

zorgen voor een instabiliteit of een crisissituatie, waarna het systeem een
andere vorm aanneemt die meer harmonieert met de nieuwe omstandig-
heden. Ook is het mogelijk dat het terugvalt in zijn oude vorm en geleidelijk
desintegreert. Zonder duidelijke visie en regie op de ontwikkelingen kunnen
ook open systemen of organisaties eenvoudig destabiliseren. De kwaliteit
van de besturing is ook in het ziekenhuisstelsel meer dan ooit tevoren een

medebepalende factor geworden in de kwaliteit en continuiteit van de
gezondheidszorg.
De fundamentele veranderingen in het zorgsysteem veranderen niet de kern
van het medische beroep. De zorgprofessionals behoeven - ook in
teamverband en in een duidelijker organisatorische setting - handelings-
ruimte om een intellectuele en op de individuele patient afgestemde prestatie
te kunnen leveren. Bij het zoeken naar oplossingen voor het
besturingsvraagstuk zal met deze kernbehoefte rekening moeten worden

gehouden.

De toenemende complexiteit van het ziekenhuiszorgstelsel zorgt samen met
een grotere zorgvraag en hogere maatschappelijke eisen, maar vooral met de
marktwerking en het nieuwe verzekeringsstelsel voor een nieuwe situatie,
die andere eisen stelt aan de besturing en de inrichting van het stelsel. In
Figuur  16 is dit schematisch weergegeven.
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Figuur 16: Toenemende druk op het besturingssysteem

Toenemende interne complexiteit

Nieuwe technologie

Toenemende zorgvraag Aanpassing
besturingssysteem?

Maatschappelijke prestatiedruk

Marktwerking

Nieuw financieringstelsel

6.9 Samenvatting

De behoefte aan meer interne samenhang leidde in de jaren negentig tot de
introductie van het concept van het Geintegreerd Medisch Specialistisch
Bedrijf (GMSB). Hierin werden de medische staf en de ziekenhuis-
organisatie geintegreerd. Medisch specialisten zijn meer gaan participeren in
het management en in de meeste ziekenhuizen werd van een orientatie op
specialismen overgegaan naar een orientatie op (specialisme overstijgende)
zorgprocessen. In deze opzet werd het ziekenhuis voor het eerst als 66n
geheel beschouwd. Het GMSB beperkt zich tot de integratie tussen
medische professie en management binnen de ziekenhuismuren en laat zich
niet uit over de wijze van besturen en de invloed van externe factoren.
De Minister van VWS en de IGZ beschouwen het ziekenhuisbestuur als
eindverantwoordelijke instantie voor zowel de organisatie als de kwaliteit
van de geleverde zorg. Zij zien de organisatie van de zorgprocessen als
medebepalend voor de kwaliteit van de zorg. Impliciet vormt hiermee de
medische staf een onderdeel van het ziekenhuis.

Voortgaande ontwikkelingen in de medische technologie vergroten ook de
keuzemogelijkheden voor de inrichting en spreiding van het zorgaanbod.
Nieuwe behandeltechnieken bieden de mogelijkheid om een groot aantal
ingrepen poliklinisch of in dagbehandeling uit te voeren. Omdat deze
ingrepen ook kunnen worden uitgevoerd in een beperkte infrastructurele
setting kan hiermee tegemoet worden gekomen aan de maatschappelijke
wens van maximale decentralisatie van de zorg.
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De zorgvraag neemt de komende jaren gestaag toe. Ook stelt de moderne
samenleving hogere eisen aan de kwaliteit en transparantie.
Het zijn echter vooral de wijzigingen in de zorg- en

zorgfinancieringsstelsels die in 2006 in werking treden, die de ziekenhuizen
tot aanpassing dwingen. Marktwerking en liberalisatie dwingen de
ziekenhuizen zich ondernemender op te stellen en zich te profileren op het
gebied van kwaliteit en kostenbeheersing. Deze veranderingen zijn van
structurele aard en zorgen voor meer dynamiek en onzekerheid en daarmee
voor een zwaarder beroep op de bestuurlijke capaciteiten. Een grotere
nadruk gaat liggen op zaken als ondernemerschap, kostenbeheersing,
productiviteit van de medewerkers, registratie van (be)handelingen,
vastgoedmanagement, personeelsbeleid en marketing. Op de belangrijkste
posities in het ziekenhuisstelsel wordt leiderschap met visie en daadkracht
verwacht. Al met al is het ziekenhuissysteem in een nieuwe fase
terechtgekomen die gevolgen heeft voor de structuur en de wijze waarop
naar de besturing moet worden gekeken.
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Hoofdstuk 7

Het besturingsmodel

7.1     Algemeen
Zoals in Hoofdstuk 5 aangegeven kennen de algemene ziekenhuizen vanaf
hun ontstaan een sterke verbondenheid met de samenleving. Tegen deze
achtergrond vormden sociaal bewogen lokale notabelen aanvankelijk het
bestuur. De dagelijkse leiding was in handen van een directie veelal
bestaande uit een geneesheer-directeur, d.w.z. een medisch specialist met als
neventaak directeur. In een latere fase ziet men directies ontstaan met een
directeur 'medische zaken'   en een directeur 'beheer'. Deze samenstelling
kan hier en daar nog worden aangetroffen in kleinere ziekenhuizen.
Vanaf de jaren tachtig vindt in de non-profit sectoren een
professionalisering van het bestuur plaats en doet het zgn. Raad van
Toezicht (RvT) model zijn intrede. Dit zien we ook in de zorgsector. In de
praktijk kwam dit vaak neer op een benoeming van de zittende directie tot
RvB en van het bestuur tot RvT. Beide bestuursorganen zullen in dit
hoofdstuk nader worden besproken.

Kenmerkend voor het ziekenhuis is dat het te maken heeft met vele
instanties. Het ziekenhuis maakt deel uit van een samenhangend stelsel,
waarin ook actoren buiten de ziekenhuisinstelling invloed hebben op het
functioneren van de organisatie. Deze externe afhankelijkheid vergroot de
besturingsproblematiek. Figuur 17 geeft een beeld   van de instanties   die
mede het speelveld van het ziekenhuisbestuur bepalen. Deze externe
instanties benaderen het ziekenhuis ieder vanuit een eigen invalshoek. Het
ziekenhuisbestuur moet daarom veel schakelen in haar reacties naar buiten.
Naast hun partners binnen het zorgstelsel hebben ziekenhuizen uiteraard ook
te maken met een normale bedrijfsmatige omgeving gevormd door de
arbeidsmarkt, de lokale overheid, de banken, de vakbonden e.d.
Al met al is de drukte op het speelveld van het ziekenhuisbestuur tamelijk
groot. Ziekenhuizen zijn door de aard van het werk en deze vele interne en
externe verwevenheden complexe organisaties. Deze complexiteit neemt toe
naarmate het ziekenhuis zich verder specialiseert en in omvang toeneemt.
Ook de samenstelling en opbouw van het personeelsbestand draagt bij aan
deze complexiteit. De complexiteit verschilt van inhoud naar gelang men het
heeft over de zorgprofessionals of over het management. In het eerste geval
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Figuur 17: Het algemene ziekenhuis als onderdeel van een groter systeem
(zelfde figuur als Figuur 2)
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Ziekenhuisvoorzieningen / College Sanering

Ziekenhuisvoorzieningen

gaat het vooral om complexiteit gerelateerd aan de medische
functievervulling en de daarmee samenhangende factoren. In het tweede
geval gaat het vooral om het vaststellen van de doelstellingen, de inrichting
van de organisatie, het personeelsbeleid e.d. In beide gevallen betreft de
complexiteit zowel de vele inhoudelijke details als een - meer dynamische -
onderlinge verwevenheid. Zoals in het theoretisch kader uiteengezet is het
vooral de dynamische complexiteit die lastig is te besturen. Deze factor
maakt dat een organisatie met een dergelijk profiel moeilijk centraal is aan
te sturen. Op alle complexiteitsfactoren van De Leeuw scoort het huidige

171·.
ziekenhuis hoog

Een veel gehoorde opmerking binnen de ziekenhuissector is dat
ziekenhuizen eigenlijk te complex zijn om als 66n organisatie te worden
bestuurd. Deze opstelling wordt veelal ingegeven door de zichtbare
ineffectiviteit van een bureaucratische benadering van de complexe
organisatorische problemen. Het accepteren van een zekere mate van
onbestuurbaarheid van de organisatie kan echter ook een andere functie
hebben. Het legitimeert onduidelijkheid over de interne verhoudingen en

171 Leeuw. de. A.C.J.. (2002). Bedrijfskundig Management, Assen. Koninklijke Van Gorcum. p. 189 -
197. Volgens de Leeuw is complexiteit gerelateerd aan de factoren verwevenheid. onzekerheid.
(on)bestuurbaarheid en heterogeniteit.
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structuur, alsook 'politiek' gedrag in de organisatie. Een dergelijke
benadering staat echter op gespannen voet met de maatschappelijke functie
van de ziekenhuizen. Het aanvaarden van onduidelijkheid en geslotenheid
past niet (meer) in de hedendaagse opvattingen over maatschappelijk
verantwoorde d.w.z. transparante, kwalitatief hoogstaande en betaalbare
zorg. Het constateren van een grote mate van complexiteit is dus geen
excuus (meer) voor een zwak bestuur of een gebrek aan organisatie, maar
een impuls voor het zoeken naar een meer genuanceerde benadering van het
besturingsvraagstuk. In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste actoren die een
rol spelen in de besturing van het ziekenhuisstelsel de revue passeren.

7.2      De top van het ziekenhuisstelsel

De Minister van VWS
De Minister van VWS is systeemverantwoordelijk voor de gezondheidszorg
en als zodanig ook de hoogste instantie in het ziekenhuisstelsel. Hij is belast
met de regiefunctie en het scheppen van de randvoorwaarden voor een
goede gezondheidszorg. Deze taak vindt zijn basis in de grondwet. Artikel
22 van de grondwet bepaalt dat de overheid maatregelen treft om de
volksgezondheid te bevorderen. De Minister geeft hieraan inhoud door het
uitgeven van wetten en het toedelen van verantwoordelijkheden. Het
uitgangspunt hierbij is: deconcentratie waar mogelijk, concentratie indien
noodzakelijk. Voor de kwaliteit van de geboden zorg zijn de zorgaanbieders
zelf verantwoordelijk. De randvoorwaarden voor goede zorg zijn vertaald in
wet- en regelgeving. De Minister van VWS laat zich inhoudelijk adviseren
door adviescommissies en -instanties. De bekendste zijn de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In het kader van de regiefunctie geeft de Minister van VWS richtlijnen met
betrekking tot algemene vraagstukken over de inrichting van de
ziekenhuiszorg, zoals de positionering van algemene ziekenhuizen en de
acute zorg. De ministeriele bemoeienis beperkt zich hiermee tot de
hoofdlijnen. Het intervenieren in het beleid van individuele ziekenhuizen
past daar niet in en is in beginsel slechts aan de orde als het medisch
functioneren daartoe aanleiding geeft. Hierbij speelt ook de IGZ een rol. In
de praktijk oefent het politieke krachtenveld soms grote druk uit op de
Minister van VWS om deze regiefunctie op te rekken. Zo werd de Minister
van VWS in de periode 2002 tot en met medio 2004 52 maal gedwongen
schriftelijk in te gaan op vragen van kamerleden over de verdeling van het
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177
zorgaanbod van individuele ziekenhuizen . Een grotere betrokkenheid
kent de Minister bij de academische ziekenhuizen. Hij benoemt de leden van
de RvT die namens hem toezicht houden op het functioneren van deze
instellingen (zie onder § 7.4 hierna).

De  Inspectie voor de  Gezondheidszorg  ( IGZ)
Van oudsher ziet de IGZ namens de overheid toe op de kwaliteit van de
gezondheidszorg. De missie van de 1GZ luidt: 'De Inspectie voor de
Gezondheidszorg beschennt en bevordert door middel van toezicht de
volksgezondheid en gezondheidszorg. De inspectie handelt vanuit het
perspectief van de burger. De inspectie richt zich op problemen die burgers
niet zelf kimnen beoordelen of beinvioeden. Zij moeten kimnen vertrouwen
op de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg en producten. Dit wordt

gewaarborgd door wet- en regelgeving. De inspectie ziet toe op naleving
hiervan door beroepsbeoefenaren, instellingen en bedrijven (productie en
distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, bloedproducten
en     weefsels).     Daarnaast     moeten     burgers     vrij     kunnen     kiezen     tussen

, 173
beroepsbeoefenaren en instellingen
De inspectie oordeelt onafhankelijk. Zij rapporteert gevraagd en ongevraagd
aan de Minister van VWS. Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen,
de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg en de Wet Collectieve
Preventie Volksgezondheid mag de IGZ gegevens opvragen om het toezicht
uit te oefenen. Op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht kan de IGZ
een instelling verplichten gegevens over de organisatie beschikbaar te
stellen.
De IGZ onderscheidt drie soorten van toezicht:

-   Algemeen toezicht geeft inzicht in de aanwezigheid en werking van
de kwaliteitssystemen en de doelmatigheid en toegankelijkheid van
de zorg voorzover die de kwaliteit ongunstig beinvloeden. De
inspectie bezoekt hiervoor periodiek instellingen, (farmaceutische)
bedrijven en - steekproefsgewijs - beroepsbeoefenaren.

-  Crisis- of interventietoezicht vindt plaats bij ernstige problemen of
calamiteiten. De inspectie onderzoekt wat er feitelijk is gebeurd en
beoordeelt de werking van het kwaliteitssysteem. Als een calamiteit
aanwijsbaar het gevolg is van verwijtbaar handelen of van een niet
(goed) functionerend kwaliteitssysteem, dan treedt de inspectie op.
De instelling of beroepsbeoefenaar moet meestal binnen een
bepaalde termijn zelf adequate maatregelen nemen. In het uiterste
geval kan de inspectie een bevel tot sluiting geven of de minister

172 In een enkel geval gaf een minister toe aan deze druk. Dit overkwam b.v. de IJsselmeer-
ziekenhuizen in oktober 2002.
'73 Website IGZ
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adviseren maatregelen af te dwingen. Op basis van de bevindingen
kan de inspectie besluiten om een tuchtklacht in te dienen of bij het
vermoeden van een strafbaar feit het Openbaar Ministerie
inschakelen.

-    Thematisch toezicht richt zich op 66n aspect van de zorg. Aanleiding
voor thematisch onderzoek zijn vaak signalen over falende zorg,
mogelijk risicovolle (be)handelingen of bijzondere maatschappelijke
aandacht voor onderdelen van de zorg.

Sinds 2003 vervult de Inspectie niet alleen een repressieve rol maar worden
de ziekenhuizen verplicht jaarlijks hun prestaties aan te geven aan de hand
van bepaalde indicatoren (zie § 6.5 ). Op medisch inhoudelijk gebied volgt
de IGZ de kwaliteitsnormen die de wetenschappelijke beroepsverenigingen
hanteren.

7.3 Overig extern toezicht

Niet alleen de Minister en de IGZ zien toe op het functioneren van de
ziekenhuizen. Verschillende externe instanties kennen wettelijke
bevoegdheden voor toezicht op een specifiek deelgebied en communiceren
daarover rechtstreeks    met    de RvB. Schaaf constateert    dat deze externe
partijen door middel van wet- en regelgeving zelfs invloed hebben op de
interne rolverdeling tussen management en medische professie. Vooral de
centrale overheid en de koepelorganisaties spelen in zijn ogen een
belangrijke rol 174. In het kader van de deregulering is dit speelveld in
beweging. Hieronder worden de belangrijkste actoren in het kort bezien.

De Zorgautoriteit (ZA), voorheen College roor Tarieven in de Ge:ondheids-
zorg (CTG)
In het kader van de marktwerking en deregulering is vanaf 2004 binnen het
CTG een zelfstandige sectorspecifieke Zorgautoriteit opgebouwd, die zich
naast de activiteiten in het kader van de (herziene) WTG bezighoudt met het
vormgeven van een nieuwe prijs- en daaraan gerelateerde gedragsregulering
en het monitoren en analyseren van de prijs - en marktontwikkeling. Op 1
januari 2006 fing het CTG in het licht van de gereguleerde marktwerking op
in  de  ZA  1 5.  De  ZA  zal  t.z.t.  zelf weer worden geintegreerd  in  de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Zorginstellingen worden door
de NMa beschouwd als ondernemingen en vallen onder de
mededingingswet.

174 Schaaf. J.H.. (2000). Zoektocht naar een effectieve oreanisatievorm. Assen, Van Gorcum, p. 222.
175 Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) was een zelfstandig bestuursorgaan dat de Wet
Tarieven Gezondheidszorg (WTG) uitvoerde.
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Het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen(CBZ)
Ook het CBZ is een zelfstandig bestuursorgaan dat de Minister van VWS
adviseert over de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van voorgenomen beleid
met betrekking tot ziekenhuisvoorzieningen. Tevens signaleert het college
de feitelijke ontwikkelingen op het terrein van de infrastructuur van de
gezondheidszorg en neemt het besluiten over het programma van eisen, het
schetsontwerp, de bestedingsstukken, de vergunningverlening en de
goedkeuring van de eindafrekening.
Naast het beoordelen van bouwplannen van zorginstellingen heeft het CBZ
nog een aantal andere taken, zoals het uitgeven van bouwmaatstaven, welke
een toetsingskader vormen voor de beoordeling van individuele
bouwplannen. Ook stelt het college referentiekaders op voor voorzieningen
waaromtrent nog veel in ontwikkeling is.

Het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen
Het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) ressorteert onder het
Ministerie van VWS. De taak van het CSZ is:

-     het verstrekken van subsidie, die geheel of gedeeltelijk voorziet in de
financiele gevolgen van (gedeeltelijke) sluiting van ziekenhuis-
voorzieningen en het toezicht houden op de sanering;

-   het beslissen over goedkeuring voor verhuur, vervreemding of aan
enig beperkt recht onderwerpen van gebouwen of delen daarvan, die
blijvend niet meer voor de ziekenhuisvoorziening zullen worden
gebruikt;

-  het verstrekken van subsidie bij wijziging of opheffing van de
vestigingsplaats van een centrale post ambulancevervoer, alsmede
sanering van ambulancevervoer ingeval een vergunning is
ingetrokken;

-   het uitvoeren van bijzondere opdrachten op verzoek van de Minister
van VWS.

De  belanghebbenden ('stakeholders')
Vanuit de maatschappelijke functie van de ziekenhuizen wordt ook de
maatschappelijke omgeving bij het vaststellen van het instellingsbeleid
betrokken. In 2002 gaf de Minister van VWS deze betrokkenheid een

176

wettelijke basis met een aanvulling op de WZV, art. 3 . Deze bevat de
aanwijzing dat het bestuur van een ziekenhuis bij het wijzigen of verplaatsen
van een medische functie eerst dient te overleggen met de belanghebbenden,
met het doel tot overeenstemming te komen. Mocht er uiteindelijk geen
overeenstemming worden bereikt, maar heeft het ziekenhuis zich wel

176 Brief Min van VWS. 26 maart 2002.
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voldoende ingespannen en daarbij de vereiste zorgvuldigheid in acht
genomen, dan kan het zijn voorgenomen beleid voortzetten. Wie tot de
belanghebbenden behoren, is niet concreet gedefinieerd. De Minister noemt
in ieder geval de zorgverzekeraar, medische staf, medewerkers, provincies,
de hoofdgemeente, andere zorgaanbieders, huisartsen en patienten-
organisaties. Deze aanwijzing laat ruimte voor spontane groeperingen. In
beginsel kan elke groepering die meent belang te hebben bij de inrichting
van de ziekenhuiszorg in de regio zich als belanghebbende aanmelden en
daarmee invloed uitoefenen op de invulling van deze zorg. (zie ook de case
studies).

Het grote aantal externe toezichthouders wordt voor de besturing van de
ziekenhuizen als een probleem ervaren. Zowel de Commissie Health Care
Governance (zie hierna onder § 7.4) als de NVZ wijzen in rapporten op de
negatieve gevolgen. De grote externe invloed leidt volgens de NVZ tot een
grote informatiebehoefte met een onvermijdelijke bureaucratische
rompslomp en kosten. Het beperkt de bewegingsruimte van het bestuur en is
daarmee een belangrijke hinderpaal in een omgeving van marktwerking. In
een desbetreffend rapport aan de Minister van VWS in augustus 2004
spreekt de NVZ over een 'verkokerde en verbrokkelde' wijze van toezicht
177

7.4 Het instellingsbestuur
Ziekenhuizen zijn privaatrechtelijke instellingen die zelfstandig
functioneren binnen het stelsel van curatieve zorg. De instellingsbesturen
zijn verantwoordelijk voor kwalitatief verantwoorde ziekenhuiszorg. Met de
introductie van het RvT model in de jaren tachtig werd afscheid genomen
van bestuur door lokale notabelen en werden bestuur en toezicht van elkaar
gescheiden. De RvB kreeg hiermee een aanmerkelijk grotere
verantwoordelijkheid dan de eerdere directie. Was de directie vooral
uitvoerder van het door het bestuur vastgestelde beleid, van de RvB wordt
v.erwacht dat zij zelf beleid ontwikkelt, daarvoor draagvlak verwerft en dit
vervolgens implementeert. Zoals de case studies in Hoofdstuk 9
onderstrepen, bleek deze nieuwe rol niet elke zittende directeur - aangesteld
voor een uitvoerende rol - op het lijf geschreven.

Handelingsntimte
Een kernvraag voor elk bestuur is wat zijn handelingsruimte is. Op dit
gebied lopen de meningen in de sector nogal uiteen. Sommigen spreken
openlijk van een 'bestuursfuik', of 'we moeten wel veel, maar kunnen zo

177 Rapport NVZ. augustus 2004.
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weinig . In vergelijking met bestuurders van andere grote organisaties
verkeren de bestuurders van ziekenhuizen in een bijzondere positie. De
uitvoerende kern van de organisatie wordt gevormd door hoogopgeleide
specialisten. Deze specialisten hebben een bepaalde vrijheid nodig voor het
adequaat uitvoeren van hun vak en wensen daarom greep te hebben op

zowel de bepaling van het (medisch) beleid als het vormgeven van de
zorgprocessen. Zij kennen in de algemene ziekenhuizen bovendien in
meerderheid een bijzondere (vrijgevestigde) rechtspositie. Moen e.a. zien
bestuurders van zorginstellingen zowel met een ingewikkeld intern

179krachtenveld als met een complexe omgeving geconfronteerd    . De interne
complexiteit wordt veroorzaakt door de professionele cultuur en de daarbij
betrokken emotionaliteit, alsmede door financiele (on)beheersbaarheid en
loyaliteitproblemen, vooral bij het middenkader. De externe dynamiek
wordt gekenmerkt door een combinatie van factoren als:

-      het ontbreken van 'blauwdrukken';
-    een langlopende geldigheid van ideeen ('grand designs');
-    een grilligheid van vooral de overheid en politiek;
-    het ontbreken van een machtscentrum door een overdaad aan actoren

en regelgeving;
- een multi-geldigheid van standpunten doordat keuzes worden

vermeden;
-    een diversiteit in stakeholders.

Voor de bestuurders betekent dit dat zij moeten schaken op vele borden
tegelijk en worden gehinderd in het maken van keuzes. Dit leidt tot grote
wisselingen in beleid die zich uiten in onder meer een diversiteit in
besturingscriteria, een verantwoordingsvacuum en een beperkte
bestuursmacht. Alles bijeen zien zij het ziekenhuisbestuur als een 'zetbaas'
functie van de regelgevers die plaats vindt onder gedoging van de
professionals. Hiermee geven ze impliciet aan dat ziekenhuizen in de
bestaande situatie in het licht van de in dit onderzoek gehanteerde definitie
nauwelijks bestuurbaar zijn. Moen e.a. gaan niet in op eventuele
mogelijkheden om het speelveld te veranderen of beter te ordenen. Zij
richten zich op het vergroten van de weerbaarheid van de geplaagde
bestuurders. Hetzelfde geldt voor Grit en Meurs, die constateren dat er
sprake is van verschuivende verantwoordelijkheden in de richting van de
zorgbesturen. Zij waarschuwen ervoor dat in het kader van de deregulering
de huidige onmacht op landelijk niveau om de zorg goed te organiseren niet
mag worden verplaatst naar de lagere (instelling)niveaus. De oplossing

178

Noordegraaf. M., Paradoxaal bestuur: Hoe gaan bestuurders om met de bestuursfuik?. in:
Zoremagazine. april 2004, p.6-1 1.
179 Moen. J.. e.a., (2000), Leiden of liiden?, Assen, Van Gorcum, p. 21 e.v.
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zoeken zij vooral in het formuleren van extra aan de instellingsbesturen te
stellen bekwaamheidseisen 180.

In het licht van de ontwikkelingen van de laatste decennia zien belangrijke
actoren in de sector (Minister van VWS, IGZ, zorgverzekeraars, NVZ,
OMS) het ziekenhuis niet meer als een typische professionele organisatie
(met een nadruk op individuele prestaties), maar als een (maatschappelijke)
onderneming. Zij beschouwen het ziekenhuis als 66n systeem waarbij de top
van de organisatie eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten (inclusief de
medische kwaliteit) en hierop kan worden aangesproken. Deze integrale
verantwoordelijkheid van het bestuur impliceert dat ook de medische staf als
een onderdeel van het te besturen systeem wordt beschouwd. Volgens
Schaaf wordt dit tot op heden nog steeds gedwarsboomd door de eigen

(zakelijke) belangen van de specialisten, waardoor de participatie van
181

specialisten een onderhandelingskarakter zal blijven dragen
Het proces van bewustwording dat de zorgprofessional geen zelfstandige
ondernemer is maar onderdeel uitmaakt van een systeem is een historisch
beladen proces dat het karakter van het medische beroep in de kern raakt.
Ook het steeds meer toetsbaar maken van het medisch handelen, draagt

hieraan bij. De invoering van marktwerking zal dit proces naar verwachting
verder versterken.

Uit de discussie blijkt dat een bredere organisatorische inbedding veelal
wordt ervaren als een erosie van de professionele autonomie. Hierbij spelen
twee aspecten een rol. In de eerste plaats is dit de toename van het werken in
teamverband. Dit tast de professionele autonomie in beginsel echter niet
aan. De professionele autonomie is immers niet aan de individuele
zorgverlener gebonden, maar aan het beroep. Ook een groep
zorgprofessionals kan in professionele zin zelfstandig functioneren. In de
tweede plaats wordt de organisatorische inbedding als beperkend ervaren.
Zoals eerder opgemerkt is dit vooral het gevolg van de overwegend
bureaucratische benadering van het besturings- en organisatievraagstuk en
binnen een ordezoekende logica moeilijk op te lossen.

Van ranch,oonvaarden scheppen naar gezamenlijk ondememerschap
Het is evident dat het voor het instellingsbestuur van groot belang is om
effectief met de medische staf om te gaan en hiermee tot een samenhangend
medisch en (bedrijfs)economisch beleid te komen. Dit is gelet op de eerder

aangegeven neiging van de medische beroepsgroep om de organisatorische

1 81) Grit. K. en Meurs, P., (2005), Verschuivende verantwoordeliikheden, Assen, Koninklijke Van
Gorcum.
]81 Schaaf. J.H.. (2000), Zoektocht naar een effectieve oreanisatievorm. Assen. Van Gorcum.
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context meer als bedreiging dan als steun te beschouwen, een vaak
moeizame aangelegenheid. De kloof tussen professionals en management
bemoeilijkt de bestuurlijke functie op verschillende manieren.
E6n van de bestuurlijke taken is die van conflictbeheerser. Vanuit hun
streven naar individuele autonomie zijn zorgprofessionals genei d elkaar te

Ssparen en daarmee ook problemen te laten voortduren 1 -. Als de
professionals niet zelf optreden bij conflicten (b.v. door toedoen van het
bestuur van de medische staf), zullen de bestuurders dit moeten doen.
Vanwege de geslotenheid van de beroepsgroep en de geringe
correctiemogelijkheden is deze rol in de praktijk niet eenvoudig.
Ziekenhuisbestuurders vermijden daarom gaarne het corrigeren van medisch
specialisten. De tolerantie ten opzichte van deraillerende medisch
specialisten is hierdoor betrekkelijk groot. Het initiatief van de KNMG om
een aanvang te maken met een (voorshands vrijwillige en collegiale)
toetsing is een eerste stap in de richting van een beter correctiemechanisme.

De kerntaak van het ziekenhuisbestuur is het organiseren van de
randvoorwaarden voor een effectief functioneren van de zorgprofessionals.
In deze rol treden opmerkelijke veranderingen op, zoals in Hoofdstuk 5 en 6
aangegeven. Niet alleen worden de ziekenhuizen groter en complexer, ook
de omgeving biedt minder houvast door de marktwerking en liberalisering.
Dit betekent onder meer een voortdurende bewaking van en reactie op de
bewegingen in de markt en een anticiperen op relevante ontwikkelingen in
de omgeving. Er ontstaat toenemende concurrentie op patitintenzorg,
arbeidsmarkt en kapitaalmarkt en er komen nieuwe toetreders tot die markt.
Nieuwe aspecten als een andere benadering van de personeelsvoorziening,
vastgoedmanagement en marketing vragen de aandacht. Van het bestuur van
de instellingen wordt een actieve en ondernemende rol en daarbij behorende
competenties gevergd.
Grit en Meurs geven aan dat de besturen van zorginstellingen als gevolg van
deregulering en verzelfstandiging ook kwetsbaarder worden. Zij zien een
meer strategische rol met een duidelijke politieke lading, omdat de kritiek
op het beleid zich niet meer op het nationale, maar vooral op het lokale
niveau zal richten. De instellingsbesturen zullen meer visie en leiderschap
aan de dag moeten leggen. Het zorgmanagement wordt van uitvoerder van
overheidsbeleid nu immers ondernemer, een rol die in een omgeving van
professionals meer sturen op afstand inhoudt. De speelruimte van de
zorgbestuurders is hierbij geen vaststaand gegeven, maar moet bevochten

18. Zie o.m. Mintzberg, H.. (2003). Organisatiestructuren. Schoonhoven, Academic Service. p. 220.
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worden vanwege de interne decentralisatie, de professionele autonomie, de
183actieve stakeholders en de maatschappelijke verantwoording

Ook binnen de NVZ buigt men zich over de nieuwe rol van het
ziekenhuisbestuur. Men bepleit het maken van keuzes, competentie-
ontwikkeling van bestuur, toezicht en management, andere contracten met
de professionals en een aangepast besturingsmodel. In het nieuwe
besturingsmodel moet sprake zijn van 66n belang en dat is het
organisatiebelang. Voor uiteenlopende belangen ziet men geen plaats meer,
noch voor nevenschikking. De professional kan hierbij op verschillende
wijzen verbonden zijn met het ziekenhuis, als medewerker, partner of

, 184'onderaannemer . Met deze benadering slaat men met het bestuur van het
ziekenhuis duide]ijk de weg naar meer ondernemerschap in.
Alles bijeen benadrukken steeds meer factoren de rol die de kwaliteit van
het management speelt in de ziekenhuiszorg en de nieuwe positie van de
zorgprofessional die zich - met behoud van voldoende professionele
handelingsvrijheid - in toenemende mate moet voegen in een bredere
organisatorische context.

De stijl van de leiding
Het stellen van andere eisen aan de bestuurders van ziekenhuisinstellingen is
een voor de hand liggende stap op de weg naar meer ondernemerschap. Bij
de gangbare politieke wijze van besturen is vooral geduld en invoelings-
vermogen voor de belangen van alle partijen van belang. De bestuurder
reageert indirect op de noodzaak van veranderingen en loopt daar zeker niet
op vooruit. Deze wijze van besturen is geworteld in de historische
ontwikkeling van het ziekenhuis als facilitaire organisatie. Het besturen van
een onderneming verschilt hiervan op essentiele onderdelen. Een
ondernemer is een vernieuwer. Het maken van keuzes is nodig om tijdig in
te spelen op wijzigingen in de markt of om risico's af te wenden. Er kan
daarbij niet altijd worden gewacht tot er bij de spelers voldoende draagvlak
is ontstaan. De ondernemer verwerft draagvlak door overtuiging, initiatieven
te nemen en resultaten te boeken. Hij is proactief. Voor een dergelijk
optreden is (bestuurlijke) handelingsruimte nodig. Dit wil overigens niet
zeggen dat de ondernemer de maatschappelijke belangen uit het oog mag
verliezen. Integendeel, steeds meer commerciele ondernemingen besteden
aandacht aan hun maatschappelijke functie (b.v. als aanbieder van
werkgelegenheid en medebeheerder van het milieu) of dragen bij aan een
maatschappelijk doel vanuit hun gevoel voor medeverantwoordelijkheid

183 Grit. K. en Meurs, P., (2005), Verschuivende verantwoordelilkheden, Assen, Koninklijke Van
Gorcum.
184 NVZ. (2005). Vernieuwd Besturen,  p.  17 en  18.
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voor een leefbare samenleving. De focus van de ondernemer blijft echter
primair het maken van winst omdat (mede) daarvan de continuiteit van de
onderneming afhangt.
Deze twee bestuursstijlen zijn moeilijk te combineren omdat zij leiden tot
principieel verschillende keuzes. Het benadrukken van transparantie en
verantwoording naar een breed publiek roept meer bureaucratie, meer
overlegprocessen en een grotere behoefte aan informatie op met een trage
reactie op veranderingsimpulsen als gevolg. Meer ondernemerschap
betekent een snelle aanpassing aan nieuwe technologie en

behandelmethoden als de markt daarom vraagt en een grote mate van
doelmatigheid. Vanwege deze paradoxale kenmerken is het ook moeilijk om
het maatschappelijk ondernemen te verenigen in 66n en dezelfde persoon
van een bestuurder. In de kern gaat het om de vraag waarop het accent moet
worden gelegd: op de maatschappelijke of de ondernemingsaspecten.
Binnen de NVZ lijkt dit geen dilemma meer en bepleit men nieuwe
ondernemende competenties voor toezichthouders, bestuurders, managers en

185medisch specialisten in het licht van de nieuwe (markt)omstandigheden
Niet alleen voor de top van de organisatie maar ook dieper in de organisatie
is dit vraagstuk van belang. De leiding zet immers de toon. Welke focus
wordt er van het lagere management en de medewerkers verwacht?
Voorbeelden in het buitenland zoals de Duitse ROhn Kliniek tonen aan dat
een combinatie van ondernemend gedrag en maatschappelijke
dienstbaarheid mogelijk is, mits er sprake is van een goed totaalconcept
waarin de keuzes vastliggen en worden vertaald naar alle niveaus in de
organisatie.

Samenstelling van de raden van bestuur
De samenstelling van de RvB van een ziekenhuis ligt vast in de statuten van
de stichting en kan - afhankelijk van de grootte van de instelling - varieren
van 66n lid tot drie of vier leden. Uit de jaarverslagen kan worden
opgemaakt dat de academische ziekenhuizen een bestuur kennen van
gemiddeld 3,6 leden (incl. de decaan van de medische faculteit),
topklinische ziekenhuizen 2,9 leden en algemene ziekenhuizen 2 leden. Het
aantal vrouwelijke bestuursvoorzitters is zeer gering: resp. 1,1 en 2 van de
resp. academische, topklinische en algemene ziekenhuizen. Uit Tabel 25
blijkt dat een groot deel van de bestuursvoorzitters bij topklinische en
algemene ziekenhuizen een achtergrond heeft in de zorg (zorgmanager of
medicus). Bij academische ziekenhuizen is dat overwegend de (medische)
wetenschap.

!85 NVZ. C 2005). Vernieuwd Besturen.
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Tabel 25: Achtergrond voorzitters RvB

Algemene Topklinische Academische
ziekenhuizen ziekenhuizen ziekenhuizen (8)
(67) (19)

Medicus                                  1 5                                 5                                      1

Zorgmanagement                   1 9                                     9                                          1

Bedrijfsleven              6                      1
Openbaar Bestuur          2                                                    1
Vriie Beroepen            2                      1
Financien en economie    5
(Medische)Wetenschap 1             5
Niet bekend/vacature          1 6                                 3

Bron: Jaarverslagen 2003

De stafondersteuning van de RvB'n is doorgaans beperkt. Het is niet
ongebruikelijk om - als er al sprake is van een beleidsstaf - daarin minder
succesvolle managers of ander tijdelijk 'geparkeerde' krachten op te nemen.
Voor ingrijpende veranderingen of complexe kwesties worden doorgaans
externe adviesbureaus ingeschakeld. Ten aanzien van de bestuurlijke
verhoudingen is een verzakelijking te constateren. Zo stelt de Nederlandse
Vereniging van Directeuren voor Instellingen in de Gezondheidszorg
(NVZD) voor om bestuurders van ziekenhuizen geen overeenkomst voor
onbepaalde tijd meer aan te bieden maar een zgn. functiecontract voor een
periode van vier jaren met de mogelijkheid van verlenging bij goed
functioneren.

De rot ran de medische staf
Om hun belangen zeker te stellen hebben de medisch specialisten in een
ziekenhuis zich in een medische staf verenigd. Deze houdt zich primair
bezig met het medische beleid, de behoefte aan medische en andere
ondersteunende faciliteiten en de afstemming van de medische aspecten van
de behandelingen en verzorging van de patienten. Het ziekenhuisbestuur
overlegt met de medische staf of rechtstreeks met de betrokken
maatschappen over de wijze waarop de invulling van medische faciliteiten
plaatsvindt. Dit overleg draagt - gelet op de schaarste aan middelen en de
mogelijke financiele gevolgen - vaak een onderhandelingskarakter. Uit een
inventarisatie onder 25 verspreid over het land liggende ziekenhuizen over
de wijze waarop de betrokkenheid van de medische staf bij de
beleidsbepaling in de praktijk vorm is gegeven, gehouden in 2003 komt een
gevarieerd beeld naar voren . In   15  van  de 25 ziekenhuizen  is  er  een186

tweewekelijks overleg tussen de RvB en het (medisch) stalbestuur. In de

186

Rodenburg. C.J. e.a.. (2004). De rol van het statbestuur anno 2004 en nadien.
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en vaardigheden . Management en specialisten participeren in elkaars189

aandachtgebieden voor zover dat de kwaliteit van de besturing ten goede
komt. Hoe lager het niveau in de organisatie, des te meer invloed moeten de
uitvoerenden op de zorgprocessen kunnen uitoefenen. Het gaat hierbij om
op uitvoering gerichte besluitvorming binnen de kaders van eerder op het

hogere niveau vastgesteld beleid. De grenzen van de ruimte op deze niveaus
moeten helder zijn aangegeven om doublures, misverstanden en
teleurstellingen te voorkomen. Met dit model wordt volgens Schaaf
voorkomen dat belangrijke strategische keuzes worden voorgelegd aan een
voltallige medische staf die in meerderheid de relevante aspecten daarvan
niet kan overzien en daarin in de praktijk ook niet altijd is geinteresseerd.
De intuitieve besluitvorming die hiervan het gevolg is, schaadt de kwaliteit
van de besluiten en is dus niet in het belang van de organisatie, noch van de
patient. Het besluitvormingssysteem dient duidelijk te maken wat men van
welk niveau mag verwachten en waar de grenzen van de participatie liggen.
Schaaf maakt hiermee ten aanzien van de invloed van de medische staf een
differentiatie naar het niveau in de organisatie gerelateerd aan de
noodzakelijke geachte kennis en vaardigheiden. Elk niveau kent zijn eigen
dynamiek. Van belang is hierbij een goede beschrijving van de reikwijdte
van een beslissingsniveau.

Raad van toezicht

Het RvT model is in grote lijnen afgeleid van het raad van commissarissen
(RvC) model voor structuurvennootschappen. In dit model wordt de RvC
weer gecontroleerd door de eigenaren (de aandeelhouders) en kan in
voorkomend geval de ondernemingskamer worden ingeschakeld om de raad
te corrigeren. De stichtingvorm van de ziekenhuizen is in opzet bedoeld
voor beperkte instellingen met een ideele doelstelling en daarom nauwelijks
met wetgeving omgeven. Er zijn geen eigenaren die op de RvT van een
stichting toezien. Ook is er geen wettelijk aangewezen corrigerend orgaan
om de raad te corrigeren ingeval van slecht functioneren.

In tegenstelling tot sommige andere non-profit sectoren is de RvT van
190

zorginstellingen een intern toezichthoudend orgaan . De primaire taak
voor de RvT is: 'het toericht houden op de Raad van Bestitur en op de

9  191
algemene gang van zaken in de instelling . Zij dient zich in dit verband te
onthouden van een te sterke betrokkenheid bij de beleidsvorming en de
dagelijkse ziekenhuisactiviteiten. Haar taak is op afstand toe te zien. Deze

189 Schaaf. J.H.. (2000). Zoektocht naar een effectieve oreanisatievorin. Assen. Van Gorcum. p. 260.
W) Luursema. M.A.. e.a.. (2003), Toekomst voor raden van toezicht?. Assen. Koninklijke Van

Gorcum, p. 15 - 20.
1,)1

NVZ. mei 20()4, Governance code, Principes met aanbevelingen.
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terughoudendheid vergt veel zelfdiscipline van de toezichthouders.
Tegelijkertijd moet de RvT ervoor zorgen goed op de hoogte te zijn van de
gang van zaken in het ziekenhuis en specifiek van de wijze waarop het
bestuur zich van haar taak kwijt. Deze combinatie van afstand en inzicht is
niet eenvoudig en ontspoort gemakkelijk in de richting van 6f te veel afstand
bf te veel inmenging. Deze worsteling is niet uniek voor de
gezondheidszorg. Ook in het bedrijfsleven ziet men gezien de recente
drama' s de toezichthouders twijfelen tussen intensief toezicht en afstand 192

De algemene taken en bevoegdheden van de RvT'n zijn vastgelegd in de
statuten van de instelling. Deze taken zijn volgens de Governance Code van
de NVZ in ieder geval het toezicht houden op, resp. bewaken van:

-   de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
-      de  strategie  en de risico' s verbonden  aan de activiteiten  van de

stichting;

-   de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemens

-   de financiele verslaglegging;
-   de naleving van de wet en regelgeving;
-   het als instelling op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van

een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid.

Tot de bevoegdheden van de RvT rekent de NVZ:

- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door
benoeming, beoordeling en ontslag van de leden);

-  het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door
benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de RvT);

-    het functioneren als adviseur en klankbord voor de RvB;
-    het houden van integraal toezicht op het beleid van de RvB en op de

algemene gang van zaken van de instelling;
-    het goedkeuren van strategische beslissingen van de RvB, waaronder

tenminste begrepen de besluiten over de vaststelling van de
begroting, het jaarverslag en de jaarrekening, statutenwijzigingen en
de overige in de statuten omschreven beslissingen.

Schaalvergroting, marktwerking en liberalisering doen het belang van goed
bestuur en toezicht evenredig toenemen. Omdat over de stichtingsvorm tot
dusver nauwelijks iets in de wetgeving is geregeld, heeft een groep
deskundigen het initiatief genomen om te voorzien in de behoefte aan meer

192 Zie b.v. Smit. J.. (2004). Het drama Ahold. Amsterdam. Uitgeverij Balans.



Het besturingsvraagstuk in de ziekenhuissector 164

duidelijkheid over het functioneren van de RvT'n en de RvB'n bij
zorginstellingen. Een commissie 'Health Care Governance' (HCG), ook wel
genoemd naar de voorzitter de 'Commissie Meurs', kwam tot 30
aanbevelingen  en  bood  deze in november  1999 de Minister  van  VWS  aan
193

. De kern van deze aanbevelingen is dat de stichtingsvorm wettelijk en
maatschappelijk beter moet worden verankerd en er een goede taakverdeling
nodig is tussen toezichthouders en bestuurders. De aanbevelingen betreffen
alle zorginstellingen die onder de stichtingsvorm vallen. Ook de Minister
van VWS vindt de bestaande situatie niet aanvaardbaar. Hij zegt in 2002 in
een brief aan de Tweede Kamer: ' Ik ben van niening dat de grote eigen
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en
de beperkte mate waarin daarop (extern) toezicht wordt uitgeoefend, zich
niet verhouden met het maatschappelijke belang en de forse hoeveelheid

, 194
collectieve middelen die omgaan in de sector.
Gebaseerd op de aanbevelingen van de commissie HCG maakte de NVZ in

1952004 een eigen gedragscode voor het ziekenhuisbestuur bekend    . Zij doet
hierin een beroep op de wetgever om de positie van de RvT een betere
wettelijke verankering te geven door een toezichthoudend orgaan voor de
RvT aan te wijzen conform de structuurvennootschappen. Dit verbeterde
toezicht krijgt in 2006 op een bescheiden wijze gestalte in 66n der
uitvoeringsbepalingen van de nieuwe WTZi. Daarin kent de wet een
enqueterecht toe aan de clientenraden.

Sanienstelling van de R\,T
De samenstelling van de RvT van de algemene ziekenhuizen is het resultaat
van cooptatie: de raad benoemt zelf haar leden. De Minister van VWS
benoemt de leden van de RvT van de academische ziekenhuizen. De
ondernemingsraad en de clientenraad hebben het recht om een kandidaat
voor te stellen . Op het gebied van de competenties van de raad van

196

toezicht geeft de gedragscode van de NVZ aan: '/eder lid van de Raad van
Toeziclit dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te
beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke
deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen
zijn rot in het kader van de profielschets van de Raad. De Raad van Toezicht
dient zodanig te zijn samen gesteld dat hij zijn taak naar behoren kan
ven,zillen.'
In de praktijk kennen de RvT'n een sterk wisselende omvang en
samenstelling. Met de schaalvergroting en professionalisering van het

193

Rapport Commissie Health Care Governance.  Health Care Governance', november  1999.
194 Brief Min van VWS. 27 september 2002.
195 NVZ, Governance code, Principes met aanbevelingen,  mei  2004.
196 Er bestaan twee soorten coOptatie: gesloten en open cooptatie. In de laatste vorm wordt sollicitatie
van buiten mogelijk gemaakt, Beide vormen komen bij ziekenhuizen voor.
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bestuur heeft in de laatste jaren ook een kwalitatieve 'upgrading' van de
RvT' n plaats gevonden. Het aandeel vrouwen   in   de RvT'n blijft echter
gering. Slechts 3% van de voorzitters is een vrouw. Onderstaande tabel geeft
een     indruk     van de achtergrond     van de voorzitters     van     de     RvT' n.
Opmerkelijk is het relatief grote aantal leden afkomstig uit het bedrijfsleven
en het openbare bestuur.

Tabel 26: Achtergrond voorzitters RvT

Algemene Topklinische Academische
ziekenhuizen (68) ziekenhuizen (19) ziekenhuizen (8)

Medicus                      1                             2
Zorgmanagement 1
Bedrijfsleven                       1 9                                         4                                           6
Openbaar bestuur           1 2                                 2

Vrije beroepen            5                           1
Wetenschap             9                       4
Rechtelijke macht       1                       2
Politiek                        1                              1
Overheid                                                    1
Niet bekend                          1 9                                         2                                            2

Bron: Jaarverslagen 2003

7.5 Beroeps- en brancheverenigingen
De beroeps- en wetenschappelijke verenigingen
De gezondheidszorg kent vele beroepsorganisaties. Zij zijn verenigd in een
federatie: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de
Geneeskunst (KNMG). In het verband van dit onderzoek verdient vooral de
Orde van Medisch Specialisten (OMS) en voor de huisartsen: de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV) vermelding. Deze vertegenwoordigen het
merendeel van de medisch specialisten en huisartsen in Nederland en zijn

197een sterke gesprekspartner bij beleids - en arbeidsvoorwaardendiscussies
De OMS behartigt zowel de individuele als collectieve belangen van alle
medisch specialisten. ongeacht hun wijze van praktijkuitoefening
(academisch, dienstverband of vrije beroep). Daaronder verstaat zij zowel
het bevorderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de medisch
specialistische zorg als de sociaal economische en overige maatschappelijke
belangen van haar leden. De OMS steunt het beleid van marktwerking en
liberalisatie en stimuleert het denken over veranderingen in de
ziekenhuiszorg.

197 De OMS kende in 2003 8911 leden en inkomsten van resp. € 3,98 miljoen (uit ledencontributie) en
€ 15.1 miljoen (uit subsidie). De orde heeft 73 personen in vaste dienst. (Jaarverslag OMS 2003)
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Elk medisch specialisme kent voorts een wetenschappelijke vereniging.
Deze verenigingen bepalen de wetenschappelijke normen voor de
beroepsgroep en fungeren als kennis- en expertisecentrum, klankbord en
controleorgaan. Met collegiale visitaties van de vakgroepen wordt de
toepassing van de normen getoetst. Ook medische beroepsgroepen zoals
verlos- en verpleegkundigen, dietisten en fysiotherapeuten kennen eigen
verenigingen. Hetzelfde geldt voor de bestuurders en toezichthouders. Zij
worden vertegenwoordigd door resp. de Vereniging van Directeuren van
Instellingen in de Gezondheidszorg (NVZD) en de Nederlandse Vereniging
van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

De brancheverenigingen
Ook de ziekenhuisorganisaties kennen hun gezamenlijke vertegen-
woordigingen. De belangrijkste zijn de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair
Medische Centra (NFU). De NVZ vertegenwoordigt de algemene en
categorale ziekenhuizen. Zij is een belangrijke gesprekspartner voor de
Minister van VWS en geeft in haar recente notities met betrekking tot de
besturing van ziekenhuizen aan voorstander te zijn van een sterke

verzakelijking. De NFU vertegenwoordigt de (acht) universitaire
ziekenhuizen. Verder zijn er de Stichting Samenwerkende Topklinische
ziekenhuizen (STZ), die de belangen behartigt van de (19) topklinische
opleidingsziekenhuizen en de Samenwerkende Algemene ziekenhuizen
(SAZ). De SAZ vertegenwoordigt de kleine ziekenhuizen. De beide

laatstgenoemde vertegenwoordigingen zijn niet officieel door de overheid
erkend.

7.6 Samenvatting
Ziekenhuizen zijn complexe instellingen die weer deel uitmaken van een
groter zorgstelsel van onderling verweven instanties. Vooral dit laatste

aspect zorgt ervoor dat beslissingen over zorgprocessen vele partijen
aangaan. Deze dynamische complexiteit heeft zijn weerslag op de besturing
en inrichting van het stelsel. De Minister van Vws is
systeemverantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg. De ministeriele rol van
'regisseur op afstand' biedt in beginsel ruimte aan de individuele
zorginstellingen voor het voeren van een eigen beleid. Deze ruimte wordt
echter weer beperkt door de vele mederegisseurs en toezichthouders die in
het systeem een rol toegewezen hebben gekregen. Samen zorgen zij voor
een keurslijf dat de zorginstellingen weinig speelruimte laat. Het is nog niet
duidelijk in welke zin dit in de nieuwe situatie van marktwerking en
liberalisering gaat veranderen.
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Ook binnen het ziekenhuis stuit de besturing op problemen. In dit kader is
vooral de kloof tussen de zorgprofessionals en het management een
belangrijke hinderpaal. Deze kloof is het gevolg van het hanteren van
verschillende paradigma's - het streven naar professionele autonomie
enerzijds en een bureaucratische managementbenadering anderzijds - en het
volgen van verschillende belangen. Deze onverenigbaarheid van de
paradigma' s treft vooral het middenkader. Aangezien de zorgprofessionals
op het uitvoerende niveau zelf de leidersrol wensen te vervullen. rest het
middenmanagement 'slechts' de managerrol. Duaal management levert
hiervoor geen structurele oplossing. Het verenigen van de paradigma's en
belangen vergt een meer fundamentele bezinning op de bestuurlijke
inrichting van het ziekenhuis.

Een situatie van marktwerking en liberalisering voegt nieuwe dimensies toe
aan het besturingsvraagstuk en stelt hogere eisen aan bestuur en toezicht. De
defensieve bestuursstijl die zich kon ontwikkelen in de traditionele
monopolistische positie van de ziekenhuizen staat op gespannen voet met de
behoefte aan visionair en actief leiderschap in de nieuwe situatie. Met de
traditioneel zwakke bestuursstructuur en de interne belangentegenstellingen
zijn de Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar. Een conceptuele samenhang
ontbreekt. Feitelijk is er sprake van een combinatie van verschillende
stuurprincipes: een bureaucratische aansturing van het stelsel als geheel,
zelfstandige maar sterk gebonden zorginstellingen en naar zo veel mogelijk
autonomie strevende zorgprofessionals.
Ondernemerschap vergt een gezamenlijke focus en een synchronisatie van
de belangen. Het zoeken naar een passend besturingsmodel zal moeten
uitmonden in een hogere orde van bestuurlijk vermogen die niet alleen de
toenemende complexiteit en dynamiek de baas kan, maar ook met
paradoxen kan omgaan. Zo zal er naast ruimte voor de zorgprofessionals
sprake moeten zijn van een ondernemende aanpak met een bijbehorende
stimulerende leiderschapstijl.
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Hoofdstuk 8

De ziekenhuiscultuur

8.1 Algemeen
De cultuur van een organisatie wordt algemeen gezien als een belangrijke
factor bij het bereiken van een bepaald prestatieniveau. De rol van de
cultuur wordt vooral duidelijk bij organisatieveranderingen. In dit verband
kan de cultuur een remmende of een ondersteunende functie vervullen.
Cultuur ontstaat als gevolg van een bepaalde werkwijze of visie en is,
eenmaal geworteld, slechts met veel inspanning en langzaam te veranderen.

De organisatiecultuur is gebaseerd op de kernwaarden van de dominerende

beroepsgroep binnen de organisatie. Deze kernwaarden worden door de
organisatieleden doorgaans meegedragen in hun optreden en communicatie
met elkaar. Zoals in Hoofdstuk 5 uiteengezet hebben de kernwaarden van de
medische beroepsgroep primair betrekking op de zorg voor de patient. Het
streven naar kwaliteit en patientgerichtheid zijn de belangrijkste waarden.
De medische beroepsgroep kent een innerlijke motivatie die begint bij de
keuze voor het medische beroep en wordt versterkt in de opleiding. De
medisch specialisten zetten om voor de hand liggende redenen in de
ziekenhuiscultuur de toon. Zij vormen - met de verpleegkundigen - de
uitvoerende kern en daarmee ook het gezicht van de organisatie.
De basis voor de orientatie van de medisch specialist op zijn vak en de eigen
beroepsgroep wordt gelegd in een lange, individuele opleiding. Men leert

daarbij de normen en waarden van de professie kennen. De directe,
vertrouwelijke en persoonlijke relatie met de patient versterkt de individuele
werkinstelling en beleving. De medisch specialist legt hierover ook
individueel verantwoording af. Het gegeven dat de werkomgeving van de
medisch specialist technologisch en organisatorisch ingewikkelder wordt en
daarmee steeds meer buiten zijn invloedssfeer komt te vallen, doet aan het
streven naar zo veel mogelijk zelforganisatie niets af. De drang naar
zelfsturing en handelingsvrijheid is een dominant kenmerk van de
zorgprofessional.

Van oudsher hebben de medisch specialisten zich als beroepsgroep sterk

georganiseerd. De OMS speelt hierbij een belangrijke en door de overheid
erkende rol en bewaakt mede de materiele belangen van de beroepsgroep.
De medisch inhoudelijke normen worden per specialisme door de
wetenschappelijke beroepsverenigingen vastgesteld en via collegiale
visitaties getoetst. Ook bij geschillen is de beroepsgroep zelf nauw



Het besturingsvraagstuk in de ziekenhuissector 169

betrokken. Een medisch scheidsgerecht doet uitspraak wanneer een medisch
specialist niet naar behoren functioneert en een medisch tuchtgerecht treedt
corrigerend op bij medische misstappen. Daarmee is zeker gesteld dat de
belangen van de betrokkene en de specifieke omstandigheden die gelden
voor de beroepsgroep voldoende aandacht krijgen. Alles bijeen zijn dus
zowel de materiele als de immateriele aspecten en de controle- en
correctiemechanismen door de beroepsgroep goed afgedekt.
Achtereenvolgens zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op het ontstaan van
een ziekenhuiscultuur, de invloed van deze cultuur op veranderings-
processen en op de bestuurscultuur in ziekenhuizen.

8.2     De organisatiecultuur
De vanzelfsprekendheid die de belangstelling van de medische
beroepsgroep kenmerkt ten aanzien van alles wat betrekking heeft op de
uitoefening van het medische beroep ontbreekt ten aanzien van de
organisatorische context waarin dit beroep moet worden uitgeoefend. Eerder
(onder § 5.8) is al aangegeven dat volgens een recent onderzoek de medisch
specialisten de bureaucratie en de managers als de grootste bedreiging van
hun beroepsuitoefening zien. Zij schatten deze bedreiging hoger in dan de
gebruikelijke klachten als geldgebrek en personeelstekorten 19: Uit
hetzelfde onderzoek blijkt dat zij ook niets zien in schaalvergroting,
marktwerking en concurrentie. Vanuit haar professionele focus heeft de
medische beroepsgroep de neiging zich vooral op de ontwikkelingen op
vakinhoudelijk gebied te richten en de organisatorische aspecten die het
mogelijk maken tot prestaties te komen aan anderen over te laten. De
(ziekenhuis)organisatie komt in de beleving van de professionals en
zorgmedewerkers pas aan de orde als de structuur of de zorgprocessen
functioneel gaan knellen of in de weg gaan zitten.

In alle ziekenhuizen speelt kwaliteitsbesef en een betrokkenheid bij de
patianten een belangrijke rol. Onderzoeken wijzen echter uit dat
ziekenhuizen sterk kunnen verschillen in de manier waarop ze de
patientenzorg inhoud geven. Het zelfstandige karakter van de ziekenhuizen
en de interne focus beperken het lerend vermogen. De medisch specialist
identificeert zich in de eerste plaats met zijn eigen specialisme en zijn
collega's en pas daarna met de overige specialismen en het ziekenhuis
waarin hij werkt, ook al werkt hij daar zijn gehele loopbaan. Dit geldt ook
voor de medisch specialisten die een dienstverband hebben met het
ziekenhuis. Ook de verpleegkundigen en medisch ondersteunende
medewerkers identificeren zich vooral met de afdeling waar zij werkzaam

198

Wegsnijden die medische bureaucratie. in: Vrii Nederland . 26 maart 2005.
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zijn. Omdat ze voor de praktische aspecten als opleiding en werk-
omstandigheden meer afhankelijk zijn van de zorgorganisatie leeft het
ziekenhuis als organisatie voor hen meer, maar dit heeft niet altijd een sterke
identificatie met het ziekenhuis tot gevolg. Ook het feit dat de meeste
medewerkers in deeltijd werken speelt hier een rol. Anders liggen de zaken
ten aanzien van diegenen die het ziekenhuis als organisatie ondersteunen
zoals het bestuur, de stafafdelingen en de facilitaire medewerkers. Zij
werken minder in deeltijd en zijn niet aan een bepaalde afdeling gebonden.
Zij voelen zich doorgaans meer onderdeel van het ziekenhuis als geheel.

Ziekenhuizen besteden doorgaans weinig aandacht aan de introductie van
nieuwe medisch specialisten. Meestal beginnen zij vanaf de eerste werkdag
met de patientenzorg. Men gaat ervan uit dat zij de gewoonten van het huis
al werkende in zich opnemen. De gefragmenteerde en 'bottom up'
benadering die de ziekenhuissector kenmerkt, bevordert sterk het ontstaan
van subculturen. De maatschappen en afdelingen in het ziekenhuis
functioneren min of meer zelfstandig en kunnen een eigen cultuur
ontwikkelen met eigen normen, gewoonten en gebruiken. Dergelijke
subculturen zijn veelal vakgroepgebonden en intern gericht. Omdat de
werkomgeving van verpleegkundigen, OK en SEH personeel e.d. sterk
gericht is op het werk van de specialist, is hierbij vooral de houding van de
medisch specialisten van invloed. Deze subculturen sluiten aan bij het
bestaan van maatschappen binnen het ziekenhuis als kleine ondernemingen.
De maatschappen kijken primair naar hun eigen belangen. Zij hebben hun
activiteiten vaak gedetailleerd vastgelegd en gestandaardiseerd en kunnen in
de   loop   der  tijd het karakter gaan dragen van kleine 'koninkrijkjes'.   De
betrekkelijk losse band met de ziekenhuisorganisatie komt bij spanningen
soms naar buiten. Individuele specialisten of maatschappen hebben er vaak
geen moeite mee hun zorgen over (de kwaliteit van) de patientenzorg in de
publiciteit te brengen, ook als dat het imago van het ziekenhuis als geheel
schaadt.

Een naar binnen gerichte (sub)cultuur kan het goed functioneren van het
ziekenhuis in de weg staan. Organisaties die belangrijke risico's kennen in
hun werkprocessen, bestrijden doorgaans met alle middelen een naar binnen

199gerichte cultuur    . In een gesloten cultuur leert men immers slecht van zijn
fouten    met alle risico' s    dat    deze zich herhalen. Het rapport    van    de
Commissie Willems (zie §5.8) spreekt hierover heldere taal. De veiligheid
van de patient is gebaat bij het zo transparant mogelijk maken van de
zorgprocessen en het onderzoeken van alle fouten, misverstanden of (bijna)

199 Weick. K. en Sutcliffe. K.. (2001 ). Managing the unexpected. San Francisco. Jossey-Bass.
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ongevallen. De naar binnen gerichte cultuur moet worden opengegooid 200.
Aan beslotenheid kleeft nog een ander aspect. Zoals openheid vertrouwen
genereert, genereert beslotenheid - terecht of onterecht - wantrouwen. In dit
licht is de roep om meer transparantie mede te verklaren. Elke publicatie
over medische missers versterkt het beeld van elkaar afdekkende leden van
een gesloten beroepsgroep 201
In het licht van het voorgaande kunnen ziekenhuizen worden gekenmerkt als
organisaties met een zwakke organisatiecultuur en relatief sterke
subculturen. Dergelijke organisaties blijken in de praktijk hun mensen
minder goed vast te kunnen houden en kennen daarom meestal ook een
relatief groot personeelsverloop. De organisatie is geen bindende factor.
Tabel 21 (in Hoofdstuk 5) lijkt dit beeld te bevestigen.

8.3    Cultuur en veranderingen

Het cultuuraspect is vooral van belang bij veranderingsprocessen. Een sterke
bedrijfscultuur werkt volgens Kottler en Heskett weliswaar stabiliserend,
maar is niet per definitie een voordeel bij veranderingen in de organisatie
202

. Zij kan in sommige gevallen een aanzienlijke weerstand opleveren.
Organisaties met een zwakke cultuur missen de stabiliserende werking van
een sterke cultuur, maar ook de institutionele weerstand tegen verandering.
De organisatiecultuur heeft immers minder invloed op het gedrag van de
medewerkers, zodat deze meer open staan voor nieuwe ideeen. Dit betekent
dat noodzakelijke veranderingen in beginsel op een 'organische' wijze
kunnen worden opgepakt en in de eigen organisatie verwerkt. Een
organisatie met een zwakke cultuur en sterke subculturen kan in een stabiele
omgeving, d.w.z. met een beperkte veranderingsdruk en voldoende tijd om
deze veranderingen geleidelijk te absorberen, goed functioneren.

Anders liggen de zaken bij een sterke veranderingsdruk. Zonder een
duidelijke en overheersende organisatiecultuur is een organisatie volgens
Kotter en Heskett kwetsbaar bij sterke druk om te veranderen. Ingrijpende
veranderingen die nodig zijn voor het functioneren of voor het waarborgen

2'* Opmerkelijk zijn hier de opmerkingen van de Commissie Willems. Interview in "Sneller Beter',  10
november 2004. 'Als je vooruitgang wilt boeken op het gebied van veiligheid moer je  bereid zijn om
van fouten te  leren. Je kunt pas van fouten  leren als bekend  is wat voorfouten er gemaakt worden en
door welke groep medewerkers de fouten gemaakt worden. Daarroor is het nodig dat er een cultuur
ontstaat waarin het toegeven van een gemaakte fout gezien wordt als een mogelijkheid om le leren en
niet afgedaan #ordt zonder verdere actie. Dan pas kan een traject gestart worden om in de
organisatie zaken aan te passen. daarbij kan gedacht worden aan zaken als: apparatuur. opleiding,
toe:icht etc'-
201  Trommelen. J., Snijdend zwijgen, in Volkskrant, 29 mei 2005
2(}2 Kotter. J.P. en Heskett. J.L.. ( 1995), Bedriifscultuur en prestatie, Schiedam, Scriptum Books, p. 23
- 33.
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van de continuiteit (al dan niet door externe omstandigheden afgedwongen)
vergen een grote mate van samenwerking en afstemming tussen de
afdelingen onderling en tussen de afdelingen en het bestuur. Dergelijke aan
de top geinitieerde veranderingen lopen het risico met wantrouwen tegemoet
te worden getreden en te verzanden door passiviteit of zelfs tegenwerking op
het uitvoerende niveau. Op het uitvoerende niveau is een adaptieve
instelling alleen te verwachten als voordeel voor de eigen subgroep wordt
gezien. Vertaald naar het ziekenhuis met zijn vele medische afdelingen en
een medische staf naast het ziekenhuisbestuur betekent dit dat de
ziekenhuisleiding doorgaans geen beroep zal kunnen doen op de
organisatiecultuur als het gaat om ingrijpende aanpassingen. Integendeel,
men moet er rekening mee houden dat er bij de maatschappen of
vakgroepen tegen grootschalige veranderingen aanzienlijke weerstanden
kunnen bestaan.

Dit probleem is niet uniek voor ziekenhuizen. Volgens Maister zijn de
meeste professionele organisaties niet goed in veranderen. Zij verzetten zich
daar zelfs tegen. Zij lijken het wel te proberen door plannen te bedenken en
te bespreken maar in de praktijk gebeurt er weinig en gaat men op de oude
voet verder. Men weet wel wat men wil maar niet hoe het moet. Zij ontberen
de kennis over de juiste managementsystemen die ervoor kunnen zorgen dat

203
de organisatie zich aanpast aan een steeds veranderende markt

8.4 De bestuurscultuur

Essentieel in een veranderingsproces is de rol van de leiding. Zij dient als
voorbeeld en rolpatroon voor de rest van de organisatie. Het gedrag van de
leiding lokt als het ware een bepaald gedrag van de medewerkers uit. Kotter
en Heskett wijzen erop dat voor een adaptieve organisatie, d.w.z. een
organisatie die gemakkelijk veranderingen doorvoert in reactie op
veranderende omstandigheden, sterk leiderschap aan de top is vereist. Er is
leiderschap nodig dat een heldere visie neerlegt, deze in een actieplan
vertaalt, breed en overtuigend communiceert en voorop gaat in de
verandering . Het is niet toevallig dat ook in de aanpak van204

crisismanagers deze elementen steeds zijn te herkennen. Kets de Vries legt
zelfs een direct verband tussen gedrag van leidinggevenden en de cultuur
van een organisatie . De interactie tussen leidinggevenden en mede-205

werkers is ook volgens Moen en Ansems een bepalende factor in de

203 Maister, D, (1997). Een echte professional. Schoonhoven. Academic Service. p. 173 - 175.
204 Kotter, J.P. en Heskett, J.L,, ( 1995), Bedriifscultuur en prestatie, Schiedam. Scriptum Books. p.
137 - 149.
205 Kets de Vries. M.F.R., (1990), De neurotische oreanisatie. Amsterdam. Management Press.
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cultuurontwikkeling . De (bestuurs)stijlen kunnen volgens hen grofweg
2()6

worden verdeeld in drie typen: een constructieve, een agressieve of een
passieve cultuurstijl. De constructieve cultuurstijl geeft een patroon te zien
van proactief, initiatiefrijk gedrag en een gerichtheid op de omgeving. De
agressieve stijl wordt gekenmerkt door een verdedigende opstelling
tegenover de omgeving door zich af te zetten en geen fouten toe te staan. De
passieve stijl is ook verdedigend van aard maar zekerheid zoekend in een
afsluiten van de buitenwereld, in procedures en in het in stand houden van
onduidelijkheid. Elke organisatie kent een mix van stijlen, maar doorgaans
kan er een dominante cultuurstijl worden geYdentificeerd. De passieve stijl
lijkt het meest van toepassing op de overwegend intern gerichte, gesloten en
gefragmenteerde organisatiecultuur van de ziekenhuizen. In deze cultuur
hebben organisatieprocessen vaak een onderhandelingskarakter.
Een organisatie gewend aan compromissen en coalities zal een ingrijpende
verandering niet direct wensen te aanvaarden, maar eerst willen bezien wat
voor voordelen er voor de eigen subgroepen zijn te behalen. Een
onderhandelingscultuur staat een slagvaardige aanpak niet zonder meer toe.
Nu ziekenhuisorganisaties zich geleidelijk ontwikkelen in de richting van
zorgondernemingen, kan niet langer met een dergelijke bestuurscultuur in de
ziekenhuizen worden volstaan. Grit en Meurs wijzen hierop. In het licht van
de marktwerking en liberalisering zien zij een nieuw type bestuurder

2()7

gewenst die ondernemender en doelgerichter optreedt . Ook binnen de
NVZ realiseert men zich dat de tijd van beheer en controle voorbij is en een

208andere bestuursstijl dient te worden nagestreefd

8.5 Samenvatting
De ziekenhuiscultuur is geworteld in de kernwaarden van het medische
beroep. Deze gaan uit van een zelfstandig functioneren van de medische
professional. Zelforganisatie en autonomie zijn hierbij belangrijke
begrippen. De medische professional is primair georienteerd op het
vakinhoudelijk functioneren en op de eigen maatschap of vakgroep. De
zorgorganisatie komt op de tweede plaats. Ziekenhuizen kennen hierdoor
een zwak ontwikkelde organisatiecultuur. Binnen het ziekenhuis bestaan
vele subculturen verbonden met de diverse specialismen.

Aangezien elke organisatie zich - over een langere periode gezien - met
regelmaat zal moeten aanpassen aan de wijzigende omstandigheden, is het

206 Moen, J. en Ansems. P.. (2004), Brevet van leiderschap. Maarssen. Elsevier. p. 45.
2{)7 Gnt. K. en Meurs. P., (2005). Verschuivende verantwoordeliikheden, Assen. Koninklijke Van
Gorcum.
38 NVZ. (2005).Vernieuwd Besturen, p. 3 - 5.
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van belang dat de heersende cultuur dergelijke veranderingen toelaat. Vanuit
het oogpunt van cultuur zijn de ziekenhuizen goed in staat om
veranderingen op het medische vakgebied snel op te nemen, maar zijn ze
moeilijker als organisatie te veranderen. Vele partijen in het ziekenhuis
zullen een aan de top ingezet veranderingstraject als centralistisch en dus als
'tegennatuurlijk' ervaren en daar niet direct spontaan aan meewerken. Dit is
een nadeel nu de omgeving veeleisender wordt en ook de
ziekenhuisorganisatie een belangrijke factor is geworden voor de kwaliteit
van de zorgprocessen. De zwakke en tamelijk gesloten ziekenhuiscultuur
staat ver af van de adaptieve en open cultuur die succesvolle ondernemingen
kenmerkt.

Het onderhandelingskarakter van de interne bestuurlijke processen lokt een
defensieve opstelling van het bestuur uit. Deze is primair gericht op een
beheersing van interne krachten en afscherming ten opzichte van de
omgeving. Deze passieve bestuursstijl staat haaks op de stijl die nodig is in
een omgeving van toenemende dynamiek en onzekerheid als gevolg van
marktwerking en deregulering.



Het besturingsvraagstuk in de ziekenhuissector 175

Hoofdstuk 9

Case studies

9.1 Algemeen
Zoals in Deel 1 beschreven. kunnen case studies vraagstukken waarbij
vooral de context een belangrijke rol speelt, verduidelijken en verdiepen.
Ter illustratie van de besturingsproblematiek in het ziekenhuisstelsel zijn in
dit onderzoek vijf case studies opgenomen. De case studies hebben een
beschrijvend karakter. Zij vormen geen steekproef en zijn statistisch
gesproken ook niet representatief voor de bestuurlijke toestand van het
ziekenhuisstelsel in Nederland. Zij beogen het inzicht in de
besturingsproblematiek van de ziekenhuizen te verdiepen. Weloverwogen is
gekozen voor situaties waarin de bestuurlijke stabiliteit onder druk kwam
door bewegingen in of buiten het ziekenhuis. Aan de keuze voor
probleemsituaties ligt de volgende argumentatie ten grondslag.

Zoals in de vorige hoofdstukken beschreven, ontlenen ziekenhuizen hun
stabiliteit vooral aan een monopoliepositie en een stabiele omgeving,
gekenmerkt door verzekerde geldstromen en weinig inhoudelijke
transparantie. In deze 'kunstmatig' tot stand gekomen stabiliteit komen
interne zwakheden als inefficienties, gebrek aan focus, onduidelijke
besluitvorming e.d. niet snel aan het licht. Ondanks dergelijke zwakheden
kunnen ziekenhuizen toch redelijk blijven functioneren. Dit functioneren
komt pas in gevaar als bepaalde omstandigheden het ziekenhuis dwingen tot
aanpassingen van haar structuur of van haar processen, b.v. bij een sterke
groei, een fusie of bij een noodzaak tot nieuwbouw. In dat geval komen de
bestuurlijke zwakheden onvermijdelijk aan de oppervlakte. In het kader van
dit onderzoek heeft het onderzoeken van ziekenhuizen die zich in kalm
bestuurlijk vaarwater bevinden. weinig toegevoegde waarde. Daarom
richten de vijf case studies zich op gevallen waarin de stabiliteit onder druk
kwam en een bestuurlijke reactie onontkoombaar was.

Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn alle case studies van recente datum:
zij spelen zich af in de periode: 2002/2003. De studies beschrijven situaties
waarin bewegingen in of buiten het ziekenhuis een beroep doen op de
bestuurlijke kwaliteiten en geven de reactie van het management aan of het
uitblijven daarvan. Zij bieden hiermee een aanvullend inzicht in (de aard
van) de problemen die men in ziekenhuizen op het gebied van de
bestuurbaarheid kan tegenkomen in een meer dynamische en onzekere
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omgeving. Om traceerbaarheid naar instellingen en personen te voorkomen,
zijn de case studies geanonimiseerd. Zij zullen ter wille van de
vergelijkbaarheid in een zelfde volgorde worden behandeld. Deze volgorde
is:

-    een beschrijving van de situatie in bestuurlijk opzicht:
-    de aanpak van de crisis:
-    de bereikte resultaten;

-   een toepassing aan het bestuurbaarheidskader;
-   een evaluatie.

9.2 Case studie A

Beschrij\,ing ran de situatie
Ziekenhuis A is een topklinisch ziekenhuis dat jarenlang in de regio de
reputatie heeft van een goed en stabiel ziekenhuis. Het ziekenhuis werkt op
twee locaties op enkele kilometers van elkaar gelegen. Oorspronkelijk was
er sprake van twee zelfstandige ziekenhuizen. De beide ziekenhuizen
fuseerden, maar lieten het formuleren van een eenduidige vakinhoudelijke
visie op de toekomst achterwege. De fusie bleef beperkt tot de RvB en de
stafafdelingen. Na 5 jaar waren er nog steeds geen initiatieven genomen
voor een integratie van de beide zorgorganisaties. Als 66n van de leden van
de RvB hiertoe het initiatief neemt, zegt de medische staf het vertrouwen in
betrokkene op. De RvT schakelt hierop een extern adviesbureau in om de
problemen te onderzoeken. Deze komt tot de conclusie dat er geen
draagvlak meer bestaat voor het betrokken lid van de RvB. De RvT besluit
vervolgens afscheid van betrokkene te nemen en stelt een interim-manager
aan die tevens wordt belast met de leiding van de RvB. Dit is aanleiding
voor de voorzitter van de RvB om zijn functie neer te leggen, waarna de
RvT ook een tweede interim-manager aanstelt. De interim-managers dienen
helderheid te verschaffen over de interne verhoudingen en eventueel
noodzakelijke keuzes te maken. Zij komen in hun analyse van de situatie tot
de volgende conclusies:

-   Een eerdere organisatiewijziging in het kader van meer vraagsturing
(de zgn. kanteling) is slechts marginaal uitgevoerd. Er heeft
uitsluitend een nieuwe ordening van specialismen plaatsgevonden
onder leiding van clustermanagers. De betrokken afdelingen binnen
de clusters zijn onveranderd gebleven. Er is geen enkele vorm van
decentralisatie. Er is ook geen duidelijk organisatieconcept.
De medische staf is intern verdeeld over de noodzaak van een
functieverdeling over de beide locaties en de daarbij behorende

integratie van de zorgorganisaties.
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-  Er is geen vorm van planning en control, noch vindt er periodiek
rapportage plaats van de voortgang van o.a. budgetparameters en
financien.

In zijn plan van aanpak stelt de interim RvB voor de zorgorganisaties van
beide locaties geheel te integreren. Dit plan voor een functieverdeling over
de beide locaties gaat in de uitwerking aanzienlijk verder dan het eerdere

plan van het (weggezonden) lid van de RvB. Ook wordt er een nieuwe
besturingsfilosofie en een - op de zorgprocessen gebaseerde - herinrichting
van de organisatie voorgesteld. Een deel van het middenmanagement moet
worden vervangen. Intussen blijkt ook de exploitatie van het voorgaande
jaar sterk verliesgevend te zijn geweest. Het eigen vermogen is
geminimaliseerd. Er dreigt nu ook een financieel drama. Een sanerings-
programma is nodig waaraan alle afdelingen dienen bij te dragen.

Aanpak.

De aanpak van de interim-manager kenmerkt zich door:
-    een zeer uitgebreide analyse van de tekortkomingen;
-    een helder en doelgericht herstelplan;
-   een grote communicatie-inspanning;
- een herdefiniering van taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden met bijbehorende competentieprofielen voor het
middenmanagement;

-   het plaatsen van de financien hoog op de agenda en sanering van de
kosten;

-  het inrichten van een adequate planning- en controlcyclus met een
optimale informatievoorziening.

Resultaat.
Het plan van de interim RvB wordt dankzij de uitgebreide communicatie-
inspanning zowel intern als extern gesteund en vervolgens in werking gezet.
Bij een toetsing van het zittende management aan de vastgestelde
competentieprofielen blijkt ca 50% van het middenmanagement niet
toegerust voor zijn nieuwe taak. Van hen wordt afscheid genomen. Al in het
eerstvolgende jaar worden de exploitatieverliezen omgezet in een
aanzienlijk overschot. Het herhuisvestingsplan wordt met overgrote
meerderheid door de medische staf geaccordeerd en in uitvoering genomen.
Gevolg van dit plan is dat alle maatschappen dienen te fuseren, wat
daadwerkelijk gebeurt.   Na 15 maanden   kon een nieuwe RvB worden
geYnstalleerd.
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Toepassing van het bestuarbaarheidskader.
De situatie zoals die bestond bij de aanvang van de werkzaamheden van de
interim-managers kan aan de hand van het bestuurbaarheidskader (zie het
theoretisch kader in § 4.4) als volgt worden omschreven.

Leiderschap. De RvB voldeed niet aan de basiscriteria voor goed
leiderschap. Er was geen focus of een visie over de inrichting van het
ziekenhuis over een langere termijn. Er was geen eenheid binnen de RvB.
Een plan voor een herindeling van de kernfunctie van de organisatie is een
beleidsaangelegenheid die de gehele RvB aangaat en niet slechts van 66n de
leden. Het had dus nooit tot een breuk tussen

medische staf en 66n van de                 leden van de RvB mogen komen.
Het vertrouwen in de RvB bleek zeer beperkt. Opvallend was dat de          medische staf het (veel ingrijpender) plan van het interim-bestuur dat
gebaseerd was op een grondige analyse en een visie op de toekomst wel
breed ondersteunde.

Het gebrek aan leiderschap zou de RvT veel eerder moeten zijn opgevallen.
De analyse van de interim-managers maakte duidelijk dat ook een eerdere
reorganisatie niet tot uitvoering was gekomen. Ook dit was de RvT ontgaan.
Zij is hiermee in haar toezichthoudende functie tekort geschoten.

Ruimte op alle niveaus. Decentrale bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn alleen werkbaar als ze helder zijn omschreven en breed
gecommuniceerd. Dit was niet het geval. Het was onduidelijk wie welke
bevoegdheden had. Zo hadden ruim 1.000 medewerkers (niet gepreciseerde)
bevoegdheden om aanschaffingen te doen. Dit maakte beheersing van de
kosten bijzonder moeilijk.

Managementdevelopment. Binnen het ziekenhuis bestond geen systematiek
voor het identificeren, laat staan het opleiden en vormen van talentvolle
leidinggevenden. Ook waren geen loopbaanpatronen vastgesteld om
talentvolle mensen te behouden en verder op te leiden. Bij de toetsing aan
profielen voor de managementfuncties viel dan ook 50% door de mand en
moest vertrekken.

Passende organisatiestructuur. De poging om de organisatie meer in lijn te
brengen met zorgvraag (de 'kanteling')  was een positief initiatief.  In  de
praktijk bleef dit echter beperkt tot een herverdeling van taken op het
managementniveau. De organisatie veranderde niet en de voordelen bleven
ook uit. Van een systematische organisatieontwikkeling was geen sprake.
De organisatie bleek zelfs niet in staat een voor de hand liggende
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herverdeling van medische functies over de beide locaties bespreekbaar te
maken.

Bestuurlijke infrastructuur. De RvB is afhankelijk van een goede
informatiehuishouding en beleidsondersteuning. Uit de bevindingen van de
interim-managers bleek dat de informatiehuishouding grote tekortkomingen
vertoonde. De maandelijks beschikbaar gestelde informatie werd bovendien
door het management niet of nauwelijks gebruikt. Zo kon het voorkomen
dat het grote exploitatietekort over het voorgaande jaar als een verrassing
kwam. Ook een goede beleidsondersteuning van de RvB ontbrak, evenals

duidelijkheid over het besluitvormingsproces. Hierdoor ontstond bij een
voorstel of suggestie al gauw verwarring over de status van het besprokene.

Adaptieve  cultuur.  Van een gezamenlijke organisatiecultuur over de beide
locaties was geen sprake. Zoals in vele ziekenhuizen bestonden er wel, op
de eigen vakgroep georienteerde, (sub)culturen.

Innovatief vennogen. Het innovatieve vermogen betreft vooral
vakinhoudelijke aspecten en ligt op het niveau van de vakgroep en de
individuele medisch specialist. In lijn met het ontbreken van een
organisatiecultuur is het innovatieve vermogen op het gebied van de
organisatie (zeer) beperkt.

Evahiatie.
De kern van de problematiek van ziekenhuis A was het ontbreken van enige
sturing door de RvB. Keuzes werden in beginsel vermeden. Zolang er geen
belangrijke keuzes aan de orde zijn, komt dit niet naar voren. Toen een voor
de toekomst essentiele keuze voorlag, liep het echter onmiddellijk mis.
Opvallend is dat de RvT dit niet eerder heeft ingezien en aan het
ontluisterende inzicht geen consequenties voor zichzelf heeft verbonden.
Verder valt ook de zwakte van het middenmanagement op. De financiele
positie van het ziekenhuis was kwetsbaar, waardoor 66n slecht jaarresultaat
de instelling al in de problemen bracht. De ingrepen werden daardoor extra
urgent.
Bij de analyse bleek dat vrijwel alle randvoorwaarden voor een goede
bestuurbaarheid ontbraken en als nieuw moesten worden ingevuld.
Uiteindelijk bleek de medische staf - gewezen op de noodzaak en urgentie
van de veranderingen - de nieuwe koers van harte te steunen. Het politieke
gedrag stopte toen de ernst van de situatie werd ingezien en een capabel
bestuur perspectief bood en de implementatie op zich nam.
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Tabel 27: Weergave van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie A

Componenten Factoren Kernaspecten Kwalificatie
Conceptueel Leiderschap Stij 1

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid             - -
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
Vorming

Organisatorisch Passende Congruentie                     - -
organisatiestructuur Organisatie ontwikkeling

Onderscheid in niveaus
Bestuurlijke Beleidsondersteuning          - -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling           -

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte                                    -
vermogen Bedrijfshouding

Gemiddelde
kwalificatie

9.3 Case studie B

Beschrijving van de situatie
Een groot algemeen ziekenhuis  (ca 1.200 bedden  en 3.500 medewerkers)
fuseerde met een klein ziekenhuis (160 bedden) in de nabije omgeving. De
beide directeuren vormden samen een nieuwe  RvB. Ter geruststelling   van
de medisch specialisten en belanghebbenden in en rond het kleine
ziekenhuis (waaronder vooral de huisartsen en het openbare bestuur) gaf de
RvB aan dat op deze locatie een volledig basisziekenhuis zou worden
gehandhaafd. Na de fusie kwam er echter al spoedig druk vanuit de
medische staf om de zorgorganisaties te integreren en de medische functies
over de locaties te herverdelen. Hierdoor raakte de RvB in het nauw. Het
RvB-lid belast met het implementeren van de fusie raakte hierdoor
overspannen. Hij werd vervangen door een interim-manager.
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De interim-manager constateerde dat aan de fusie geen visie over de
inrichting van de zorgorganisatie of de besturing ten grondslag lag. Tevens
bleek dat de RvB zich voornamelijk bezighield met het administratieve
beheer en de vertegenwoordiging en verantwoording naar buiten. De
feitelijke leiding over het ziekenhuis lag bij een directie bestaande uit een
Directeur Zorg en een Directeur Zorgondersteuning. Met deze opzet was de
RvB niet alleen 'onzichtbaar' voor de organisatie, zij wist ook niet wat er in
de organisatie leefde. Het vertrouwen van de organisatie in de RvB was dan
ook vrijwel nihil. De financiele situatie van het ziekenhuis was niet
rooskleurig maar (nog) niet alarmerend.

Aanpak.
Gelet op de aard van de problematiek nam de interim-manager de volgende
stappen.

-    Het opstellen van een analyse van de problemen;
- Het maken van een plan van aanpak met een visie over de

herinrichting van de zorgorganisatie ten gevolge van de fusie;
-   Het aanpassen van de bestuursstructuur door samenvoeging van de

RvB en directie zodat ook de RvB directe voeling kreeg met de
kernfunctie van het ziekenhuis;

-   Het scheppen van een bestuurlijke infrastructuur door het scheppen
van stafcapaciteit en het volgen van een duidelijke besluitvormings-
procedure;

-  Het ter discussie stellen van de positie van de 'oude' RvB bij de
RvT.

In het overleg- en besluitvormingsproces werd steun gezocht bij alle interne
en externe belanghebbende partijen. Deze steun werd ook verkregen met
uitzondering van enkele pat-tijen op de kleinste locatie. Daar bleek de
weerstand bij een aantal specialisten, huisartsen en de betrokken gemeente
groot. De gemeente schakelde onder meer het provinciale bestuur in met het
verzoek de uitwerking van de fusie alsnog te stoppen. Deze stelde daarop
een onafhankelijke adviescommissie in. De commissie kwam tot de
conclusie dat de uitvoering van het plan van aanpak van het ziekenhuis de
beste waarborgen bood voor een verantwoorde patientenzorg. De uitvoering
van het plan werd vervolgens in werking gezet.
De RvT nam gedurende het proces afscheid van de oude RvB en gaf de
interim-manager de opdracht een nieuwe, uit drie personen bestaande, RvB
te werven. De totale tijdsduur van het proces was ca 18 maanden.
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Resultaat.
Het resultaat van de aanpak was dat de bestuurbaarheid van het ziekenhuis
werd hersteld door:

- het verkrijgen van een duidelijke focus en profiel voor het
ziekenhuis met een geYntegreerde zorgorganisatie;

-  het verkrijgen van een werkbare bestuursstructuur waarbij de RvB
zich met de kernfunctie bezig houdt;
herstel van vertrouwen van de medische staf en de medewerkers in
de RvB.

Toetsing aan de bestuurbaarheidsfactoren.
De situatie kon bij aanvang van de opdracht aan de interim-manager als
volgt worden omschreven.

Leiderschap. De RvB toonde geen enkele vorm van leiderschap. Een visie
voor de fusie ontbrak. Er was geen contact met de organisatie. De
bestuurders bleken noch de competentie. noch de achtergrond te hebben
voor het leiden van een grote organisatie. De RvT merkte dit tekortschieten
van de RvB pas op toen het daarop werd gewezen.

Ruiinte op alle niveatis. De medische staf werd via het stafbestuur bij
beleidsbeslissingen betrokken. In het algemeen bestond er een groot
wantrouwen tussen specialisten en bestuurders gebaseerd op jarenlange
slechte ervaringen, onder meer bij een eerdere fusie. (Het ziekenhuis had in
de  laatste  10 jaar 12 bestuurders gekend). De directie  nam de beslissingen
op het niveau van de zorgeenheden in overleg met de specialisten.

Managementdevelopment. Het ziekenhuis kende geen MD systeem.

Passende organisatiestructuur. De organisatie was in grote lijnen opgedeeld
in drie delen. De zorgorganisatie (onder de Directeur Zorg), de zorg-
ondersteuning (onder de Directeur Zorgondersteuning) en het facilitair
bedrijf. Onder het directeursniveau kende men het niveau van de
zorgeenheden. Ontwikkelingen op het niveau van de zorgeenheden werden
door de directie gestimuleerd. Hiermee was sprake van een redelijk adequate
structuur.

Bestuurlijke infrastructuur. Hoewel de stilgevallen fusie de aanleiding was
om een crisismanager in huis te halen. bleek het probleem - naast de
disfunctionerende bestuurders - ook het ontbreken van een deugdelijke
bestuurlijke infrastructuur te omvatten. De RvB kende geen noemens-

waardige stafondersteuning. De secretaris van de RvB was een boventallige
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zorgmanager. De afdeling P&0 functioneerde zwak, mede door een
langdurige vacature voor de functie van hoofd van de afdeling. Er was geen
helder omschreven besluitvormingsprocedure.

Adaptiere cultitur. Het ziekenhuis had geen herkenbare eigen cultuur. De
medische staf was betrekkelijk passief en vormde geen eenheid. De
vakgroepen verschilden sterk qua sfeer en prestaties. De werkcultuur was
vooral verbonden met de - op verschillende locaties gehuisveste -
vakgroepen.

Innoratiefvermogen Innovaties werden geinitieerd vanuit de maatschappen.
Dit werd door de directie aangemoedigd. De RvB gaf geen impulsen.
Organisatieontwikkeling hing af van individuele initiatieven.

Tabel 28: Weergave van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie B

Componenten Factoren Kernaspecten Kwalificatie
Conceptueel Leiderschap Stijl

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid              - -
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie                           - -

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
vorming

Organisatorisch Passende Congruentie                      +
organisatiestructuur Organisatie ontwikkeling

Onderscheid in niveaus
Bestuurlijke Beleidsondersteuning           - -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte                                    -
vermogen Bedrijfshouding

Gemiddelde -1--
kwalificatie

Evaluatie.
De problematiek werd in de kern veroorzaakt door een bestuurlijk
onvermogen om een grote organisatie goed te leiden. De RvB beheerde
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feitelijk alleen de financiele middelen. De minimaal noodzakelijke
bestuurlijke infrastructuur ontbrak. Het wantrouwen in de richting van de
krachteloze RvB was groot. De RvT had geen inzicht in de werkelijke
verhoudingen binnen de organisatie en leefde in de veronderstelling dat alles
naar behoren verliep. Voor zover dit al het geval was, lag dit niet aan de
RvB maar aan de directie. De 'bestuurlijke' fusie ontketende bij de
medische staf een dynamiek die de RvB niet aankon.
De herinrichting van de zorgorganisatie over de beide locaties werd
vervolgens opgehouden door de weerstand die vooral externe
belanghebbenden, gesteund door enkele specialisten en huisartsen, op de
kleinste locatie wisten te ontwikkelen. Dit veranderde het eindresultaat niet
maar leverde wel extra kosten, vertraging en negatieve media aandacht op.

9.4 Case studie C

Beschrijving van de situatie.
Ziekenhuis C kent ca 400 erkende bedden en een budget van ca 70 miljoen
euro. Het is gevestigd op twee locaties die ca 35 kilometer van elkaar zijn
gelegen  in een relatief dunbevolkt gebied.  In 1990 waren beide locaties  -
eerder zelfstandige ziekenhuizen - 'bestuurlijk' gefuseerd. De beoogde
verdeling van medische functies over beide locaties komt echter niet van de
grond omdat de - samengevoegde - medische staf niet tot overeenstemming
komt. Beide locaties blijven functioneren als zelfstandige ziekenhuizen. In
1997 komt het bestuur van de medische staf met een beleidsplan dat zich
neerlegt bij de oude situatie. Ook dit leidt niet tot overeenstemming. Als in
2000 de kwaliteit van de medische zorg op de kleinste locatie door een
tekort aan medisch specialisten onder druk komt te staan, intervenieert de
IGZ. Tegemoet komend aan de zorgen van de IGZ concentreert de RvB 66n
van de kwetsbare vakgroepen 'tijdelijk' op de grootste locatie.
In het voorjaar 2002 neemt de RvB uiteindelijk - na extern advies - het
initiatief. Zij stelt voor om van beide locaties een resultaat
verantwoordelijke eenheid (RVE) te maken en deze de vrijheid te geven tot
samenwerking met andere ziekenhuizen. In feite wordt hiermee een
desintegratieproces voorgesteld. De medische staf zegt hierop het
vertrouwen in de RvB op. De IGZ ziet in het nieuwe plan een nieuwe
bedreiging van de kwaliteit van de zorg en verzoekt de Minister van VWS in
te grijpen. De Minister ontneemt daarop de RvB en RvT de bevoegdheid
'richtinggevende' besluiten te nemen. Door toedoen van de provincie wordt
een onafhankelijke adviescommissie ingesteld en verzocht voorstellen te
ontwikkelen om de problemen op te lossen.
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De onafhankelijke commissie constateert een grote en langdurige
bestuurlijke onmacht, met als gevolg uitholling van de medische kwaliteit en
een dreigende financiele ondergang. Zij stelt de RvT en de RvB
verantwoordelijk voor deze ernstige situatie en vindt dat zij daarom niet
meer te handhaven zijn. Ook het bestuur van de medische staf moet worden
vervangen. Vanwege het te lang handhaven van dezelfde medische functies
op beide locaties is het kostenniveau veel te hoog. Dit veroorzaakt
exploitatieverliezen. De commissie stelt een snelle herverdeling voor van de
medische functies over beide locaties en integratie van de beide
zorgorganisaties. De RvT stemt met de aanbevelingen van de commissie in,
neemt afscheid van het bestuur en stelt een interim-manager aan. Deze krijgt
de opdracht een plan voor de integratie uit te werken. De RvT zegt toe ook
zelf te zullen vertrekken.

Aanpak.
De interim-manager maakt een analyse en een plan van aanpak voor
integratie van de zorgorganisatie in lijn met de aanbevelingen van de
onafhankelijke commissie. In zijn analyse komt tevens naar voren dat ook
het middenmanagement niet voor zijn taak berekend is, dat een volwaardige
bestuurlijke infrastructuur ontbreekt en dat de organisatiestructuur niet
aansluit op de zorgprocessen. De financiele situatie verslechtert snel. In
2002 werd een exploitatieverlies geleden van 4 miljoen euro. Het eigen
vermogen is vrijwel verdwenen.
Het eerste grote probleem vormt echter de opdrachtgever zelf: de RvT. Deze
maakt geen aanstalten om op korte termijn te vertrekken. De Minister van
VWS weet echter de voorzitter van de RvT te overtuigen van de noodzaak
om op te stappen, stuurt de overige leden weg en wijst een nieuwe RvT
voorzitter aan. De 'oude' RvT ontslaat uit frustratie op de valreep de
interim-manager, maar deze wordt door de nieuwe RvT voorzitter direct
weer verzocht aan te treden. Een nieuwe RvT wordt gevormd.
Tegelijkertijd weet een groep medisch specialisten, verpleegkundigen en
huisartsen in samenwerking met twee gemeentebesturen de Vaste
Kamercommissie (VKC) voor VWS te overtuigen van het belang van het
instandhouden van een volledig basisziekenhuis op de kleinste locatie. Ook
een hiervoor opgericht platform roert zich. De VKC oefent zware druk uit
op de (nieuwe) Minister van VWS om de aanbevelingen van de
onafhankelijke commissie niet te doen uitvoeren, waarop de Minister
toegeeft en het ziekenhuis aanwijzingen geeft over de medische
functieverdeling. Hiermee wordt de kern van het advies van de
onafhankelijke commissie ontkracht en het ziekenhuis in onmiddellijke
continuTteitsproblemen gebracht.
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Ondanks de kwalitatieve en financiele onhaalbaarheid van de ministeriele
aanwijzingen neigt de nieuwe RvT naar aanpassing van de plannen. De
interim-manager treedt daarop terug, tot zijn verwondering gevolgd door de
voorzitter van de RvT voor wie de spanning te veel werd. De medische staf
verzoekt vervolgens ook de rest van de RvT op te stappen en vraagt de
interim-manager terug te keren. De provincie, de zorgverzekeraars en de
IGZ steunen de medische staf, waarop de interim-manager wederom in
functie treedt. De IGZ kondigt vanwege deze bestuurlijke onrust een
opnamestop af van enkele weken. De interim-manager vormt in overleg met
de (inmiddels weer nieuwe) Minister van VWS de derde RvT op basis van
instemming met het plan van aanpak.

Het plan van aanpak van de interim-manager wordt vervolgens als
voorgenomen besluit bij de medische staf, de OR, de clientenraad en de
stakeholders voor advies voorgelegd. Als blijkt dat een meerderheid van de
betrokkenen met het plan van aanpak instemt, eisen twee gemeenten en het
platform in een kort geding stopzetting van de plannen. De rechter stelt het
ziekenhuis echter in het gelijk omdat aan alle zorgvuldigheidseisen ten
aanzien van het overleg is voldaan en serieus is getracht tot
overeenstemming te komen. De uitvoering van het plan wordt vervolgens in
gang gezet.
De bestuursstructuur van het ziekenhuis wordt ingrijpend gewijzigd. De
RvB krijgt een stafondersteuning. Het besluitvormingsproces wordt
geformaliseerd. De organisatiestructuur wordt gebaseerd op (locatie-
overstijgende) clusters. De managers van de clusters zijn integraal
verantwoordelijk voor het resultaat van de activiteiten in hun cluster. Zij
worden daarbij vanuit de centrale organisatie ondersteund door deskundigen
op facilitair, bedrijfseconomisch en personeels gebied. Nieuwe managers
worden aangetrokken. De medische staf participeert in het duale
clustermanagement met een medisch manager. Uiteindelijk wordt - na twee
mislukte pogingen - ook een nieuwe RvB geworven. De interim-manager
treedt na 20 maanden terug.

Resultaat.
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat.

-   Een consistente koers gebaseerd op een eenduidige visie maakte het
- ondanks de politieke interventies - mogelijk de besluitvorming af te
ronden en de implementatie te starten;

-   De integratie en reorganisatie in combinatie met productieverhoging
stopten de exploitatieverliezen;

- Het vertrouwen van de geldverschaffers (banken en zorg-
verzekeraars) werd herwonnen;
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- Een nieuwe bestuursstructuur met participatie van medisch
specialisten werd geintroduceerd;

-   De invulling van de RvT, RvB en het middenmanagement werd naar
een hoger kwaliteitsniveau gebracht.

Gedurende de bestuurlijke turbulentie leed het ziekenhuis in 2002 en 2003
een ernstig exploitatieverlies, waardoor banken en verzekeraars zich zorgen
gingen maken. Zij behielden echter vertrouwen in het interim-bestuur. In
2004 werd weer een positief exploitatieresultaat behaald. Na 14 jaar
problemen werd eindelijk de kern van de problemen opgelost. Het
ziekenhuis heeft echter door de turbulentie niet alleen financiele schade,
maar ook ernstige imagoschade opgelopen. Zo is b.v. de adherentie (dat deel
van de bevolking dat tot de patientengroep van het ziekenhuis behoort)
onder de lokale bevolking tel'uggelopen naar ca 60 %. (Dit is onder normale
omstandigheden 80 tot 85%)

Toepassing van de bestuurbaarheidsfactoren.

Leiderschap. De RvB gaf jarenlang geen richting aan de te volgen koers,
was intern verdeeld en legde zich uiteindelijk bij desintegratie neer. De RvT
faalde  door niet  in te grijpen  en de discussie  maar te laten 'aanmodderen'.
Door uiteindelijk partij te kiezen werd zij een deel van het bestuurlijke
probleem. De tweede (door de Minister van VWS benoemde) RvT bleek
niet tegen haar taak opgewassen. Pas toen er een van buiten de regio
aangestelde en zorgvuldig geselecteerde RvT werd benoemd, ontstond er
voor de RvB een werkbare situatie.

Ruiinte op alle niveaus. Van decentralisatie was geen sprake. Het
middenmanagement had geen duidelijke verantwoordelijkheid en nam ook
geen initiatieven. De middelen werden centraal beheerd. Medisch
specialisten participeerden slechts op het hoogste niveau bij beslissingen van
de RvB.

Managementdevelopment. Ex was geen MD systeem.

Passende organisatiestructutir. De organisatie was langs traditionele lijnen
georganiseerd in twee hoofdgroepen, een klinische en een ambulante sector.

De ontwikkeling van de organisatie had geen aandacht.

Bestiturlijke infrastructultr. Het ziekenhuis maakte deel uit van een holding
waar ook een verzorgingshuis en een thuiszorgorganisatie deel van
uitmaakten. De directeur van het ziekenhuis zat tevens in de RvB van de
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holding en was dus ook zijn eigen baas. Er was geen bestuursconcept voor
het ziekenhuis zelf. Deze constructie was voor alle partijen nadelig en werd
door de interim-manager beeindigd. De informatiesystemen waren beperkt
en er was geen beleidsondersteuning voor de RvB. De besluitvormings-
procedure was niet omschreven, wat het wantrouwen van de medische staf
tegen het bestuur versterkte.

Adaptieve cultuur. Beide locaties hadden een eigen sfeer ontwikkeld, mede
als gevolg van het feit dat de medisch specialisten op de ene locatie
voornamelijk in loondienst waren en op de andere locatie vrijgevestigd. Men
identificeerde zich - zo dit al het geval was - vooral met de eigen locatie.
Door jarenlange strijd waren de partijen onderling verhard geraakt. Men was
mentaal 'murw' van het geruzie. Op lager niveau was bij bepaalde
vakgroepen (vooral op de 'bedreigde' locatie) wel enige samenhang te
onderkennen.

Innovatief vermogen. Initiatieven voor innovaties waren voornamelijk
afkomstig van individuele specialisten of van de vakgroepen.

Evaluatie.
Case studie C geldt als 66n van de ernstigste bestuurscrises in de ziekenhuis-
sector mede vanwege de grote media aandacht die vooral door de politieke
interventies werd gegenereerd. De kern van de problematiek was een
bestuurlijk onvermogen, dat zich uitte in het vermijden van keuzes terwijl de
aftakeling van de kleinste locatie doorging en het gehele ziekenhuis op de
rand van de afgrond bracht. De RvT greep niet in maar werd een deel van
het probleem. De financiele situatie van het ziekenhuis verslechterde snel.
Een groot probleem vormde de intern verdeelde medische staf. Een
bestuurlijke infrastructuur ontbrak vrijwel geheel en het middenmanagement
was zwak. Het ziekenhuis was feitelijk onbestuurbaar.

De crisissituatie werd extra gecompliceerd door een wisseling van politiek
klimaat. De beschreven periode van 20 maanden kende 4 ministers van
VWS. De eerste minister maakte een opening voor een oplossing door het
instellen van een onafhankelijke commissie maar de tweede stond die weer
in de weg door de aanbevelingen aan te passen. Het bleek mogelijk om met
een sterke druk in de richting van de VKC het advies van de onafhankelijke
commissie weer onderuit te halen. Door de politieke discussies werd het
oplossen van de crisis sterk vertraagd en de financiele positie verder
verslechterd. Ongeveer 66n jaar was nodig om de ongelukkige ministeriele
ingreep te repareren. De media aandacht die de politieke aandacht
genereerde, beschadigde het imago van het ziekenhuis extra.
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Het ontbreken van toezicht op de RvT verergerde de problematiek. Twee
onbekwame  RvT' n verdwenen  pas na sterke 'oneigenlijke'  druk van  resp.  de
Minister van VWS en de medische staf.
De weerstand tegen de integratie van beide locaties had een sterke
emotionele component die niet direct aan het ziekenhuis maar aan de
streekgebonden maatschappelijke ontwikkeling was gerelateerd 209. Het
ziekenhuisbestuur kon dat aspect niet oplossen. De sterke lokale inbedding
van de ziekenhuiszorg werd de zorginstelling hierdoor bijna fataal.

Tabel 29: Weergave van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie C

Componenten Factoren Kernaspecten Kwalificatie
Conceptueel Leiderschap Stijl

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid             - -
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie                            - -

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
vorming

Organisatorisch Passende structuur Congruentie                      - -
Organisatie ontwikkeling
Onderscheid in niveaus

Bestuurlijke Beleidsondersteuning          - -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling            - -

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte                                    -
verrnogen Bedrijfshouding

Gemiddelde                                                                         - -
kwalificatie

2()9

De functiewijziging van het ziekenhuis werd gezien als de zoveelste stap in een
verschralingsproces van de gehele streek. Het zou in de ogen van de lokale bevolking het
woonklimaat sterk negatief kunnen beinvloeden.
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9.5 Case studie D

Beschrijving van de situatie.
Ziekenhuis D is een middelgroot ziekenhuis met ca 420 bedden, 1.400
medewerkers en een budget van ca 60 miljoen euro. Het wordt al tientallen
jaren bestuurd door een RvB bestaande uit twee ervaren bestuurders. Het
ziekenhuis maakt op de omgeving een stabiele indruk en is met de
voorbereidingen voor een nieuwbouwprogramma gestart.
De bestuurders zijn de mening toegedaan dat alleen zij het overzicht hebben
om de juiste dingen te doen. Alle bedrijfsinformatie komt bij de RvB terecht
en alleen de RvB neemt de beslissingen. Het management voert deze uit.
Deze directieve stijl van leidinggeven roept soms spanningen op met de
medische staf, maar blijft werkzaam. Om het hoofd te kunnen bieden aan de
ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg schakelt de RvB regelmatig een
adviesbureau in. In al deze gevallen stellen de adviseurs voor om meer
ruimte te geven aan de zorgprofessionals. De medische staf en de
medewerkers hebben behoefte aan deze ruimte om zich beter te kunnen
ontplooien en de aanwezige creativiteit en denkkracht te kunnen benutten.
Ook de motivatie zal naar hun mening hierdoor (verder) toenemen. De RvB
legt deze aanbeveling echter steeds naast zich neer. Als dit bij het laatste
adviesrapport medio 2002 weer plaatsvindt, neemt het bestuur van de
medische staf hiermee geen genoegen meer. Zij zegt het vertrouwen in de
RvB op en wenst ruimtegevende veranderingen. De RvT is hierdoor
volkomen verrast en onderzoekt de achtergronden. Dit leidt tot de conclusie
dat een herstel van vertrouwen in deze RvB niet meer mogelijk is. Een
interim-manager wordt ingeschakeld.

Aanpak.
De interim-manager komt in zijn analyse tot de conclusie dat het ziekenhuis
feitelijk bestaat uit vele koninkrijkjes die het eigen gebied zo goed mogelijk
hebben afgebakend. Problemen van de werkvloer bereiken de RvB niet.
Andersom bereiken de beslissingen van de RvB de werkvloer ook vaak niet.
Het ziekenhuis is zeer intern gericht. De verhouding met de externe
zorgpartners is slecht.
Het middenmanagement is van wisselende kwaliteit. De organisatie kent
nog de traditionele indeling in een klinische en ambulante sector. Zelfs het
facilitair bedrijf kent nog de oude beroepsgroepenstructuur. De technische
uitrusting van het ziekenhuis is up to date en financieel is het ziekenhuis
gezond. Er is echter geen visie ontwikkeld over de te volgen koers op
middellange en langere termijn. Zonder een dergelijke visie is ook het
nieuwbouwprogramma kwetsbaar en risicovol. De voorgestelde aanpak kent
daarom de volgende elementen.
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- Een herijking van de strategie in het licht van recente
ontwikkelingen en inzichten;

-   Een nieuwe managementfilosofie met decentrale besluitvorming als
uitgangspunt, integraal management en een gekantelde structuur:

-    Een aan de nieuwe filosofie aangepaste planning en control cyclus:
-  Een nieuwe topstructuur met een 66nhoofdige RvB en een 'platte'

organisatie:
-  Een herijking van het bouwprogramma op basis van de nieuwe

organisatorische inzichten.

Resultaten.
Aangezien zowel medische staf als medewerkers een grote betrokkenheid
tonen en de veranderingen vooral zien als een kans om het ziekenhuis beter
te laten functioneren, blijven - ondanks de intensieve interne discussies -
politieke uitingen in de media uit. Ook de stakeholders werken constructief
mee. De nieuwe visie en structuur worden zonder veel problemen
afgeprocedeerd en in werking gezet. Een nieuwe bestuurder wordt
aangetrokken. De RvT, die zich het falen in het toezicht realiseert, beraadt
zich op haar positie. De topstructuur wordt getoetst aan de nieuwste
inzichten op het gebied van de Health Care Governance. De crisis bleek
mede door toedoen van de interim-manager een groot zelfreinigend
vermogen te hebben losgemaakt.   Na 12 maanden vertrekt de interim-
manager.

Toepassing van de bestuurbaarheidsfactoren.
De situatie kon bij aanvang van de opdracht aan de interim-manager als
volgt worden omschreven.

Leiderschap. De bestuurders van het ziekenhuis waren zeer dominant

aanwezig. De bestuurlijke focus lag op een volledige beheersing van alle
processen. Initiatieven werden    niet op prijs gesteld.    ('Is    al   zo    vaak
geprobeerd'). De directieve stijl van leidinggeven  had een demotiverende en
verstarrende uitwerking en stond op gespannen voet met de behoefte aan
handelingsvrijheid die een organisatie met veel hoogopgeleiden kenmerkt.

Ruiinte op alle niveaus. Deze ruimte ontbrak geheel, wat de kern van het
besturingsprobleem raakte. Decentrale vrijheid werd als bedreiging gezien
voor de beheersing van de bedrijfsprocessen.

Managementdevelopment. Er was geen MD systeem. Beslissingen en
afspraken over benoemingen van managers en professionals hadden een
informeel en incidenteel karakter.
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tussen de RvB en de RvT zijn aanwezig, maar niet formeel vastgesteld en

gecommuniceerd. De medische staf van het ziekenhuis kent geen
raamovereenkomst met 'lumpsum'. Dit betekent,  dat  - in tegenstelling  tot

vrijwel alle andere ziekenhuizen - het inkomen van de specialisten direct

samenhangt met het aantal uitgevoerde verrichtingen. Mede hierdoor is de
samenwerking van de medische staf met de ziekenhuisorganisatie beperkt
geformaliseerd en in belangrijke mate afhankelijk van de welwillendheid
van de individuele specialisten en medewerkers. Een groot aantal
functionarissen van sterk verschillend niveau rapporteert rechtstreeks aan de
RvB.

De twee bestuurders vormen geen eenheid. Als de RvT dit begint in te zien,
wordt een derde bestuurder benoemd in de hoop dat hiermee het bestuur

weer goed gaat functioneren. Dit heeft geen effect, waarna in 2002 de
medische staf bij de RvT aandringt op het vertrek van de voorzitter van de
RvB. De RvT neemt vervolgens afscheid van de voorzitter en benoemt een

interim-manager op deze positie voor enkele dagen per week. Deze stelt een

plan op voor de exploitatie, evenals een plan voor verbetering van de
vermogenspositie van het ziekenhuis. De organisatie en de omgeving
hebben echter weinig vertrouwen in het vermogen van de deeltijd interim-
manager om veranderingen daadwerkelijk door te voeren. Bij het opmaken
van de jaarrekening 2001 blijkt vervolgens dat het ziekenhuis bij de
ingebruikname van de nieuwe huisvesting in het betrokken jaar een
exploitatieverlies van ca 25 miljoen euro heeft geleden. Hierdoor ontstaat
een negatief vermogen van ca 20 miljoen euro en is het voortbestaan van de

zorginstelling in acuut gevaar. De RvT neemt hierop ook afscheid van het
tweede lid van de RvB (met de portefeuille financien). De medische staf
acht ook de RvT medeverantwoordelijk voor de ontstane problemen en zegt
het vertrouwen daarin OP. Deze schakelt een nieuw interim-

managementbureau in met de opdracht om - naast de dagelijkse leiding van
de organisatie - een diepgaande analyse van de stand van zaken te maken en
de mogelijkheden te onderzoeken de continuiteit van de zorgverlening voor
de korte en lange termijn veilig te stellen.

De analyse van de (tweede) interim-voorzitter RvB is alarmerend.

-  Er is geen eenduidige en gemeenschappelijk gedragen visie op de
functie en de positie van het ziekenhuis. Ook een strategie voor de
middellange termijn ontbreekt.

-    Er is geen heldere organisatiestructuur met ruimte voor managers om
binnen vooraf afgesproken kaders zelfstandig besluiten te nemen en

verantwoording af te leggen. De samenwerking met elkaar en met de
medische staf is niet vanzelfsprekend.
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-  Het nieuwe ziekenhuis is te vroeg in gebruik genomen. Zonder
voldoende controle op het huisvestingsproces zijn veel extra kosten
gemaakt. De winst van een nieuw gebouw is niet benut voor het
stroomlijnen van de organisatie.

-  Er zijn onhandige oplossingen voor het vastgoed gekozen. Ook
bestaan er nog betrekkelijk veel restproblemen van de nieuwbouw.

-  Het ziekenhuis beschikt al jaren niet over een substantieel eigen
vermogen en is daardoor erg kwetsbaar.

-    Een heldere besluitvormingsstructuur ontbreekt. De besluitvormings-
processen zijn stroperig en langdradig. Er is veel herhaald overleg op
alle niveaus, weinig daadkracht en een weinig resultaat- en
oplossingsgerichte cultuur.

Verder geeft de interim-voorzitter in zijn analyse aan dat belangrijke
belanghebbenden, zoals de zorgverzekeraars, de banken en omliggende
ziekenhuizen een negatief beeld hebben van het ziekenhuis. Het is lastig om
afspraken te maken en gemaakte afspraken worden niet altijd nagekomen. In
de lokale media wordt dit beeld versterkt door medewerkers en specialisten
die regelmatig bereid blijken te zijn publiekelijk hun persoonlijke meningen
te geven. Ook het Ministerie van VWS is kritisch en baseert zich op een
rapport van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen dat spreekt
van een uiterst hachelijke situatie, verstoorde onderlinge verhoudingen en
een ongezonde bedrijfscultuur. In de ogen van het Ministerie zou ook de
RvT consequenties moeten trekken uit de liu ontstane situatie. Het zou de
bereidheid van externe partijen om mee te werken aan het oplossen van de
acute en structurele problemen aanzienlijk kunnen bevorderen.
De bank weigert de financiering van de nieuwbouw te consolideren en heeft
de bestaande geldleningen opeisbaar gesteld. Dit betekent, dat het
ziekenhuis zonder steun op korte termijn niet meer aan zijn financi8le
verplichtingen kan voldoen. In het licht van deze onzekerheid over de
continuiteit geeft de accountant geen goedkeurende verklaring bij de
jaarrekening 2001.
Positief is dat de medische staf bestaat uit goed opgeleide en gemotiveerde
specialisten en dat ook de medewerkers en leidinggevenden zich
overwegend zeer betrokken voelen bij het ziekenhuis. Verder geeft het
nieuwe gebouw mogelijkheden, is er adequate managementinformatie
beschikbaar en heeft het ziekenhuis in vergelijking met andere ziekenhuizen
een relatief laag kostenniveau.
Het eerder opgestelde exploitatieplan heeft ten doel om de structurele
exploitatiekosten met 7 miljoen euro te verminderen. Bij uitvoering van dit
plan is een kostendekkende exploitatie haalbaar. Zonder hulp van buiten is
er echter geen uitzicht op vermogensversterking. Vooral het ontbreken van
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een gestructureerde samenwerking met de leden van de medische staf is een

probleem. Zonder raamovereenkomsten streven de specialisten en
maatschappen los van elkaar naar eigen winstmaximalisatie. Als medisch

specialisten zich in de zorgverlening niet binden aan budgettaire beleids- en
begrotingskaders, dan is budgetdiscipline ook voor het middenkader een
onmogelijke opgave. Het middenmanagement is van wisselende kwaliteit.

Aanpak.
Het interim bestuur pakt de situatie als volgt aan.

Het afhandelen van het 'oud zeer' door onder meer het maken van
afspraken en het afhandelen van procedures over de restpunten van de
nieuwbouw, waaronder de verkoop van de oude locaties en afspraken
met de zorgverzekeraars over financiele bijstand;

-   Het scheppen van de budgettaire randvoorwaarden voor een gezonde
exploitatie en een deugdelijke financieringsstructuur, door het
aangeven van een budgettair kader en het maken van afspraken met
banken en andere instellingen over een nieuw financieel arrangement;

-  Het ontwerpen en invoeren van een gestructureerde en effectieve
samenwerking tussen de ziekenhuisorganisatie en de medische staf,
met als uitgangspunt een geintegreerde en vraaggestuurde
onderneming;

-   Het door middel van zorgvuldig voorbereide werkconferenties maken
van een keuze voor de wijze waarop de medische staf en de
ziekenhuisorganisatie 66n ondernemende organisatie kunnen gaan
vormen. Hierbij staan gelijkgerichte (zorginhoudelijke En financiele)
belangen centraal.

Verder wordt vooral aandacht besteed aan stroomlijning van de informatie-
en rapportagestromen, de verdere uitwerking van de planning- en
controlcyclus en de samenwerking tussen management en medische staf. De
visie op de toekomstige positie van het ziekenhuis wordt vertaald in
realistische en haalbare strategische doelen voor de komende 5 jaar. Zodra
er voldoende duidelijkheid is over de financiele en budgettaire kaders voor
de lange termijn, zullen de medische staf en het management op basis van
deze gedeelde visie de strategie voor de lange termijn bepalen. De taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de staf, clustermanagement,
RvB en RvT worden in de nieuwe verhoudingen vastgelegd.
Gelet op het ingrijpende karakter van de veranderingsfase van het
ziekenhuis en de positionering op langere termijn, beraadt ook de RvT zich
op de samenstelling en taakuitoefening in de toekomst. Vanwege de
negatieve publiciteit in de media en de gevolgen daarvan voor de
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beeldvorming over het ziekenhuis bij externe stakeholders. heeft de
communicatie met de media de bijzondere aandacht.

Resultaten.
Met  uitzondering  van 66n lopende claim  zijn  na 12 maanden alle financiele
problemen opgelost. De nacalculaties    van     1999    t/m 2002 werden
afgehandeld met de zorgverzekeraars. De relatie met de banken is
genormaliseerd. Het budget is aanzienlijk verruimd. De gunstige
exploitatieresultaten van 2003 en de begroting voor 2004 leveren een
substantiBle bijdrage aan het herstel van de vermogenspositie. Een
gestructureerde samenwerking met de leden van de medische staf is gestart.
De RvT treedt gefaseerd terug. De nieuwe leden hebben een belangrijke rol
gespeeld bij de selectie van de nieuwe voorzitter van de RvB, die met
eenduidige steun van de interne geledingen is benoemd. De tijdsinzet van de
interim-manager - naast het vaste lid van de RvB  -  was 17 maanden.

Toepassing van de bestuurbaarheidsfactoren.
De situatie kon bij aanvang van de opdracht aan de interim-manager als
volgt worden omschreven.

Leiderschap. De intern verdeelde RvB verloor geleidelijk het vertrouwen
van de organisatie en de omgeving. Een visie op de toekomst ontbrak. De
(als plotseling ervaren) financiele problemen toonden aan dat de RvB geen
greep had op de veranderingen die gepaard gingen met het in gebruik nemen
van de nieuwbouw en het afstoten van de oude locaties. Ook intern waren de
zorgprocessen niet gestroomlijnd. Gezien de grote mate van
onsamenhangendheid van het beleid en de vele betrokkenen is het opvallend
dat de RvT niet eerder heeft ingegrepen. Toen ze ingreep deed ze dat
halfslachtig en zonder resultaat.

Ruimte op alle nivemts. De ruimte die de structuur biedt, wordt tenietgedaan
door het ontbreken van voldoende bevoegdheden voor de lagere niveaus. In
feite blijft de organisatie gecentraliseerd werken.

Managementdevelopment. Er was een start gemaakt met de ontwikkeling
van een MD systeem. Dit was echter nog niet in werking.

Passende organisatiestructutir. De organisatiestructuur staat een goed
functioneren niet in de weg. De clusters zijn logisch gegroepeerd. Door een
gebrek aan (decentrale) bevoegdheden is het effect echter beperkt. De
organisatie van de medische staf is summier en het ontbreken van
raamafspraken lokt een 'ieder voor zich' instelling uit.
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Bestuurlijke infrastmctuur. De informatiesystemen waren goed, maar er
ontbraken heldere afspraken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
De binding met de medische staf was zwak. Er was een beperkte
beleidsondersteuning maar het beleid en de afspraken werden niet
nagekomen. Een heldere besluitvormingsprocedure ontbrak.

Adaptieve cultuur. Het ziekenhuis kende een relatief sterke

organisatiecultuur. Hoewel de betrokkenheid van de specialisten en
medewerkers primair hun eigen afdeling betreft, is er ook sprake van
identificatie met het ziekenhuis als geheel. Dit verklaart mede het snelle
herstel van de zorginstelling toen alle hoofden weer in de goede richting
stonden.

Innovatief vennogen. Het innovatief vermogen ligt primair op het niveau
van de maatschappen. Zij hebben  daar  ook een onmiddellijk belang  bij.  Op
het niveau van het bestuur was de organisatieontwikkeling achtergebleven.

Tabel 31: Weergave van de bestuurbaarheidsfactoren case studie E

Componenten Factoren Kernaspecten Kwalificatie
Conceptueel Leiderschap Stijl

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid             - -
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie                                   -

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
vorming

Organisatorisch Passende structuur Congruentie                    +
Organisatie ontwikkeling
Onderscheid in niveaus

Bestuurlijke Beleidsondersteuning          - -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling            +

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte                                    -

vermogen Bedrijfshouding
Gemiddelde                                                                                             -
kwalificatie
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Evalitatie.
Hoewel het ziekenhuis medisch inhoudelijk goed functioneerde, werd het
gebrek aan leiding het ziekenhuis toch geleidelijk fataal. Het politieke
karakter van de besturing had het probleemoplossende vermogen vrijwel
lam gelegd. Ook de zorgpartners verloren het vertrouwen in het ziekenhuis.
De interne fricties binnen het bestuur gingen lange  tijd  aan  de RvT voorbij.
Toen dit uiteindelijk duidelijk werd, trof men eerst halfslachtige
maatregelen. Deze hielpen niet. Pas na het wegnemen van de oorzaak en een
herbezinning op de bestuurbaarheid van het ziekenhuis werd het tij gekeerd.
De veranderingen die de interim-managers doorvoerden, betroffen vrijwel
alle terreinen die het bestuur regarderen. Vooral de bestuurlijke
infrastructuur werd verbeterd door een sterkere participatie door de medisch
specialisten en door heldere afspraken over de te bereiken doelen. Een
sterke decentralisatie werd doorgevoerd. Uiteindelijk trok ook de falende
RvT zich terug. Opmerkelijk is de grote veerkracht van de organisatie.
Binnen anderhalf jaar weet men een groot financieel tekort weer om te
buigen naar een positief vermogen.

9.7 Evaluatie case studies

Aard van de problemen.
In de case studies valt in de eerste plaats op dat in alle gevallen een
bestuurlijk onvermogen en/of de problemen tussen het bestuur en de
medische staf door de omgeving en door de RvT niet of laat werden
opgemerkt. Zij kwamen pas aan het licht toen er sprake was van beweging.
Toen ze werden opgemerkt, greep de RvT veelal niet doeltreffend in. In 66n
geval is de RvT zelf een deel van het probleem (Casus C). De RvT'n
stonden te ver van de organisatie af of stonden te dicht bij de RvB om goed
te kunnen oordelen. In geen van de case studies grijpt de RvT uit zichzelf in.
Er is steeds een concrete aanleiding of (financiele) noodsituatie nodig om tot
handelen over te gaan. Vaak geeft de medische staf de aanzet.

De bestuurders beperkten zich in de onderzochte gevallen tot een politieke
en beheersmatige rol of deden het tegenovergestelde en probeerden alle
touwtjes naar zich toe te halen. In beide gevallen gaan voortschrijdende
ontwikkelingen, die dwingen tot een regelmatige aanpassing van de
organisatie en zorgprocessen, aan de organisatie voorbij. De medische staf
ondervindt daar direct de nadelen van. In de gevallen dat de RvB zelf een
verandering initieert, zoals bij een fusie, komt zij door onmacht niet verder
dan een integratie van stafafdelingen.
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Tabel 32: Overzicht waarderingen case studies

Bestuurbaarheids- Case Case Case Case Case Gemiddelde
factoren studie studie studie Studie studie waarde

A     BCDE
Leiderschap            - -         - -
Ruimte op alle         - -
niveaus
MD systeem            - -         - -                     - -                     - -
Passende                - -         +          - -         - -         +          -
organisatiestructuur
Bestuurlijke                        - -         - -         -
infrastructuur
Ondersteunende       -           -           - -         +          +          -
cultuur
Innovatief                  -                                             -              -              -
vermogen
Gemiddelde -1-- - -4-
kwalificatie

In alle gevallen is het middenmanagement zwak. Deze blijkt geen
volwaardige (onderhandelings)partij voor de medisch specialisten. Ze heeft
te weinig capaciteiten en/of bevoegdheden en beperkt zich tot de alledaagse
coordinatie. Voor 'echte' zaken gaan de specialisten rechtstreeks naar de
RvB, die mede daardoor overspoeld raakt met detailaangelegenheden en het
overzicht verliest.
De medische staf speelt in alle case studies een cruciale rol. Zij voelt de
tekortkomingen van het bestuur in haar functioneren maar kan oplossingen
niet zelf realiseren. Daarvoor zijn bestuurders nodig met zowel een visie op
de ontwikkeling van de organisatie als een gevoelig oor voor de behoeften
van de medisch specialisten. Als het bestuur niet blijkt te kunnen inspelen

op veranderende omstandigheden, dan zit zij de organisatie in de weg. In
66n geval (Case studie C ) is de medische staf zelf deel van het probleem
door een grote interne verdeeldheid.
De financiele positie van het ziekenhuis is doorgaans geen oorzaak maar een
gevolg van de bestuursproblemen van het ziekenhuis. Interne spanningen,
tekortschietende samenwerking en afstemming en demotivatie bij medisch
specialisten zorgen zowel voor geringe prestaties en dus minder inkomsten,
als voor te weinig aandacht voor de kosten. Aangezien ziekenhuizen
doorgaans over een gering eigen vermogen bezitten, zijn ze financieel
kwetsbaar. Edn slecht exploitatiejaar kan een ziekenhuis soms al in
continuYteitsproblemen brengen.
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Aanpak.
In alle gevallen formuleerde de crisismanager - na een grondige analyse van
de problemen - eerst een eenduidige visie op de ontwikkeling van het
ziekenhuis en zorgt hij voor voldoende draagvlak. Ook zien we dat meestal
de structuur wordt aangepast en in lijn gebracht met de zorgprocessen. Een
verouderde structuur kan de zorgprocessen aanzienlijk in de weg zitten. Ook
worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker omschreven.
Steeds moest de kwaliteit van het middenmanagement worden verhoogd,
werd de decentralisatie versterkt en werd managementparticipatie door de
medische professionals geintroduceerd of versterkt. De stijl die de
crisismanager hanteert is democratisch, maar ook slagvaardig. Hij richt zich
op de hoofdlijnen en beperkt het aantal deelnemers aan de besluitvorming
tot de sleutelspelers. Door het ontstane urgentiebesef is de organisatie
meestal 'rijp' voor veranderingen. Van groot belang is dat de manager
duidelijkheid schept over de te volgen besluitvormingsprocedure. Door
consistent en transparant op te treden, keerde de rust en het vertrouwen terug
in de organisatie.

Resultaten.
In alle case studies werd de gelegenheid aangegrepen om achterstallig
onderhoud te verrichten. Dit gold vooral voor de bestuurlijke verhoudingen.
In de kern ging het er steeds om de vrijheid die de medische professionals
nodig hebben om hun werk goed te doen op een functionele wijze te
combineren met (een minimum aan) heldere organisatorische spelregels. De
in alle gevallen vormgegeven decentralisatie is daartoe een eerste aanzet. In
alle casussen werd een nieuwe voorzitter geworven met een slagvaardig
profiel.
Daar waar politieke krachten intervenieerden in het proces werkte dit
uitsluitend vertragend en ontwrichtend. Het resultaat bleef hetzelfde of werd
slechter. Doorgaans werd een politieke interventie geinitieerd door acties
vanuit de groep van stakeholders. De brede opvatting van maatschappelijke
betrokkenheid bij de ziekenhuiszorg (zie onder § 5.7 hiervoor) blijkt zich
eenvoudig tegen het ziekenhuis te kunnen keren.
De gemiddelde kwalificatie die volgt uit een beschouwing van de
bestuurbaarheidsfactoren is laag. De onderzochte organisaties waren vrijwel
onbestuurbaar. Aangenomen mag worden dat zij alle in een omgeving van
marktwerking en liberalisering in grote moeilijkheden zouden zijn geraakt.
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Hoofdstuk 10

Samenvatting

10.1 Algemeen
De Nederlandse ziekenhuizen zijn in de tweede helft van de 19e eeuw
ontstaan, doorgaans op particulier initiatief en vanuit een maatschappelijke
betrokkenheid. In de eerste aanzet vormen zij vooral een facilitaire
omgeving waarin medisch specialisten hun praktijk zelfstandig blijven
uitoefenen. De kernfunctie van de ziekenhuizen is het leveren van curatieve,
d.w.z. op behandeling en genezing gerichte zorg. Met de andere aanbieders
van deze zorg als huisartsen, verloskundigen, ambulancediensten e.d.
vormen zij een zorgketen, waarin afhankelijk van de aard van de
behandeling doorverwijzing naar een andere partner of zorginstelling kan
plaatsvinden.
Kernwaarden van het medische beroep zijn een betrokkenheid bij (de
gezondheidstoestand van) de patient en een streven naar een zo hoog
mogelijke kwaliteit en toegankelijkheid. Om zeker te stellen dat de aard en
de inhoud van een behandeling uitsluitend worden gebaseerd op medische
afwegingen, is voldoende handelingsvrijheid nodig. Deze behoefte aan
professionele autonomie wordt door de beroepsgroep gezien als een
essentieel onderdeel van een goede beroepsuitoefening.

Het aantal ziekenhuizen in Nederland is afgenomen  van  ca 200  in  1950  tot
ca 100 in 2005. De aanvankelijk bescheiden instellingen zijn uitgegroeid tot
omvangrijke organisaties die in vele gevallen verspreid over meer locaties
functioneren. De verwachting in de sector is dat deze schaalvergroting ook
de komende jaren zal doorzetten onder handhaving of uitbreiding van het
aantal locaties waarop de zorg wordt aangeboden. De curatieve zorg biedt
werkgelegenheid aan ruim 250.000 zorgprofessionals en medewerkers.
Hierbij valt vooral het hoge percentage deeltijders (70%), de geleidelijke
feminisering en de relatief grote uitstroom op.

Vanwege haar belangrijke maatschappelijke functie worden ziekenhuizen
beschouwd als maatschappelijke ondernemingen. In dit licht wordt grote
waarde gehecht aan een transparante verantwoording naar de samenleving.
Hieraan ontleent het ziekenhuis voor een belangrijk deel zijn legitimatie.
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10.2 Conceptuele aspecten
Met de zorgprofessional als spil in het stelsel ligt de nadruk in de
ziekenhuizen op het uitvoerende niveau. Deze decentrale werkwijze is het
logische gevolg van de kenmerken en kernwaarden van de medische
professie en het daarmee samenhangende streven naar een zo groot
mogelijke autonomie.
Ten aanzien van het functioneren van de ziekenhuizen doen zich belangrijke
ontwikkelingen voor. Ontwikkelingen in de medische technologie en
wetenschap doen de onderlinge afhankelijkheid van de zorgprofessionals en
de noodzaak van afstemming met de organisatie geleidelijk toenemen. Dit
heeft onder meer tot gevolg dat het individuele karakter van de zorg-
verlening aan het verschuiven is naar een functioneren in teamverband. In
de medische beroepsgroep wordt onderkend dat de 'zorgprofessional van de
toekomst' zich meer zal moeten opstellen als team- en organisatielid. Het
werken in teamverband stelt aanvullende eisen aan de professional.
Vanuit een bedrijfskundige optiek zijn ziekenhuizen in de vroege vorm als
professionele of innovatieve bureaucratieen te beschouwen vanwege de
combinatie van zelfstandige professionals en een voornamelijk
bureaucratisch ingerichte besturing. De schaalvergroting en de toename van
de technologie hebben de ziekenhuisorganisatie geleidelijk complexer
gemaakt wat vooral geleid heeft tot een versterking van het management en
de bureaucratische inrichting. Aanvullende regelgeving door de overheid
werkte dit in de hand. Deze ontwikkeling is ten koste gegaan van de
professionele handelingsruimte en heeft geleid tot een kloof tussen de
zorgprofessionals en het management. De zorgprofessionals blijken in grote
meerderheid het (teveel aan) management en de bureaucratie te beschouwen
als een bedreiging van hun beroepsuitoefening.

Van vele zijden wordt kritiek uitgeoefend op het functioneren van het
ziekenhuisstelsel. Ook binnen de sector is groeiende zelfkritiek
waarneembaar. Dit betreft vrijwel alle aspecten van het ziekenhuis. Vooral
de patientenlogistiek en veiligheid blijken achter te blijven in relatie tot de
normen die in andere grote organisaties worden gehanteerd. In de meeste
gevallen wordt de oorzaak van deze achterstand gezien in een combinatie
van zwakke sturing, een weinig flexibele organisatie en een gesloten
cultuur.
De behoefte aan meer interne samenhang leidde in de jaren negentig tot de
introductie van het concept van het Geintegreerd Medisch Specialistisch
bedrijf (GMSB). In dit concept werden de medische staf en de ziekenhuis-
organisatie geYntegreerd en gingen medisch specialisten meer participeren in
het management. In deze opzet wordt voor het eerst het ziekenhuis als 66n
geheel beschouwd. De Minister van VWS en de IGZ beschouwen in dit licht
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het ziekenhuisbestuur eindverantwoordelijk voor zowel de organisatie als de
kwaliteit van de geleverde zorg. Hiermee wordt impliciet ook de medische

staf gezien als een onderdeel van het ziekenhuis en de organisatie van de
zorgprocessen als medebepalend voor de kwaliteit van de zorg.

Vanuit verschillende invalshoeken ontstaat druk op het ziekenhuisstelsel.
Nieuwe behandeltechnieken bieden de mogelijkheid om een groot aantal
ingrepen poliklinisch of in dagbehandeling uit te voeren. Hiermee kunnen
deze ingrepen ook worden uitgevoerd in een beperkte infrastructurele
setting, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de maatschappelijke wens
van een maximale decentralisatie van de zorg. Dit vergroot de
keuzemogelijkheden voor de inrichting en spreiding van het zorgaanbod. De
zorgvraag neemt de komende jaren gestaag toe. Ook stelt de moderne
samenleving hogere eisen aan de kwaliteit en de transparantie. De grootste
veranderingen die de zorgsector de komende jaren zal ondergaan, zijn echter

het gevolg van de wijzigingen in het zorg- en financieringsstelsel die in
2006 in werking treden. De nieuwe stelsels dwingen de ziekenhuizen zich
ondernemender op te stellen en zich te profileren op het gebied van
medische kwaliteit en kostenbeheersing. Dit brengt voor de ziekenhuizen
meer dynamiek en onzekerheid met zich mee.
Om in de nieuwe omgeving te overleven zullen ziekenhuizen - professionals

dn management - een grotere nadruk moeten leggen op zaken als onder-
nemerskwaliteiten van de leiding, kostenbeheersing, productiviteit van de
medewerkers, registratie van (be)handelingen, vastgoedmanagement,
personeelsbeleid en marketing. Al met al is het ziekenhuissysteem in
bedrijfskundige zin in een nieuwe fase terechtkomen, die gevolgen heeft
voor de structuur en de wijze van besturing.

10.3 Het besturingsmodel
Het ziekenhuisstelsel is om meer redenen complex. Vooral de
verwevenheid tussen de specialismen in het ziekenhuis en de relaties met de
zorgpartners dragen hieraan bij en zorgen voor een dynamische complexiteit
die maakt dat beslissingen over zorgprocessen niet vanuit een centrale plaats
kunnen worden genomen. Deze complexiteit heeft vanzelfsprekend ook zijn
weerslag op de besturing en inrichting van de organisatie.
De rol van de Minister van VWS als 'regisseur op afstand' biedt ruimte aan
de zelfstandige zorginstellingen voor het voeren van een eigen beleid. Deze
ruimte wordt echter weer beperkt door de vele mederegisseurs en
toezichthouders die een rol in het systeem toegewezen hebben gekregen.
Samen zorgen zij voor een keurslijf dat de zorginstellingen weinig
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speelruimte laat. Het is nog niet duidelijk in welke zin dit in de nieuwe
situatie van marktwerking en liberalisering gaat veranderen.

Marktwerking en liberalisering stellen andere eisen aan bestuur en toezicht.
De defensieve en bureaucratisch georienteerde bestuursstijl die zich
ontwikkelde in de traditionele monopolistische positie van de ziekenhuizen
moet plaats maken voor een meer actieve en visionaire rol. Voor de
zorgonderneming van de toekomst is meer leiderschap vereist. Een
belangrijke voorwaarde voor het functioneren als (zorg)onderneming is een
eenduidige focus voor de gehele organisatie. De kloof tussen de
zorgprofessionals en het management die is ontstaan als gevolg van het
hanteren van verschillende paradigma' s    - de professionele autonomie
enerzijds en de ordezoekende bureaucratische benadering anderzijds - en het
langdurig laten voortbestaan van interne belangentegenstellingen, moet
worden overbrugd. Dit verenigen van paradigma' s en belangen vergt  een
fundamentele herbezinning op zowel de interne als externe verhoudingen in
het ziekenhuisstelsel.
De interne belangentegenstellingen hebben vooral een negatieve invloed op
het functioneren van het middenkader. Professionals aanvaarden in beginsel
alleen gezag van leden van de eigen beroepsgroep. De zorgprofessionals
wensen de leidersrol op uitvoerend niveau zelf te vervullen wat de ruimte
voor het middenmanagement beperkt. Duaal management levert hiervoor
geen structurele oplossing. In een situatie waarin op elk niveau
ondernemerschap van het management wordt verwacht zal dit probleem
moeten worden opgelost.

10.4 Culturele aspecten
De ziekenhuiscultuur is geworteld in de kernwaarden van het medische
beroep. Zelforganisatie en professionele autonomie zijn hierbij de
trefwoorden. De professional is primair gericht op het eigen functioneren en
dat van de maatschap of vakgroep. Dit leidt gemakkelijk tot subculturen
binnen het ziekenhuis. verbonden met de diverse specialismen. Vanwege
deze gerichtheid op de eigen groep identificeert men zich minder met het
ziekenhuis als geheel. De ziekenhuizen kennen als organisatie doorgaans
een zwakke cultuur.
Aangezien elke organisatie zich - over een langere periode gezien - met
regelmaat zal moeten aanpassen aan wijzigende omstandigheden, is het van
belang dat de cultuur dergelijke veranderingen ook toelaat. Vanuit het
oogpunt van cultuur zijn de ziekenhuizen goed in staat beperkte
veranderingen (vooral op het medische vakgebied) op te nemen. Moeilijker
wordt het als het gaat om veranderingen waarbij ook (grote delen van) de
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organisatie in het geding zijn. De professionals ervaren een aan de top
ingezet veranderingstraject gemakkelijk als centralistisch en zullen daar niet
automatisch aan meewerken. Hierdoor ontstaat een spanningsveld, nu de
omgeving veeleisender wordt en de ziekenhuisorganisatie een belangrijke
factor vormt voor de kwaliteit van zorgprocessen. Er is een grote ruimte
tussen de bestaande ziekenhuiscultuur en de gewenste adaptieve en open
cultuur die succesvolle ondernemingen kenmerkt.
In lijn met de organisatiecultuur vormt ook de bestuurscultuur in
ziekenhuizen een hinderpaal in de nieuwe situatie. Deze kan worden
omschreven als overwegend defensief en vooral gericht op beheersing van
interne krachten en processen. Het onderhandelingskarakter dat vele
bestuurlijke processen kenmerkt, lokt een politieke opstelling van de
partijen uit. Deze stijl van leidinggeven verdraagt zich echter slecht met de
behoefte aan leiderschap die samenhangt met een meer competitieve
orngeving.

10.5 Case studies

Ook in de case studies valt op dat de bestuurders zich beperken tot een
defensieve, beheersmatige rol of het tegenovergestelde deden en probeerden
alle touwtjes naar zich toe te halen. In beide gevallen gaan voortschrijdende
ontwikkelingen aan de organisatie voorbij. De medische staf ondervindt hier
direct de nadelen van. In de gevallen dat de RvB zelf een verandering
initieert, zoals bij een fusie, komt zij niet verder dan een integratie van de
stafafdelingen.
In alle gevallen werden zwak bestuur en/of problemen tussen het bestuur en
de medische staf door de omgeving en door de RvT niet of te laat
opgemerkt. De RvT' n stonden te ver van de organisatie af of stonden te
dicht bij de RvB om onafhankelijk te kunnen oordelen. In geen van de
casussen grijpt de RvT uit zichzelf in. Er is steeds een concrete aanleiding of
(financiele) noodsituatie nodig om tot handelen over te gaan. In alle
gevallen is ook het middenmanagement een zwakke schakel. Zij blijkt over
te weinig capaciteiten en/of bevoegdheden te beschikken en zich te
beperken tot de alledaagse coOrdinatie. Voor 'echte' zaken gaan de
specialisten rechtstreeks naar de RvB, die mede hierdoor overspoeld raakt

met detailaangelegenheden en het overzicht verliest. De medische staf speelt
in alle casussen een cruciale rol. De financiele positie van het ziekenhuis is
doorgaans geen oorzaak maar een gevolg van de bestuursproblemen van het
ziekenhuis.

Het optreden van de crisismanager wordt vooral gekenmerkt door het
scheppen van duidelijkheid en richting. Ook zien we dat meestal de
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structuur wordt aangepast en in lijn gebracht met de zorgprocessen en dat
verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijker worden omschreven.
Steeds moest de kwaliteit van het middenmanagement worden verhoogd, de
decentralisatie verder vorm worden gegeven en de participatie door de
medische professionals in het management worden versterkt. Van groot
belang is ook dat de crisismanager duidelijkheid schept over de te volgen
besluitvormingsprocedure. Door consistent en transparant gedrag brengt hij
rust en vertrouwen terug in de organisatie. In alle casussen werd uiteindelijk
een nieuw bestuur geworven met bestuurders met een slagvaardiger profiel.
Daar waar politieke krachten vanuit de top intervenieerden in een lokaal
proces werkte dit uitsluitend vertragend en ontwrichtend. De kwalificaties
van de casussen die volgen uit een beschouwing van de bestuurbaarheids-
factoren zijn laag. De betrokken organisaties waren vrijwel onbestuurbaar.

10.6 Conceptueel vacuum

Uit het voorgaande onderzoek kan de bestuurbaarheid van de Nederlandse
ziekenhuizen als volgt worden omschreven.

a.  Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid, de uitgebreide wet- en
regelgeving en een overdaad aan toezichthouders functioneren de
ziekenhuizen in een strak keurslijf en kennen zij overwegend een
defensieve stijl van besturen. Met deze stijl zijn veranderings-

processen moeilijk te realiseren.
b.  De (zowel verticaal als horizontaal) gedecentraliseerde werkwijze is

organisatorisch vaak slordig of niet vormgegeven.
c. Uiteenlopende ontwikkelingen doen de nadruk verschuiven van

individueel functioneren van de zorgprofessional naar werken in
tearnverband.

d. In de meeste ziekenhuizen ontbreekt een systeem om een goede
invulling van de managementfuncties te waarborgen. Management-
development staat nog in de kinderschoenen. Hoewel het belang van
goed management wordt onderkend, is deelname aan MD
programma' s voornamelijk een individuele aangelegenheid.

e. Een grote variatie in organisatievormen belet het overzicht, de
prestatiemeting en het vermogen van elkaar te leren en bemoeilijkt
de uitwisselbaarheid van personeel en middelen.

f.   De bestuurlijke infrastructuur is in ziekenhuizen traditioneel beperkt
en biedt weinig houvast bij het voorbereiden en implementeren van
grote veranderingen.

g.  De ziekenhuizen kennen overwegend een zwakke organisatiecultuur.
Wel is men zeer betrokken bij de patientenzorg op de eigen afdeling
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of bij de eigen vakgroep. De organisatie is hiermee moeilijk te
veranderen.

h. Het innovatieve vermogen van de ziekenhuizen concentreert zich
voornamelijk op vakinhoudelijk gebied op het niveau van de
medische vakgroepen.

Uit het voorgaande ontstaat het beeld van een in ontwikkeling zijnde sector
met een vooralsnog traditioneel zwakke bestuursstructuur en

organisatiecultuur. Dit maakt de Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar in een
omgeving van een toenemende dynamiek en onzekerheid. De professionele
of innovatieve bureaucratie verzet zich als het ware van nature tegen van
boven geinitieerde veranderingen. Uiteenlopende ontwikkelingen hebben
echter ziekenhuizen doen ontstaan die de kenmerken vertonen van grote
(kennisintensieve) dienstverlenende ondernemingen. Zij bieden patienten
zorgprocessen aan. De organisatie van deze zorgprocessen is een
kwaliteitsfactor geworden en vergt nadrukkelijk een regisserende rol van het
management.

Op vrijwel elk deelgebied van de ziekenhuiszorg doen zich problemen of
ontwikkelingen voor die vragen om een passend antwoord. Ondanks de
hoogwaardige kennis en technologie, het netwerkkarakter en de hybride

(privaat/publieke) omgeving, worden de ziekenhuizen overwegend bestuurd
volgens bureaucratische stuurprincipes. Mede aan de hand van de casussen
kan worden geconstateerd dat deze bestuurlijke situatie zelfs in een redelijk
stabiele omgeving niet altijd voldoet. Bij het zoeken naar een antwoord op
het besturingsvraagstuk worden we geconfronteerd met sterk paradoxale
verlangens. De sector lijkt heen en weer te slingeren tussen meer of minder
autonomie voor de professional, meer of minder overheidsbemoeienis, meer
of minder marktwerking, meer of minder toezicht, enz.

In het licht van de systeemtheorie kunnen de krachten die worden ervaren in
de ziekenhuissector worden gezien als externe druk die het systeem tot
aanpassingen dwingt. Niet alleen vanuit medische optiek (meer
multidisciplinair. meer poliklinische en dagbehandelingen, zorgnetwerk,
vraagsturing e.d.) zijn er krachten die sturen naar een verdere ontwikkeling
van de organisaties, ook bedrijfseconomische (patientenlogistiek, veiligheid,
marktwerking, financiering) en maatschappelijke krachten (deregulering,
vraagsturing, mondiger patient. feminisering) spelen een rol. Deze
combinatie van krachten lijkt de zorg te compliceren maar biedt ook
mogelijkheden voor nieuwe combinaties. Zij stuwt de ziekenhuiszorg a.h.w.
naar een ander niveau van functioneren.
Het zoeken naar een nieuw evenwicht zal moeten uitmonden in een hogere
orde van bestuurlijk vermogen die de toenemende complexiteit, dynamiek
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en onzekerheid de baas kan. Deze zal in ieder geval moeten worden
gemarkeerd door zowel ruimte voor de zorgprofessionals en zo min
mogelijk hierarchische druk en regelgeving als door een

ondernemingsgewijze aanpak met een bijbehorende stimulerende
leiderschapsstijl.



Deel 3

Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie
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Hoofdstuk  11

Inleiding

11.1 AIgemeen
Militaire organisaties hebben een lange voorgeschiedenis. Door de
dynamische omstandigheden, de doorgaans indringende uitwerking van de
krachten van de tegenstander en de grote belangen die op het spel staan, is
de drang naar verbeteringen in deze sector altijd sterk geweest. De
geschiedenis is doorweven van 'revoluties' door de toepassing van nieuwe
technologie en operationele concepten. Minder bekend maar minstens even
indringend zijn de innovaties op het gebied van de besturing en inrichting
van de militaire organisaties.

Zoals alle organisaties worstelen ook militaire organisaties bij voortduring
met hun besturing in het licht van zich voordoende veranderingen op zowel
vakinhoudelijk gebied als in de omgeving. Dit besturingsvraagstuk houdt
vooral de technologisch geavanceerde en veelzijdige (West) Europese,
Amerikaanse en Canadese strijdkrachten bezig. Tussen deze landen vond
gedurende de periode van de Koude Oorlog een toenemende afstemming
plaats. Gezamenlijk staan deze organisaties weer voor nieuwe uitdagingen,
nu het einde van de Koude Oorlog ook het einde van een tijdperk van
grootschalige continentale confrontaties betekent en deelname aan
internationale crisisbeheersingsoperaties de hoofdtaak is geworden. Thans
werken zij samen in vergaand geYntegreerde verbanden en zijn hierdoor in
staat elkaar goed te begrijpen, van elkaar te leren en in conceptuele zin
samen op te trekken. Met de toenemende samenwerking en integratie geven
de nationale krijgsmachten echter hun identiteit en zeggenschap over de
inrichting en aansturing van de organisatie niet op. De militaire organisatie
staat, zoals zal blijken uit de volgende hoofdstukken, sterk onder invloed
van de eigen politiek en cultuur, nauw verbonden aan de nationale
geschiedenis en ambities.
In dit onderzoek zal - gelet op het in hoge mate technische en specifieke
karakter van de zee- en luchtstrijdkrachten - de nadruk liggen op de wijze
waarop de landstrijdkrachten met het besturingsvraagstuk omgaan. Ondanks
hun vaak zeer karakteristieke achtergrond en verschillen in omvang,
uitrusting en cultuur hanteren de westerse landstrijdkrachten bij het inrichten
van de organisatie en het operationele optreden thans in grote lijnen
dezelfde, in NAVO verband overeengekomen, standaarden en concepten 210.

21(} Ook de Nederlandse militaire doctrine en organisatie zijn afgestemd op de NAVO standaard.
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11.2 Centrale sturing als norm

Zolang de mensheid bestaat, hebben mensen elkaar bestreden. Dit
geschiedde aanvankelijk in tamelijk ongeorganiseerde horden, maar
geleidelijk in meer georganiseerd verband. De reden om tot een betere
ordening over te gaan, lag voor de hand: georganiseerde verbanden zijn
sterker en minder gevoelig voor chaos. Zodra een verband uiteen viel en
verviel tot een ongeregelde horde, werd het een gemakkelijke prooi voor de
tegenstander. Het georganiseerde optreden in een oorlog gaat tot ver voor

211onze jaartelling terug . De krijgsmacht is hiermee een van de oudste
organisatievormen.
Hoewel de middelen waarmee men vocht, geleidelijk veranderden, bleef de
wijze waarop de aansturing van de strijdenden plaatsvond lange tijd
hetzelfde. Het behouden van samenhang en het verzekeren van een goed
overzicht was tijdens een gevecht een moeizame aangelegenheid. De
gebeurtenissen volgden elkaar snel op en de communicatiemogelijkheden
waren beperkt. De militaire leiding had hiervoor lange tijd maar 66n
oplossing: centrale en gedetailleerde planning en een directe leiding in
combinatie met standaardhandelingen ('drills')  van de eenheden.  Met  deze
aanpak werd een militaire confrontatie een bijna mathematische exercitie
met een min of meer lineair front. Voorkomen moest worden dat de situatie
te 'vloeibaar' werd en zich aan de greep van de leiding ging onttrekken.
Initiatieven van de lagere rangen werden vanzelfsprekend binnen dit concept
niet erg op prijs gesteld. Deze op planning en gehoorzaamheid gebaseerde
'top down' sturing was tot ver in de 20e eeuw het dominante
besturingsconcept binnen de meeste militaire organisaties en bepaalt voor
vele buitenstaanders nog steeds het beeld.

Met de toename van de omvang en complexiteit van de legers in de laatste
eeuwen namen ook de besturingsproblemen toe. Het behouden van
samenhang en overzicht over zich snel aftekenende gebeurtenissen werd

212steeds problematischer . Eenmaal op gang gekomen was het verloop van

2" Zie o.m. John Keegan. (1994).The History of warfare. London. Pimlico, en Arther Ferri 11. ( 1985),
De oorsprong van oorloe, Amsterdam, Bert Bakker. Bekend zijn al veldtochten van de farao' s rond
1500 VC en de Assyriers in de periode van 900 tot 600 VC.
212 In de  18' eeuw kenden legers doorgaans een omvang van enkele tienduizenden mannen. In het
begin van de  19e eeuw liep dit door invoering van de dienstplicht op tot soms 500.000 man (b.v. bij
de Frans-Duitse oorlog in 1870). In de 20' eeuw waren miljoenen militairen bij beide wereldoorlogen
betrokken. De toenemende besturingsproblemen worden door Van Creveld treffend beschreven aan
de hand van het optreden van Napoleon. '  Iii  Austerlit:  in  18()5  commandeerde  de  keizer 85.000  inan
met grote nailwkeurigheid. maar in Jena iii 1806 veric,or hijde controle over eenderde tot de helft van
zijn trc}epenmacht van  150.000 man.  In  Leip:ig  in  18 13  commandeerde hij slechts un van de drie
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een gevecht onderhevig aan vele, door de hogere leiding niet meer te
beinvloeden factoren. Bijsturing van lopende operaties of confrontaties was
nauwelijks mogelijk vanwege de beperkte communicatiemogelijkheden. De
intensiteit van de confrontaties en de hiermee gepaard gaande emoties en
spanningen speelden eveneens een rol en droegen bij aan de
onvoorspelbaarheid van de uitkomst daarvan. De zo zorgvuldig geplande en
op gang gebrachte dynamiek liet zich dus op het kritieke moment nauwelijks
nog besturen. Chaos in de gelederen lag altijd op de loer en was vaak zelfs
onvermijdelijk.

Een ander belangrijk element in het militaire besturingsvraagstuk is het
omgaan met de factor onzekerheid. De grootste onzekerheid geldt uiteraard
de tegenstander. Hoezeer men zich ook inspant om informatie in te winnen,
er blijft onzekerheid over diens bedoelingen en conditie en over de
omstandigheden waaronder en de plaats waar men deze zal treffen. De
onzekerheid geldt echter ook voor de eigen organisatie. Zonder goede
communicatie moest men er maar vanuit gaan dat de eigen eenheden op de
juiste tijd en plaats deden wat was afgesproken. Zelfs met de geleidelijk
betere communicatiemogelijkheden bleef deze onzekerheid bestaan omdat

213
ontvangen informatie altijd onjuist, onvolledig of achterhaald kan zijn     . In
het denken over de bestuurbaarheid van militaire organisaties neemt het
omgaan met dynamiek, (dreigende) chaos en onzekerheden (het

214'onvoorziene') een prominente plaats in

In de volgende hoofdstukken zullen achtereenvolgens de evolutie van een
nieuw bestuursmodel, de inhoudelijke aspecten van dit model en de militaire
cultuur nader worden bezien. Vervolgens zal de toepassing van het nieuwe
bestuursmodel worden geYllustreerd in een aantal case studies.

gevechten, die gelijktijdig plaatm,nden dwi· :.ijn  180.000 man sterke strijdmacht.   (Van Creveld.M..
(1985). Command in war, Cambridge/Massachusetts/London. Harvard University Press. p. 104 - 105)
213.

Ein grosser Teil der Nachrichten, die man im Kriege belaimmt.  ist widersprechend, ein noch
grosserer Teil ist   falsch und bei weitem der grosste eilier zienilichen Ungewissheit linterworfell.'
(Von Clausewitz. (1932), Vom Kriege. Bonn. Ferd. Dumlers Verlag. p. 258)
214 In de Engelstalige literatuur wordt dit ook wei met 'the fog of war' aangeduid.
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Hoofdstuk 12

De evolutie van een nieuw besturingsmodel

12.1 Op weg naar meer zelfstandigheid

De heersende opvattingen over de aansturing van militaire organisaties
werden  in  de  19e eeuw zwaar op de proef gesteld door de nederlagen  van het
Pruisische leger in  1806 bij Jena en Auerstedt tegen de beweeglijke Franse
legers van Napoleon. Dit leidde in Pruisen, dat zich op militair gebied als
toonaangevend beschouwde, tot een diepgaande studie naar de oorzaken. De
belangrijkste conclusie hieruit was dat het Pruisische leger weliswaar zeer
gedisciplineerd was, maar te weinig samenhang kende. Ook waren de
leidinggevenden onvoldoende opgeleid en daardoor niet in staat om
zelfstandig beslissingen te nemen, wat weer leidde tot passiviteit en het
wachten op bevelen die vaak niet kwamen of inmiddels achterhaald waren.
Een lange discussie volgde over de vraag of en in welke mate meer
zelfstandigheid voor leidinggevenden paste bij militaire operaties waar
gehoorzaamheid altijd de hoofdrol had vervuld. Deze discussies werden
mede beYnvloed door de gedachten van Von Clausewitz (1780- 1831) in zijn
boek 'Vom Kriege, 215. Von Clausewitz geeft aan dat de militaire
organisatie zich moet realiseren dat een aantal omgevingsfactoren bij elk
conflict in meerdere of mindere mate optreden. Deze factoren, waarvan men
er maar enkele kan beinvloeden, noemt hij

'
fricties'.  Zij  zijn het gevolg  van

onzekerheden, tegenvallers, toeval of falende leiders. Aangezien ook
tegenstanders met dit fenomeen worstelen, hoeven deze factoren niet
doorslaggevend te zijn. De oplossing is hiermee rekening te houden en
'zekerheden' in te bouwen in de hoop dat men er minder negatieve gevolgen
van   ondervindt. Het omgaan met onzekerheid, spanningen en risico' s   is
immers te leren. Van belang is ook zijn constatering dat men hiermee niet
alleen in de besluitvorming altijd rekening moet houden. Ook de
opleidingen, de cultuur en de inrichting van de militaire organisatie moeten
mede gebaseerd zijn op deze factoren.

Von Moltke (1800 - 1891) werkte de fricties die volgens Von Clausewitz
onvermijdelijk met de uitvoering van een plan gepaard gaan, verder uit 216

315 Von Clausewitz. C.. (1932). Vom Kriege. Bonn. Ferd. Dumlers Verlag. Dit werk wordt in de
militaire literatuur beschouwd als een standaardwerk.
116 Von Moltke, H.K.B.. was van  1858 tot 1888 Chef van de 'General Stab'. Hij drukte zijn stempel

op de ontwikkelingen in het Pruisische leger en schreef talloze artikelen en memoranda. Hij gold als
erudiet. vertaalde Engeise klassieken in het Duits en was gehuwd met een Engelse vrouw.
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Hij constateerde dat de combinatie van snel opeenvolgende gebeurtenissen,
verrassingen, spanningen en onzekerheden elke planning doorkruiste. Het
had daarom weinig zin om te werken met in detail uitgewerkte plannen.
Deze bleken immers niet meer toereikend zodra de gevechtshandelingen
begonnen. In antwoord hierop stelde hij voor de dynamiek en onzekerheid
als natuurlijk onderdelen van de oorlogvoering te accepteren. Vervolgens
gaat het dan om de vraag hoe men dit in het eigen voordeel kan benutten.
Volgens Von Moltke hadden alleen de leidinggevenden ter plaatse een goed
inzicht in de ontwikkeling van de situatie. Als deze leidinggevenden op de
hoogte zouden zijn van de uiteindelijke doelen van een operatie en de kaders
kenden waarbinnen ze zich konden bewegen, dan konden zij - ook bij het
uitblijven van orders van boven - meer initiatief nemen en de zich in elke
chaos ook onvermijdelijk aandienende kansen benutten. Een niet lineair (en
volgens de oude opvattingen dus 'chaotisch') front was in deze benadering
geen beletsel meer. Integendeel, een 'vloeibaar' front bood meer
mogelijkheden om kansen te benutten.
Met deze benadering introduceerde Von Moltke een nieuw besturings-
concept. In het traditionele concept werd de uitvoerende leidinggevenden
geen ruimte voor eigen initiatief gelaten. Bij onduidelijkheid of onzekerheid
wachtte men op nieuwe orders. In het nieuwe concept werd van de
leidinggevende onder alle omstandigheden juist initiatief verwacht, want hij
kende immers de doelstellingen en zijn grenzen. Een grotere snelheid en

217flexibiliteit in het optreden zouden hiervan het gevolg zijn.

Tabel 33: Het oude versus het nieuwe concept

Oud concept Nieuw concept
Uitgangspunt Een 'maakbare' De (complexe) werkelijkheid

werkelijkheid
Orientatie Op systemen en Op doelstelling en mensen

procedures
Methode Centralisatie met veel Decentralisatie met beperkte regels

regels
Bestuursstijl Directief Ondersteunend

Cultuurstijl Behoudend/formalistisch Initiatief/innovatie/improvisatie

In een breder perspectief kan men de ontwikkeling van een nieuw
besturingsconcept ook zien als een onderdeel van de maatschappelijke
ontwikkeling die in die tijd plaatsvond in de Pruisische samenleving. Zo
wijst Uhle-Wettler op het groeiende respect voor de medemens in het

217 Hoewel Von Moltke doorgaans als grondlegger van het nieuwe besturingsconcept wordt
beschouwd, was het evenzeer Prins Friedriech Karl von Preussen die dit concept uitdroeg en hierover
publiceerde.



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 217

118
Pruisen van die tijd - . Daarin werd de lijfeigenschap afgeschaft en werden
de adellijke privileges sterk beknot. De Pruisische samenleving steunde in
het begin van  de  19e eeuw  op drie pijlers: de school, het gezin  en het leger.
Hoge waarde werd toegekend aan waarden als een goede opleiding en
onderling respect en waardering. Daaruit vloeiden eigenschappen voort als
zelfvertrouwen en zelfstandigheid, die als vanzelf weer leiden tot meer
persoonlijk initiatief.
Ook Oetting wijst op de maatschappelijke veranderingen die plaatsvonden
in de jaren na de Franse Revolutie (1789-1799) 219. Deze periode wordt
gezien als een revolutionaire periode waarin begrippen als vrijheid,
individuele ontplooiing en democratie sterk naar voren komen. Dit had
mede door de invoering van de dienstplicht ook zijn invloed op het
functioneren van de legers. Pruisen bevond zich hierbij in een bijzondere
positie. Geografisch ingeklemd tussen grotere landen voelde het zich
permanent bedreigd en was het numeriek altijd in de minderheid. Het was
dan ook geen toeval dat men zich vooral hier boog over het karakter van de
oorlog en de vereisten om deze succesvol te kunnen voeren.

Hoe het ook zij, een intellectuele benadering van het besturingsvraagstuk
waarin het ruimte geven voor zelfstandig handelen en het nemen van
initiatief op alle niveaus voorop stond, deed het Pruisische - en later het
Duitse - leger goed, wat bleek bij de overwinningen op de Oostenrijkers
(KOniggrtitz, 1866) en op het Franse leger (Sedan, 1870). In de nieuwe
besturingsfilosofie werden twee op het eerste gezicht onverenigbare zaken,
nl. zelfstandigheid en gehoorzaamheid, op subtiele wijze met elkaar
verenigd. De beginselen van het nieuwe besturingsconcept kregen hun

220
weerslag in verschillende dienstvoorschriften

Bij de ontwikkeling en toepassing van het nieuwe besturingsconcept speelde
de Duitse Generale Staf ('General Stab') een belangrijke rot. Deze in  1806
in Pruisen opgerichte en in het latere Duitsland voortgezette staf was
samengesteld uit streng geselecteerde, veelbelovende officieren en vormde
een afdeling voor planning, courdinatie en evaluatie. De hoogste
leidinggevenden kwamen doorgaans uit deze groep 'high potentials' voort
221

. Kenmerkend voor de Generale Staf was dat de leden van deze staf niet
alleen op de hogere (centrale) staf werden geplaatst, maar ook bij elke

218 Uhle-Wettler. F.. (1993). Auftragstaktik: Mission Orders and the German Experience, in:
Maneuver Warfare, an Anthology, Hooker. R. D. Novato CA, Presidio Press. p. 240.
219 Oetting, D.W., ( 1993). Auftragstaktik, Frankfurt am Main/Bonn. Report Verlag GmbH, p. 84 - 94.
32' Onder meer in de Felddienst-Ordnung van  1887 en het Exerzier- Reglement fur die Infanterie van
1888.
..--i Bekende uitzonderingen zijn veldmaarschalk Rommel en generaal Student, die onder meer de
luchtlandingen in Nederland in mei 1940 leidde.



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 218

operationele eenheid van divisieniveau of hoger. Hierdoor konden
ontwikkelingen en ervaringen snel worden verspreid en overgenomen en
werd goed contact onderhouden met de operationele eenheden. Dit
bevorderde de samenhang en de eenheid van opvatting. De Generale Staf
vormde de intellectuele kern van het leger en was de aanjager voor
ontwikkelingen op elk deelgebied van de organisatie. Nauw hiermee
verbonden was het bestaan van de 'Kriegsakademie' in Berlijn, die geheel
was georienteerd op de besturing van de militaire organisatie en selectie en
vorming van leidinggevend talent. Vanwege de gebleken efficiency hebben
vele landen, waaronder Frankrijk, Rusland en later ook Groot-Brittannie en
de Verenigde Staten, getracht een dergelijke staf en opleiding te kopieren.

12.2 Eerste ervaringen met het nieuwe concept
In de oorlogen in de tweede helft van de 19e eeuw probeerde het Duitse
leger de beginselen van het nieuwe concept dat later als 'Auftragstaktik, 222
werd omschreven, zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. Voor de
ontwikkeling van het concept waren vooral ook de ervaringen gedurende de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) van belang. Toepassing op grote schaal
bleek bepaald niet eenvoudig. De Duitsers experimenteerden met kleine,
beweeglijke elementen ('Stosstruppe') om verrassingen te bereiken  en   de
tegenstander uit balans te brengen, vormden tijdelijke concentraties om
doorbraken te forceren ('Schwerpunkte') en probeerden waar mogelijk meer
ruimte aan de lagere commandanten te verschaffen 223. De geringe mobiliteit
van de eenheden en beperkte mogelijkheden voor onderlinge communicatie
zaten aansprekende resultaten echter in de weg. Het bleek voor geen van de
partijen mogelijk om lokaal behaalde successen ('break-throughs')   uit   te
buiten en deze om te zetten in een grotere algemene beweging ('break-
outs'). De snel groeiende personele en materiele overmacht aan geallieerde
zijde, onder   meer door deelname   van de Verenigde Staten vanaf   1917,
maakte aan alle experimenten een einde. De Eerste Wereldoorlog mondde
uit in een bewegingloze loopgravenoorlog met een enorm aantal slachtoffers

224aan beide zijden . Deze ervaringen waren voor alle deelnemende partijen

n.
--- De Auftragstaktik was het tegenovergestelde van de oude Befehlstaktik. Pas in  1977 werd de
Auftragstaktik formeel en samenhangend omschreven in een dienstvoorschrift van de Bundeswehr.
Tot die tijd werden de beginselen gescheiden omschreven. Dit vond zijn oorzaak in het complexe en
veelomvattende karak[er van het concept.
223 Zo gaf het Duitse l i e Leger in  1 9 1 5  in zijn algemene instructies voor een komend offensief alleen
minimum lijnen aan die moesten worden bereikt, met de opmerking dat elke vordering verder dan
deze lijn welkom zou zijn en moest worden aangegrepen. (Van Creveld. M.. (1985). Command in
war, Cambridge/Massachusetts/London. Harvard University Press, p. 170)
224 Van grote invloed in de Eerste Wereldoorlog was de grootschalige toepassing van een wapen dat
de klassieke wijze van bewegen op het gevechtsveld min of meer lam legde: het machinegeweer. De
bestaande besturingsproblemen werden daardoor nog eens vergroot. Het onvermogen tot het uitvoeren
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aanleiding voor een grondige analyse. In de wijze waarop de betrokken
landen de ondervonden problemen benaderden zijn echter belangrijke
verschillen te constateren. De geallieerden richtten zich vooral op de vraag
hoe de ervaringen konden worden verwerkt binnen de bestaande besturing

225en inrichting van de organisatie . Zij zagen in het licht van hun
overwinning ondanks de grote verliezen geen reden voor een diepgaande
herbezinning van hun totale optreden.

De Duitse legerleiding bestudeerde de teleurstellende ervaringen vooral
tegen de achtergrond van de eerder ontwikkelde fundamentele benadering

126van de oorlogvoering . De belangrijkste conclusie uit deze studie was dat
het concept van de 'Auftragstaktik' onverminderd deugdelijk was, maar dat
een verdere invulling en concretisering op verschillende deelgebieden nodig
was om de zelfstandigheid van de leidinggevende en het nemen van
initiatief beter tot hun recht te laten komen. Voorbeelden van knelpunten die
oplossingen vergden waren:

-  De gebrekkige samenwerking tussen de verschillende onderdelen.
Opleidingen vonden plaats op verschillende instituten. Deze hadden
de neiging een geheel eigen onderdeelstijl en cultuur aan te brengen
wat bij grootschalige operaties leidde tot solistisch optreden.

-    Het onvermogen om (tijdig) te reageren op veranderende situaties.

-  Het gebrek aan vermogen om (tijdig) van elkaars (zowel positieve
als negatieve) ervaringen te leren.

Een ander probleem dat zelfstandigheid en initiatief in de weg zat, was het
ontbreken van voldoende mobiliteit en de beperkte communicatie-
mogelijkheden.

Een tweede essentieel verschil met de analyse van de geallieerden was de
mate van urgentie die men aan de studies en de daaruit volgende conclusies
verbond. In Duitsland bestond zowel bij de politieke leiding als bij de
militairen de neiging de na de Eerste Wereldoorlog gesloten Vrede van
Versailles vanwege het knellende karakter meer te beschouwen als een

227
wapenstilstand, dan als een eindsituatie . Het (gedwongen kleine) Duitse

van bewegingen bracht velen er zelfs toe zich af te vragen of het voeren van oorlog 'uberhaupt'  nog
wei een optie was om politieke doelen te bereiken.
225  Zie Voor deze studies m.n: Samuels. M.. ( 1995), Command or control'? London. Frank Cass &
Co Ltd.
226 Deze studie werd uitgevoerd onder leiding van Von Seeckt ( 1866-1936). Generaal H. Von Seeckt
was de grondlegger van de Reichswehr en leidde deze van  1919 tot 1926. Hij liet ca 400 officieren in
75 commissies deelnemen aan de studie van de ervaringen en het zoeken naar nieuwe wegen.
,,
__7 De veroorzaker van deze oorlog. het keizerrijk Duitsland. werd in  1919  in het Verdrag van
Versailles min of meer ontmanteld. De Duitse keizer vluchtte naar Nederland. Het Duitse leger werd
teruggebracht van een miljoenenleger tot een kern (de 'Reichswehr' j van 100.000 man. Duitsland
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leger, de 'Reichswehr', speelde hierbij een bijzondere rol. Deze bestond uit
een kern van ambitieuze en - door de als onterecht ervaren nederlaag in
1918 - gefrustreerde beroepsmilitairen en vormde een uitstekende basis voor
het evalueren, uitwerken en beproeven van nieuwe benaderingen in het
militaire denken.

12.3 Technologische ontwikkelingen
In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw deden zich tevens enkele
technologische ontwikkelingen voor die voor de militaire organisaties van
ingrijpende betekenis waren:

-  De ontwikkeling van de tank als mobiel wapen. Het Britse leger
ontwikkelde de tank gedurende de Eerste Wereldoorlog als
tegenmaatregel tegen de uitwerking van het machinegeweer. De
kracht van de tank lag - naast het bieden van bescherming - in zijn
mobiliteit door toepassing van rupsbanden. De eerste versies van de
tank werden door het Britse en Franse leger ingezet in 1917, maar ze
waren technisch onbetrouwbaar en zorgden slechts voor lokale
successen mede doordat de overige eenheden zich (nog) niet aan hun
tempo konden aanpassen.

-   De aanwending van het vliegtuig als wapendrager. Tijdens de Eerste

Wereldoorlog speelde het vliegtuig een beperkte rol, voornamelijk
als verkenner. De potentiele waarde als wapensysteem werd echter
door alle landen onderkend.

-   De ontwikkeling van de draadloze communicatie. Alleen de marine
benutte tot dusver draadloze communicatie. Door voertuigen en
vliegtuigen van draadloze communicatie-apparatuur te voorzien,
ontstond de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van operaties
nauwkeuriger samen te werken, de operaties goed te volgen en -
eventueel - bij te sturen.

Ook in de wijze waarop de landen die betrokken waren bij de Eerste
Wereldoorlog met deze nieuwe technologische mogelijkheden omgingen

volgden ze conceptueel uiteenlopende wegen. De Fransen en Engelsen (m.n.
De Gaulle, Fuller en Liddell Hart) onderzochten uitgebreid de
mogelijkheden van de tank, ontwikkelden hiervoor tactische concepten en
experimenteerden hiermee. Zij zagen in de tank vooral een ondersteunings-
middel voor de te voet optredende infanterie. In de daaropvolgende jaren
werd de tank in het Franse en Engelse leger dan ook overwegend verspreid
over de infanterie ingedeeld. Ze pasten de nieuwe technologische

moest een hoge schuldenlast accepteren en gebiedsdelen (waaronder Elzas-Lotharingen en het
Saargebied) werden Duitsland ontnomen.
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mogelijkheden hiermee binnen de bestaande structuren toe. Het vliegtuig
werd onderdeel van een separaat nieuw wapen: de luchtmacht.

Het Duitse leger hanteerde ook hier een andere, meer fundamentele
benadering. De nieuwe technologische mogelijkheden pasten uitstekend in
het besturingsconcept van de Auftragstaktik. Zij gaven dit concept a.h.w. de
nog ontbrekende vleugels. In plaats van een indeling in bestaande structuren
ontwierpen de Duitsers nieuwe combinaties en organisatiestructuren rond de
nieuwe technologische mogelijkheden. Met deze aanpak konden zij tevens
de 'Schwerpunkt' tactiek die in de afgelopen oorlog nog niet goed tot zijn
recht was gekomen, een betere invulling geven. Vanuit deze filosofie legden
de Duitsers bij hun tankontwerpen - in tegenstelling tot de andere landen -
vooral de nadruk op de beweeglijkheid in de vorm van snelheid en
actieradius en concentreerden ze de tanks in afzonderlijke eenheden die
zelfstandig moesten kunnen optreden: de Panzer Division (zie § 12.5 hierna)
228

12.4 Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
Niet alleen de ervaringen op het slagveld, maar ook de ontwikkelingen op
politiek en maatschappelijk gebied speelden een grote rol bij de evolutie van
het denken over de besturing en inrichting van de militaire organisatie. De
samenleving leek na de Eerste Wereldoorlog de hoge verliezen van een
oorlog (een generatie aan mannen was vrijwel weggevaagd) niet langer te

229
accepteren . Voor de militaire planners betekende dit dat een eventuele
nieuwe oorlog in ieder geval korter zou moeten duren en dus sneller tot een
beslissing zou moeten leiden. Snelheid en flexibiliteit werden dus ook op
politieke gronden een belangrijke factor. In Duitsland bleek de politieke
leiding bovendien weer grote ambities te hebben. Hierin speelde het Duitse
leger een belangrijke rol en deze kreeg op grond hiervan veel steun en
ruimte om zich te ontwikkelen. De militairen werden in de gelegenheid
gesteld om nieuwe ideeen direct uit te werken en uit te proberen. Zo werd
hen toegestaan nieuw materieel en nieuwe concepten in Rusland te
beproeven, ter omzeiling van het Verdrag van Versailles dat Duitsland het

2'X-   De Franse tanks waren in 1940 zwaarder bepantserd en beter bewapend. Zij konden echter
vanwege een gebrekkige aansturing en een beperkte snelheid en actieradius niet tijdig en massaal
genoeg tot gelding worden gebracht.
229

Een roep om nieuwe ideeen en een uitbanning van zelfdestructief gedrag mondde onder meer uit in
democratiseringsbewegingen en - op initiatief van de Amerikaanse president Wilson - in de oprichting
van de Volkenbond en het Internationaal Gerechtshof. waarmee werd beoogd een internationaal
systeem van collectieve veiligheid, los van nationale belangen te vestigen.
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bezit van zware wapens als tanks, artillerie en vliegtuigen verbood 230. Ook
werd de (eveneens verboden) Generale Staf heimelijk weer geactiveerd.

Druk op het militaire besturingssysteem
De operationele. technologische, maatschappelijke en politieke

ontwikkelingen zorgden samen voor een voortgaande druk om het militaire
besturings - en organisatiesysteem vooral af te stemmen en in te richten op
snelheid, flexibiliteit en het kunnen nemen van initiatief op alle niveaus in
de organisatie. Schematisch is dat in Figuur 18 weergegeven.

Figuur 18: Voortgaande druk op het militaire besturingsysteem

Verdere aanpassing van
besturing en organisatie naarOnvolledig concept
meer snelheid. zelfstandigheid

- Nieuwe technologie en tlexibiliteit door:

-     Maatschappelijke druk - verdere decentralisatie
- Politieke ruimte - organisatorische

aanpassingen
- gezamenlijke training

12.5 Behoefte aan een bijpassend organisatieconcept
De toepassing van het concept van de Auftragstaktik kon weliswaar door de
nieuwste technologie volledig tot gelding worden gebracht, het werd niet
door de technologie gedreven. Het concept bleef in de kern gestoeld op de
gedachte dat alleen mensen (en niet systemen of technische middelen) de
flexibiliteit kunnen opbrengen om met dynamische omstandigheden en
onzekerheden om te gaan in het licht van de uiteindelijke doelstellingen van
de organisatie. Het denken is daarmee - in tegenstelling tot het traditionele
concept van de 'Befehlstaktik' - niet gericht op het scheppen van een eigen
werkelijkheid en de inpassing van de mens in een alles bepalend systeem,
maar op een maximale benutting van het unieke menselijke talent om
doelgericht te handelen en te improviseren in de werkelijkheid zoals die zich
voordoet. In plaats van het denkvermogen van de organisatie op het
topniveau te concentreren en daarmee de rest te 'degraderen' tot
uitvoerenden, mobiliseert dit concept het denkvermogen op alle niveaus in
de organisatie, door zelfstandigheid te bevorderen en ruimte te verschaffen

23(I In het geheime Verdrag van Rappallo van 1922 spraken Duitsland en Rusland af samen nieuwe
technologie en concepten te beproeven. Onder meer werden Russische vliegvelden gebruikt voor de
training van de nieuwe Luftwaffe (zie o.m. Farrar-Hockley, A.H.. (1973). Kurt Student.
Antwerpen/Amsterdam. Standaard Uitgeverij)
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voor keuzemogelijkheden. Het probleemoplossende vermogen binnen de
organisatie wordt hiermee vergroot en de activiteiten van de organisatie
kunnen beter op de werkelijke situatie worden afgestemd. Gunstig
neveneffect van het meedenken' op de lagere niveaus is dat de topleiding
wordt ontlast van een (zeer) gedetailleerde en vaak vruchteloze planning.
Van een 'draaiboek' model is geen sprake meer. Met deze benadering legt
men een zwaar accent op het uitvoerende deel van de organisatie.

De ervaringen in de Eerste Wereldoorlog onderstreepten dat het leiden van
de organisatie op basis van zelfstandigheid en initiatieven op alle niveau:,
alleen goed mogelijk is als aan strikte voorwaarden wordt voldaan. De
organisatie. de materiele middelen, de opleidingen en de cultuur moeten
nauwgezet op het concept aansluiten. In concrete zin betekende dit dat de
belangrijkste tactische eenheden (divisies) ook in organisatorische en
materiele zin in staat moesten zijn met een grote mate van onafhankelijkheid
te functioneren. Om dit te kunnen realiseren, was een bundeling nodig van
eenheden met uiteenlopende karakteristieken (infanterie, cavalerie, artillerie,
genie enz.). Een eerste voorwaarde voor een dergelijke bundeling is het
hanteren van hetzelfde besturingsconcept, het vermogen tot samenwerken en
het beschikken over een vergelijkbare mobiliteit en verbindings-
mogelijkheden. Tegen deze achtergrond voegde het Duitse leger - dat zoals
elke militaire organisatie op dat moment de verschillende wapens en
dienstvakken gescheiden opleidde en trainde - eenheden samen in formaties
van 'verbonden wapens'. Deze werden vervolgens  als geintegreerde eenheid
getraind . Deze integratie was uniek in de militaire organisatie waarin231

men al eeuwenlang gewend was zijn identiteit, loopbaan en waardepatroon
te verbinden aan de indeling bij een bepaald wapen of dienstvak. De
orientatie op een geintegreerd en operationeel zelfstandig optreden leidde tot
de vorming van de 'Panzer Division', opgebouwd rond het tankwapen en

"later ook de 'Panzergrenadier Division , opgebouwd rond gemotoriseerde
en gepantserde infanterie. Een directe verbinding met aanvalsvliegtuigen
van de luchtmacht moest het risico van een (tijdelijk) gemis aan

132artilleriesteun compenseren -  .

De standaardsamenstelling van een Panzer Division was:

-    tankregiment (2 bataljons)
-    infanteriebrigade (2 regimenten en een gemotoriseerd bataljon)
- verkenningsbataljon
- anti-tankbataljon
- artillerieregiment
- luchtafweerbataljon
- logistieke eenheden w.0. mobiele bergingsploegen
-    staf- en verbindingsbataljon (o.m. voor verbinding met de Luftwaffe)

(Guderian, H., ( 1952). Panzer leader, London. Penguin Group)
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'The study of war has done more for Prussia than educating its soldiers and
producing a sound system c,f organization. It had ted to the establishment of a
sowid system of cominand: and this system proved a marvelous instrunient in the
hands of a great leader. It wits based on the recognition of three facts: first that
an army cannot be effectively controlied by direct orders from headquarters:
second that the man on the spot is the best judge of the situation: third, that
intelligent cooperation is of infinitely more value than mechanical obedie,ice:

(Colonel Henderson. G.F.R, 'War', Encyclopaedia Brittanica)

De onderzoeken naar de achtergronden van de hogere Duitse operationele
effectiviteit na de beide wereldoorlogen vertonen op enkele gebieden
duidelijke overeenkomsten. Ze laten er geen twijfel over dat de Duitse
militaire organisatie erin geslaagd is een operationele effectiviteit te
bereiken die geen van haar tegenstanders bezat of zelfs maar binnen
afzienbare tijd kon bereiken. De kern daarvan lag onmiskenbaar in een meer
fundamentele benadering van het verschijnsel oorlog. Deze intellectuele
benadering leidde tot aanvaarding van complexiteit, dynamiek en
onzekerheid als onvermijdelijke elementen en tot een uitwerking van deze
gedachte in een intelligent besturings- en organisatieconcept. dat uitging van
een maximale zelfstandigheid van de uitvoerenden en het bevorderen van
initiatief. Dit concept maakte een grotere flexibiliteit, een hoger operationeel
tempo en een effectiever gebruik van de middelen mogelijk. Zeer risicovolle
- en tevoren voor onmogelijk gehouden - operaties bleken uitvoerbaar
(Noorwegen, Frankrijk    1940 en Kreta    1941). De geografische doelen
konden dieper worden gekozen en de oplossingen voor gerezen problemen
werden gedurfder en vindingrijker zoals het gebruik van luchtlandings-
troepen in Noorwegen, Nederland en Belgie in  1940. In dit concept speelden
kwantitatieve krachtsverhoudingen een ondergeschikte rol. Tegenslagen  of
fouten kwamen uiteraard voor, maar waren zelden fataal omdat doorgaans
tijdig met aanvullende maatregelen de effecten weer konden worden

241

geminimaliseerd of ongedaan gemaakt . Deze Duitse 'operational
excellence' is des te opmerkelijker als men beseft dat het een organisatie
betrof die op zijn hoogtepunt ca 7 miljoen mensen omvatte, verspreid optrad
over geheel Europa en Noord Afrika en grotendeels bestond uit
dienstplichtig. d.w.z. onvrijwillig personeel.

241 Een treffend voorbeeld daan·an is de mislukte aanval op Den Haag na luchtlandingen op 10 mei
1940. als gevolg ran onderschatting van de tegenstander. De restanten van de Duitse
luchtlandingsdivisie kregen de opdracht „p te trekken naar Over1chie en daarmee de Nederlandse
troepen te blijven binden en de verdediging van Rotterdam ie bemoeilijken.
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Een tweede aspect dat in alle onderzoeken naar voren komt, is het
holistische karakter van het Duitse besturings- en organisatieconcept. Dit
maakt het moeilijk grijpbaar en nauwkeurig te omschrijven. De
besturingsfilosofie had invloed op de gehele organisatie, de uitrusting, de
selectie, de opleiding, de wijze van trainen, de mentaliteit e.d. Even
belangrijk als het doorgronden van de achterliggende filosofie zijn de
randvoorwaarden die het in de praktijk mogelijk moeten maken. Door deze
sterke samenhang was en is deze filosofie moeilijk over te nemen door
andere krijgsmachten.

Vanzelfsprekend analyseerden de tegenstanders al gedurende de Tweede
Wereldoorlog het Duitse optreden en overwogen zij om (delen van) de
Duitse aanpak over te nemen. De samenhang tussen filosofie, besturing,
organisatie, opleiding, techniek en mentale instelling kan echter niet worden
geimproviseerd. Deze is slechts via een systematische en breed opgezette
aanpak tot stand te brengen. Het ontbreken van elementen, zoals een hoog
opleidingsniveau of de juiste mentaliteit kan pogingen in die richting al
eenvoudig doen stranden. Het concept werkt uitsluitend als aan alle
voorwaarden in voldoende mate wordt voldaan.
Een extra moeilijkheidsfactor aan geallieerde zijde was de deelname van
verschillende nationaliteiten met ieder zijn eigen tradities, opvattingen en
gevoeligheden over dit onderwerp. Voor de tegenstanders was het
overnemen van het Duitse concept gedurende de Tweede Wereldoorlog al
met al geen reele optie. Het bedwingen van het Duitse leger was alleen
mogelijk met een gedegen voorbereiding en een aanzienlijke materiele
overmacht 242.

Bij het bezien van de toepassing van een concept is overigens altijd enige
nuancering op zijn plaats. Zoals in iedere organisatie - en zeker in een
organisatie van miljoenen mensen - was er ook in het Duitse leger niet
overal en altijd sprake van een zelfde stijl van besturen. Vaak dicteert een
situatie welke stijl van besturen het meest effectief is. Ook de
persoonlijkheid van de leidinggevende speelt een rol, evenals de kwaliteit
van de uitvoerenden. In bepaalde situaties is een meer directe leiding het
meest op zijn plaats. Het gaat er echter om welke stijl domineert en

242 Illustratief voor de moeilijkheden die de geallieerden ontmoetten was de problematiek waarmee
de Britse generaal Montgomery werd geconfronteerd toen hij  in  1942 het bevel over het Britse 8'
Leger in Noord Afrika overnam. Hij trof een aangeslagen leger aan dat door het Duitse Afrika-korps
onder Rommel zwaar was geteisterd en ver teruggedreven. Hij besefte dat het Britse leger de mindere
was in een beweeglijke oorlogvoering en concentreerde zich op het verminderen van de eigen
zwakheden (gebrek aan samenwerking, flexibiliteit en communicatie). een goede voorbereiding en het
scheppen van een grote fysieke overmacht. Dit had uiteindelijk succes tegen de inmiddels logistiek
uitgeputte Duitsers. (Brouwer, J. J. (2003). Schaduwen over de woestiin. Den Haag. C in C
Management Consultants).
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systematisch wordt gestimuleerd. In het Duitse leger was dat onmiskenbaar -
243ondanks de uitzonderingen - de Auftragstaktik. Hetzelfde geldt voor de

geallieerde tegenstanders. Ook daar lieten commandanten soms ruimte aan
hun ondergeschikten voor zelfstandig handelen. Overwegend hanteerden zij
echter de traditionele Befehlstaktik.

De kwaliteit van de Duitse leiding op politiek strategisch niveau stond in
schril contrast met de relatief hoge operationele effectiviteit van het Duitse
leger. De politieke leiding die het leger aanvankelijk de ruimte bood om zijn
visie uit te werken, een nieuw besturings- en organisatieconcept te
ontwikkelen en zijn capaciteiten uit te bouwen, legde gedurende de Tweede
Wereldoorlog geleidelijk steeds minder terughoudendheid in haar richtlijnen

744aan de dag. Naast het begaan van vele strategische blunders - werden
interventies in de militaire campagnes door 'overruling' van de operationele
leidinggevenden steeds meer gemeengoed. Dit leidde tot een toenemend
statisch en voorspelbaar optreden en hiermee tot een feitelijke uitschakeling
van het geavanceerde besturings- en organisatieconcept. Het gevolg van
deze herhaalde ingrepen door de top was onvermijdelijk dat de - voor de
Duitsers vrijwel altijd negatieve - kwantitatieve krachtsverhoudingen meer

0  de voorgrond traden, met vaak dramatische gevolgen voor de Duitsers
. Tragischer nog is dat het Duitse leger steeds meer het instrument werd

van een regime dat zich ontpopte als 66n van de meest misdadige regimes
uit de menselijke geschiedenis. Hoewel de legertop lange tijd een te grote
politieke invloed in het leger trachtte tegen te gaan, kon uiteindelijk niet
worden voorkomen dat ook het Duitse leger betrokken raakte bij misdaden
tegen de bevolking en tegen overwonnen tegenstanders. Vooral de politiek
geindoctrineerde SS eenheden traden hierbij op de voorgrond. Dit
bezoedelde de reputatie van het Duitse leger ernstig en zorgde lange tijd
voor een natuurlijke terughoudendheid bij andere landen ten aanzien van het
geavanceerde Duitse besturings- en organisatieconcept.

243 Een bekende uitzondering vormde de wijze waarop generaal Rommel soms leiding gaf aan het
Afrika-korps tijdens de campagne in Noord Afrika. Hij nam in de hitte van de strijd regelmatig het
bevel over van zijn ondercommandanten.
244 Tot de door de Duitse politieke leiding gemaakte strategische blunders mogen onder meer worden
gerekend het openen van een tweefrontenoorlog het optreden in Noord Afrika. het onvoorbereid voor
een winteroorlog beginnen aan een aanval op Rusland en het onderdrukken van de bevolking in
veroverde gebieden.
245 Het spanningsveld tussen Hitler en de generaals wordt treffend beschreven door Oetting. D.W.,
(1993), Auftragstaktik, Frankfurt am Main/Bonn. Report Verlag GnibH. p. 211 - 219.
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12.7 Acceptatie van het concept gedurende de Koude Oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog werd het Duitse besturings- en organisatie-
concept weliswaar erkend als superieur, maar bepaald niet direct door de
geallieerden omarmd. De bedenkelijke reputatie die het Duitse optreden als
geheel achterliet, beinvloedde uiteraard ook de bereidheid om iets hiervan
over te nemen. Het optreden van het Duitse leger bleef lange tijd
geassocieerd met het verafschuwde Nazi-regime. Bovendien werden de
overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog al weer spoedig bij andere
conflicten betrokken 246.

Het Russische leger was direct betrokken geweest bij de ontwikkeling en
beproeving van het Duitse besturings - en organisatieconcept (zie onder §
12.5). Zij bleek echter niet in staat deze concepten zelf in praktijk te
brengen. Het ontwikkelingsniveau van de Russische leidinggevenden was
relatief laag en het nemen van initiatief verdroeg zich slecht met de
Russische cultuur en met de door de politieke machtshebbers gewenste
houding. De zuiveringen die Stalin in 1937 en '38 in zijn officierscorps
uitvoerde, waarbij ca 80 % van de officieren werd geliquideerd, maakten het
tenslotte geheel onmogelijk. Het Russische leger vormde een centraal
geleide, bureaucratische organisatie. Hoewel het geleidelijk leerde van de
tegenstander, bleef het accent gevestigd op planning en gehoorzaamheid en
het - ongeacht de offers - benutten van de grote beschikbare massa aan
mensen en materieel. Dit beeld is ook tijdens de Koude Oorlog blijven
domineren 3:

De Westerse geallieerden maakten na de Tweede Wereldoorlog uitvoerig
studie van het Duitse besturings- en organisatieconcept. Met de oprichting
van de Bundeswehr in  1955 en de toenemende rol hiervan binnen de NAVO
nam deze belangstelling verder toe. Het Duitse concept werd door de
NAVO landstrijdkrachten vanaf de jaren tachtig formeel geadopteerd onder

, 248de benaming 'mission command . De weerslag daarvan in de nationale
doctrines vergde echter nog geruime tijd. Het Amerikaanse leger legde
traditioneel het accent op het gebruik van een overweldigende vuurkracht.
De ervaringen in de Tweede Wereldoorlog en de nederlaag - ondanks een

246 Voor de Britse. Franse en Nederlandse krijgsmachten volgde al snel inzet in de koloniale gebieden.
De US Army werd vanaf 1950 op grote schaal betrokken bij het VN optreden in Korea.
147 Zie hiervoor o.m.:

-       Dunnigan. J.F. a. a. (1977).The Russian Front. Germany's War in the East.  1941-  '45.
London. Arms and Armour Press.

-     Hackett. J., e.a., (1987), De Derde Wereldoorlog. Amsterdam. Elsevier. p. 126 - 127.
24% Deze beginselen zijn vastgelegd in de NATO Land Force Tactical Doctrine (Allied Tactical
Publication. nr. 35). 'Mission Command' wordt in de militaire vakliteratuur ook wei 'directive
command' genoemd als tegenhanger van het klassieke 'restrictive control'



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 230

overweldigende vuurkracht - in Vietnam (1965 tot 1975), overtuigden de
Amerikanen ervan dat het accent moest worden verlegd naar meer
creativiteit, flexibiliteit en beweging. Ook de successen van de Israeli
Defense Force (IDF) tijdens de oorlogen   van   1967   en   1973,   die   mede
gebaseerd waren op toepassing van de Duitse commandovoerings-

249
beginselen, droegen bij aan deze overtuiging . In  1982 werd voor de US
Army het concept van de 'AirLand Battle' van kracht 250. Dit concept ging
echter nog overwegend uit van een 'attrition war' met gebruikmaking van de
nieuwste technologie.   In   1986  werd het concept gemoderniseerd en onder
meer  aangevuld met 'mission tactics', afgeleid  van het Duitse concept.    Dit
concept diende als basis voor het Amerikaanse optreden tijdens de
Golfoorlog (operatie 'Desert Storm') in 1990 en de inval in Irak in 2003. In
beide campagnes toonde de US Army aan dat zij - naast het gebruik van
vuurkracht - het belang van elementen van flexibiliteit, beweging en
tactische zelfstandigheid inziet 251 o

De huidige Amerikaanse doctrine gaat niet meer uit van een bekende
tegenstander,  maar  is  'capability  driven'. ' Instead it reinvented 'the art of
war:  requiring  military  commanders  that  understand  the  nature  of warfare
and are able to apply the fundamentals of military operations in a flexible
way'    252. Deze doctrine houdt rekening  met vele soorten tegenstanders  en

wijzen van oorlogvoering, inclusief kleinschalige, asymetrische, 'low
intensity' en anti terreur operaties. In lijn hiermee zoekt de US Army tevens

253
naar nieuwe organisatiestructuren en bijpassende materiele uitrusting

249 Creveld. van. M.. (1998). The sword and the olive, New York, Public Affairs.
25() US Army Training and Doctrine Command. AirLand Battle 2000. ( 1981 )
25'  Zie ook:

-       Citino. R.M.. (2004). Blitzkrieg to Desert Storm. University Press of Cansas en

-     Pagonis. W.G., ( 1992), Moving mountains, Boston Harvard Business School Press.

152  De Wijk. R.. (2005). The art of military coercion. Amsterdam, Mets & Schilt. p.  163.

253 Illustratief is een verslag van een simulatiemodel van het Center for Army Analysis. dat het effect
bestudeert van een verdere delegatie van middelen en bevoegdheden aan lagere commandanten in het
kader van de invoering van nieuwe wapensystemen. Met het indelen van de modernste communicatie-
en navigatiemiddelen tot op voertuigniveau waren de verliezen van de tegenstander bijna twee maal

zo hoog. In de drie scenario's namen de eigen verliezen licht af met de mate van delegatie. (NB De
getallen geven het percentage verliezen aan)

Mge en delegatie Oude organisatie en Nieuwe organisatie
uitrusting * en uitrusting *

Standaard delegatie Gemiddelde vijandelijke 27.7 46.0
verliezen

Delegatie middelen en Gemiddelde vijandelijke 33.9 56.3
bevoegdheden tot op , erliezen
pelotonsniveau

Delegatie middelen en Gemiddelde vijandeli.ike 41.1 84.9

bevoegdheden tot op verliezen
voertuigniveau
Bron: Publicatie US Center for Army Analysis
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Het Britse leger hield lang vast aan een traditionele wijze van
commandovoering. Hoewel bekend met de hogere effectiviteit van de
Duitse wijze van leidinggeven bleef gedurende de Eerste en Tweede
Wereldoorlog het optreden van het Britse leger gedomineerd door een
systeem van 'restrictive control'; d.w.z. gedetailleerde planning en strikte
uitvoering met weinig ruimte voor initiatief. Hoewel ook het Britse leger
een Generale Staf systeem kende, verkreeg dit nooit het niveau, de status en
de zelfstandigheid van de Duitse counterpart.
Samuels merkt op dat er aan het einde van de  19e eeuw en aan het begin van

Wl'de 20  eeuw in het Britse leger op het operationele niveau een systeem
ontstond dat op het eerste gezicht leek op het Duitse concept en er ook mede
door was geinspireerd. Dit werd 'umpiring' genoemd. 'Umpiring is a tenn
coined to illustrate that practice in which an officer abdicates his command
responsibilities. In both directive command and restrictive control, the
commander imposes his will upon his subordinates through the assignment
of clear objectives, which he then ensures that his subordinates work to
achieve. The umpire, by contrast, having indicated a general mission
withdraws rather than spur on his subordinates. Whereas both directive
command   and   restrictive   control   are   'energy   positive',   in   that they force

, 954subordinates into action, umpiring is 'energy neutral "- . In tegenstelling
tot de situatie in het Duitse concept vervult de leidinggevende in dit systeem
geen actieve rol meer ter ondersteuning van de uitvoerende niveaus. Met
'umpiring' werd decentralisatie, bedoeld om tevoren vastgestelde doel-
stellingen op de meest effectieve manier te bereiken, een doel op zich.
Samuels ziet deze - disfunctioneel gebleken - wijze van besturen vooral in
het licht van de toen geldende beperkingen van het Britse systeem van
legervorming. Een sterke orientatie op een verspreid optreden in koloniale
gebieden en (mede als gevolg daarvan) een gebrek aan inzicht en ervaring
op het hogere niveau, alsmede een sterk benadrukken van de hierarchische
verhoudingen zouden zich te zeer verzetten tegen een systeem gebaseerd op
open discussies. vrijheid van handelen en kritische zelfanalyse.

Volgens Fitz-Gibbon werd de leiding aan Britse eenheden zelfs nog in de
'55jaren tachtig sterk gehinderd door het achterlopen van hun doctrine -- - .  Pas

in 1989 gaf het Britse leger een nieuwe 'Command Philosophy' uit waarin

254  Samuels. M.. (1995), Command or Control ? . London. Frank Cass & Co Ltd. p. 49.
253  Fitz-Gibbon. S. ( 1995).Not mentioned in Despatches. Cambridge. Lutterworth Press. In dit boek
geeft de onderzoeker Fitz-Gibbon een gedetailleerd verslag van de aanval van het 2' Battalion. The
Parachute Regiment. (2 Para) op Goose Green gedurende de campagne ter herovering van de
Falk\ands in \982. 'Iii short, the battle ftir Goose Green was lost by restrictive control and an
extremely positionalistform of  de.fence  (door her  Argentijnse  leger, schr.).  It was won b;  directive
command values and manoeuvre tactics.  despite the hindering effects of restrictive control  and
pcisitionalist thinking which in 1982 still dominated British Army Dc,ctrine on tactics and
command.(p. 184).
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de kernelementen van het Duitse concept zijn te herkennen . In latere
256

versies   van de Britse zgn. Operationele Doctrine Publicaties   (in   1995   en
2002) werden de principes van 'Mission Command' verder uitgewerkt.

Hoezeer de Britse landstrijdkrachten thans het concept van Mission Command
omarmen, bleek uit een artikel in de The Daily Telegraph dat de schrijver op 14
november 2005 in Londen toevallig onder ogen kwam en waarin een Britse
kolonel, die in 2003 in Irak de commandant was van het Queens Lancaster

Regiment, verslag doet van zijn ervaringen. 'Col M. then referredto the Army's

doctrine of mission command, in ,vhich junior officers and NCO's
Conderofiicieren. schr) are entrusted with carrying out their commander's
intention in tlie manner they see fit. It is by this inethod that the Anny, unlike its
American and other foreign counterparts, is able to achieve substantial tasks
with a small force' .

Na de Tweede Wereldoorlog en de periode van de politionele acties in
Nederlands Indie (1946 - 1949) werden ook de Nederlandse operationele
voorschriften herijkt en geleidelijk in lijn gebracht met die van de NAVO
bondgenoten. De Nederlandse krijgsmacht heeft hiermee formeel ook het
Duitse besturings- en organisatieconcept omarmd onder de benaming van
'opdrachtgerichte commandovoering'.

Opdrachtgerichte commandovoering:
" Vorm van commandovoering die uitgaat van decentralisatie van bevoegdheden
voor de uitvoering van militaire operaties, waarbij de ondeelbaarheid van
verantwoordelijkheid gehandhaafd blijft." (MDP. 1996)

De Nederlandse tactische voorschriften schrijven nadrukkelijk voor bij de
commandovoering de grondbeginselen van de Auftragstaktik te volgen. Het
leidende voorschrift op dit gebied noemt als 66n van de algemene
grondbeginselen: 'Het geven iwn voldoende ruinite in de te verstrekken
opdrachten, waarbij hogere commandanten alleen het gedachte einddoel
weergeren. alsmede de daaraan gerelateerde hoogstnoodrakelijke taken. De
ondercommandant bepaalt dan op ,t'elke,vilice dit einddoel wordt behaald
(=   opdrachtgerichte   coniniandoroering:   rergelijk   'Auftragstaktik'   en
'Mission Oriented tactics' ). Met name deze opdraclitgericlite
commandovoering waarborgt, dat het optreden gericht blijft op het bereiken
ran het einddoel ran het hogere nireau, zoals door de commanda,it

256 Daion tcir military operations. ( 1989), The British Military Dc,ctrine. p. 41.
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oorspronkelijk geformuleerd. Ook indien de omstandigheden afwijken. de
verbinding met het hogere nizeau verbroken is en/of de situatie geen
tijdverlies roor overleg meer toelitat. zal de ondercommandmit -ich toch

steeds laten leiden door het opgedragen einddoel. De opdrachtgerichte
commandovoering brengt terens met :.ich mee, dat bevoegdheden. daar
waar inogelijk, warden gedelegeerd tot op de laagste nireaus:  257  In
hetzelfde voorschrift wordt deze wijze van besturen verder toegelicht. Een
recente doctrine-uitgave gaat hier nog dieper op in . Deze toenemende258

aandacht voor de opdrachtgerichte commandovoering is begrijpelijk in het
licht van de actieve deelname van de Nederlandse krijgsmacht aan
internationale vredesoperaties na het einde van de Koude Oorlog 259
Aannemelijk is dat ook de nauwe samenwerking tussen het Duitse en het
Nederlandse leger in een gezamenlijk legerkorpshoofdkwartier de
belangstelling voor het Duitse besturingsconcept heeft bevorderd 260. Ook
draagt het dramatisch falen van de toepassing van een extreme vorm van
'restrictive control' gedurende de Nederlandse deelname aan

vredesoperaties in Bosnie in de periode 1993 - 1995 ( zie Case studie 4) bij
aan de belangstelling voor het besturingsvraagstuk van militaire operaties.
Over de vraag of het Nederlandse krijgsmacht aan alle voorwaarden voldoet
om de opdrachtgerichte commandovoering daadwerkelijk en consequent toe
te passen, lopen de meningen uiteen 26<

De Bundeswelir
De Bundeswehr hanteert onverminderd de Auftragstaktik, omgedoopt tot
'Flihren mit Auftrag', als uitgangspunt. Het leidende voorschrift

'. I.'Truppentuhrung' zegt    hierover:    ' Filliren    mit    Auftrag    ist    oberstes

257
Koninklijke Landmacht. Commandovoeringshandleidine. CVS -  1390).  ( 1990). para l l 61  en

1162. p. 1  - 7.
'SX-

Koninkli.ike Landmacht, Leidraad Commandovoerine, Landmacht Publicatie Deel  I. (200()). p. 47
- 50.
259 Zie o.m.

-     Oltshoorn. P. H. J. en Vogelaar. A.L.W.. (2002). Opdrachtgerichte commandovoering en
transformationeel leiderschap. in Militaire Spectator. Jrg  171,12,20()2. p. 614 - 624.

-     Vroom. C.W.. en Soeters, J., (2004), De militaire geest: over spanningen en ontwikkelingen
in de organisatiecultuur van de krijgsmacht, in: Krijesmacht. Alphen aan de Rijn, Kluwer.

2(" In  1995 werd een Duits Nederlands Legerkorps opgericht in het kader van de herstructurering van
de NAVO structuur met het hoofdkwartier in Munster.
'61 Illustratief in dit verband is een artikel in de Militaire Spectator ,·an een Duitse officier. op
uitwisselingsbasis geplaatst bij een Nederlandse opleidingseenheid. In zijn ogen is de toepassing van
opdrachtgerichte commandovoering binnen de Koninklijke Landmacht een illusie. Er ontbreekt een
hoog niveau van tactische kennis, er is geen overkoepelend opleidingsconcept. er is geen legerbrede
opleiding en vorming voor alle officieren en er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de wijze van
optreden van de hogere niveaus. In het tactische besluitvormingsproces worden er volgens de
schrijver (geen creatieve maar) slechts procedurebesluiten genomen. (Scheibert. M. H. (1999). Het
sturingsconcept Auftragstaktik. in Militaire Spectator, jaargang 168. nr. 3.,p. 120-133)
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Fiihrungsprinzip im Heer. Es bertiht auf gegenseitigem Vertraiten. Fiihren
mit Auftrag verlangt zon jedem Soldaten neben gewissenhafter
Pflichterfullung und den Willen, befohlene Ziele zu erreichen, die
Bereitschaft zur Ubernahme zon Verannt'ortung, zur Zusa,n,nenarbeit und

, 262rum selbstandigen, schopferischen Handeln im Rahmen des Auftrags.

Van belang is te onderkennen dat het Duitse woord 'fuhren' een ruimere
betekenis heeft dan het Nederlandse woord 'leiden' of het Engelse 'command' .
'Fuhren omvat ook opleiden, vormen en zelfs opvoeden. De verbinding met het
laatste wordt in het betreffende Duitse voorschrift tot uitdrukking gebracht in het
volgende:' Ein hohes Mass an Obereinstimmung i,n Denken und Handeln ist
Grundlage des Fuhrens mit Auftrag und Voraussetzung ftir den Erfolg. Dies setzt
gemeinsame Werte, ein gleiches Verstandnis von Pflichten und Rechten des
Soldaten und die Beachtung des Rechts auch in aussergewohlichen Lagen voraus.
Es verlangt dariiber hinaus einheitliche Ziele fiir Fuhrung, Erziehung und
Ausbildung. (Truppenfuhrung, 1996, pt.303)
De hoogste managementopleidingen vinden in het huidige Duitse leger plaats aan
de  'Fuhrungsacademie'. Veel aandacht wordt besteed  aan de 'Innere Fuhrung'  of
de innerlijke motivatie van de leidinggevenden en ondergeschikten om zich
volledig in te zetten voor zijn taken. Hiermee wordt - met de heilloze combinatie
van nazi ideologie en militaire sturing uit de Tweede Wereldoorlog in gedachten
- bewust afstand genomen van welke politieke ideologie ook.

12.8 Nieuwe omstandigheden na de Koude Oorlog

Het sturingsconcept van de opdrachtgerichte commandovoering is
ontworpen en heeft zijn vorm gekregen in een tijdperk van grootschalige
continentale militaire operaties.  Met het einde  van de Koude Oorlog  in  1990
lijkt de tijd van dergelijke operaties voorbij en zijn de Westerse militaire
organisaties in een nieuwe fase beland. De hoofdtaak van de Westerse

krijgsmachten is thans het deelnemen aan multinationale operaties ter
bevordering van de internationale vrede en rechtsorde. De dienstplicht, van
oorsprong bedoeld voor de territoriale verdediging, is in de meeste Europese
landen afgeschaft. De Westerse militaire organisaties nemen vrijwel
permanent deel aan operaties in verafgelegen gebieden, met wisselende
militaire en civiele partners en in een complexe en politiek gevoelige
internationale omgeving. Deze taken worden veelal uitgebreid met extra of
nieuwe elementen b.v. op het gebied van Civil Military CoBperaton
(CIMIC), Crowd and Riot Control (CRC). wederopbouw van
basisvoorzieningen voor de bevolking en het opleiden van lokale politie of

362 Bundeswehr. HDv 100/100 'Truppenffihruni: 1996. Hfdst 3. p. 302.
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militaire instanties. De organisatiestructuren en opleidingen worden in lijn
hiermee voortdurend aangepast. In deze nieuwe omgeving ligt er een nog
sterkere nadruk op de zelfstandigheid en flexibiliteit van de operationele
elementen. De vaak bijzondere (geografische en politieke) omstandigheden
vergen dat eenheden sterk worden verspreid en combinaties van onderdelen
tot op de laagste niveaus gewenst zijn, wat de complexiteit in de aansturing
aanmerkelijk vergroot. Zelfs kieine onderdelen (compagnieen en pelotons)
kunnen naar de behoefte van het moment worden samengevoegd en
vervolgens - waar ook ter wereld - worden ingezet. Meer dan ooit is de

263krijgsmacht een 'vraaggestuurde' organisatie geworden

De samenwerking met andere (hulp)organisaties en het internationale
karakter van deze operaties dragen bij aan de complexiteit. In de nieuwe
omgeving en met de nieuwe taakstelling wordt een nog groter beroep
gedaan op de flexibiliteit, de denkkracht en het initiatief van de uitvoerende
niveaus en neemt de noodzaak van samenwerking verder toe. Dit heeft tot
gevolg dat in de commandovoering een nog verdere decentralisatie van de
besluitvorming en uitvoering plaats vindt dan tevoren het geval is geweest.

'Belangrijk onderdeel van de mentale component was ook de toepassing van de
opdrachtgerichte commandozoering. De CC'n (compagniescommandanten,
schr) waren de gebiedscommandant van hun AOR (Area of Responsibility,
schr), het bataljon moest toezien dat de rand\,oonvaarden geschapen werden
=odat zij daarin konden optreden. Binnen de compagnieen werd de
opdrachtgerichte commandovoering tot op groepsniveau doorgevoerd. Dit
betekende  dat  vanaf BC  (bataljonscommandant.  schr.)  tot  de  enkele  militair  en
visa versa er een absoluut wederzijds vertrouwen moest bestaan. Tijdens de
missie heb ik mezelf Keen enkele keer de rraag hoeven stellen of de militairen
\,an 42 NLBG (de naam van de eenheid, schr.) wel conform       mij,i

operatieconcept en oogmerk zouden handelen. Ik „.ist het gewoon en heb iedere
militair blindelings vertrouwd, wat overigens nooit geschaad is. ledereen bleek
binnen het oogmerk op te treden waardoor we niet voor onvenvachte
verrassingen kwamen te staan. Het gevolg was dat het tempo van de operatie
duidelijk kon toenemen waardoor we meerdere malen in staat zijn geweest
verrassend en succesvol gericht op te treden.'

(Luitenant-kolonel R.H. van Harskamp (SFIR 3) in: Infanterie. september 2004)

263   Een voorbeeld is de Nederlandse krijgsmacht. Nederlandse militairen zijn of worden de afgelopen
jaren onder meer ingezet in Afghanistan. Liberia, Irak. Macedonie, Eritrea/Ethiopie, Djibouti.  v/m
Joegoslavie, Kosovo. Albanie en Cyprus.
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Paradoxaal genoeg wordt de krijgsmacht in deze moderne rol tegelijk ook
weer meer in de bewegingsvrijheid bedreigd. Nu de Westerse krijgsmachten
vrijwel zonder uitzondering zijn omgevormd tot expeditionaire organisaties
voor wereldwijde, humanitaire, vredeshandhavende of vredesafdwingende
opdrachten, zijn zij meer dan ooit een instrument van buitenlandse politiek.
De politieke gevoeligheid van militaire operaties in spanningsgebieden en
de vaak intense media-aandacht doen een situatie ontstaan waarin voor de
politieke leiding de verleiding groot is om - ter vermijding van politieke
risico's (dus voor meer zekerheid op het eigen niveau) - de bewegings-
vrijheid van de ingezette militaire eenheid te beperken (zie hiervoor b.v. de
Case studie 4 ).

12.9 Invioed van de technologische ontwikkelingen

Voortgaande ontwikkeling en miniaturisering van vooral de communicatie-,
gegevensverwerkende en navigatietechnologie, een grotere (lucht)mobiliteit,
introductie van 'fire and forget' wapensystemen e.d. veranderen het militaire
optreden voortdurend. Het multinationale karakter van militaire operaties en
campagnes compliceert e.e.a. verder. evenals het aantal inzetgebieden en de
vele samenwerkingsvormen. Het beheersen van militaire conflicten in het
informatietijdperk wordt veelal aangeduid als Network Centric Warfare
(NCW). Hieronder verstaat men het regisseren van gevechtskracht door het
verbinden van (vele) netwerken van militaire besluitvormers en inzet-
middelen die wereldwijd zijn ontplooid door gebruikmaking van moderne
informatie-, communicatie- en navigatietechnologie. De toegenomen
mogelijkheden van communicatie- en informatiesystemen hebben

vanzelfsprekend een grote invloed op het besturingssysteem van de moderne
militaire organisatie. Daarmee is een informatie 'overload' een reeel gevaar
geworden, evenals de neiging tot micromanagement op basis van 'real time'
informatie vanuit het operatiegebied. Een voor de hand liggende
beschermingsmaatregel hiertegen is afbakening van de informatiestromen en
opdeling hiervan naar eenheden en naar niveau 264

Een praktisch probleem voor de militaire organisatie vormt het gegeven dat
training in het leidinggeven aan grotere eenheden door ruimtegebrek in
toenemende mate onmogelijk en tevens onbetaalbaar wordt. In plaats van
grootschalige militaire oefeningen 'live' uit te voeren worden daarom steeds
meer oefeningen gehouden met behulp van simulatietechnieken. Hierbij
worden de deelnemers in een operationele omgeving geplaatst en 'virtueel'

264 Zie ook: Creveld. van. M., ( 1985). Command  in war. Cambridge/Massachusetts/London, Harvard
University Press.
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verbonden met (niet daadwerkelijk ontplooide) operationele elementen.
Door toepassing van deze technieken kunnen alle denkbare situaties en
elementen - inclusief 'onvoorziene' omstandigheden - worden ingebracht.
Evaluaties zijn eenvoudig mogelijk door de situatie terug te halen en
opnieuw aan de deelnemers voor te leggen.
Ook voor de lagere operationele eenheden is de techniek behulpzaam bij het
verhogen van het realiteitsgehalte. Door laserapparatuur aan wapens. voer-
tuigen en mensen te bevestigen kunnen effecten van wapensystemen worden
nagebootst, zodat eenheden daadwerkelijke 'verliezen' lijden gedurende een
operatie. Het leereffect van dergelijke (overigens erg kostbare) oefeningen
blijkt zeer groot 265

12.10 Grenzen en bedreigingen ten aanzien van het concept
De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de theorie. Elk concept
ondervindt bij de toepassing in de praktijk de nodige belemmeringen. Dit
geldt ook voor de toepassing van het moderne militaire besturingsconcept.
De relatief lange tijd die de verschillende krijgsmachten nodig hadden voor
het kunnen toepassen hiervan, duidt hier al op. In de loop der tijd veranderen
bovendien de omstandigheden waardoor steeds de vraag moet worden
gesteld of de gevolgde werkwijze nog steeds de juiste is. Al tijdens de
Koude Oorlog was deze vraag actueel. Zo gaf de Duitse generaal Meyer-
Detring  in  1970 een aantal grenzen  aan de toepassing  van het concept  aan.
Hij zag in de loenmalige NAVO strategie van 'Flexible Response' een
duidelijke beperking van de gewenste handelingsvrijheid op strategisch
niveau. Ook zag hij een bedreiging uitgaan van de ontwikkeling van de
nieuwe communicatie- en informatiemiddelen. Deze zouden gemakkelijk
kunnen leiden tot een technocratische wijze van leidinggeven, wat haaks
staat op de beginselen van de Auftragstaktik. Voorts waarschuwde hij tegen
het voortschrijdende 'planningsdenken' (het denken in rigide plannen en
schema's), de zich uitbreidende bureaucratisering en de neiging tot
'verwetenschappelijking' van het militair optreden. Tenslotte benadrukt hij
dat de toepassing van het concept afhangt van zowel de kwaliteit van de
opdrachtgevers als van de opdrachtnemers 266.

In de praktijk blijken vooral de volgende aspecten de toepassing van de
missiegeorienteerde besturing te kunnen bemoeilijken:

265 In 1996 leidde de schrijver van dit proetschrift een dergelijke met laser ondersteunde oefening in
Zuid Duitsland. Daaraan namen ca 6.000 Nederlandse. Belgische. Britse. Amerikaanse en Duitse
militairen deel. De effectiviteit van de oefenende eenheid nam gedurende de oefening. die elke dag
met een evaluatie werd onderbroken. met sprongen toe.
266 Meyer - Detring. D.W.. Vorzuge und Grenze der Auttragstaktik. in: Alleemeine Schweizerische
Militarzeitschrift. nr. 11.. p. 824 - 831.
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-   Onvoldoende kwaliteit van de leidinggevenden. Indien de (top)leiding
niet in staat is de organisatiedoelstellingen helder en eenvoudig te
formuleren, te veel in details treedt of voortdurend van richting
verandert, is ook een uiterst flexibel bestuursconcept niet voldoende
om tot goede resultaten te komen. Voor de lagere leiding geldt dat zij
een grote mate van vakkennis moet bezitten en in staat en bereid moet
zijn zelfstandig te handelen, initiatieven te nemen en mensen in

267beweging te brengen

-   Het delegeren van bevoegdheden zonder het beschikbaar stellen van
voldoende middelen. Zonder het verschaffen van de middelen
waarmee men initiatieven kan ontplooien, leidt zelfstandigheid niet tot
grotere prestaties. Er zijn dan te weinig keuzemogelijkheden. Met de
toepassing van het concept zal men dus ook de toewijzing van
middelen in beschouwing moeten nemen. In de praktijk wordt dit
nogal eens nagelaten.

-      Onvoldoende  (zelf)discipline. Met het geven van meer zelfstandigheid
is de behoefte aan (zelf)discipline niet verminderd. De natuurlijke
neiging van de leiding om direct in te grijpen zodra het moeilijk wordt,
moet worden bedwongen. Zelfdiscipline is nodig om als
leidinggevende aan de eigen (ingetogen) rol te blijven vasthouden.
Voor de uitvoerenden is vooral de functionele discipline van belang.
Zij worden immers geacht steeds in de geest van de hogere
doelstellingen te blijven handelen.

-  Gebrek aan helderheid iii de doelstellingen. Een cultuur die wordt
gekenmerkt door coalities en een vergaande bereidheid om tot een
consensus te komen, heeft het per definitie moeilijk met het
verschaffen van de helderheid die nodig is om tot een effectief
functioneren te komen. Dit betreft alle sectoren van overheidsoptreden
maar  -   vanwege de inherente risico' s   -   in het bijzonder de militaire
organisatie.

-      Een    informatie    'overload: De bijna onbeperkte en 'real time'
informatiemogelijkheden en de vaak grote media aandacht lokken bij
de eindverantwoordelijke politieke en militaire leidinggevenden
gemakkelijk interventies uit. Een dergelijke inmenging (of het binden
van acties aan instemming van bovenaf) werkt in operationele zin
echter verlammend voor alle niveaus in de organisatie. Het ondermijnt
de kracht van het concept: het scheppen van organisatiebreed

267 Hierin verschilt de benadering in het Duitse leger b. v. van het Britse en Nederlandse leger. Waar in
het Duitse concept de toekomstige officier zich eerst moet bewijzen voordat hij in aanmerking wordt
genomen voor de opleiding tot officier. komen zijn Britse en Nederlandse college's via een ballotage
of selectiesysteem direct op de militai re academie voor een opleiding tot officier.
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probleemoplossend vermogen. Dit aspect vormt in toenemende mate
een bedreiging voor de effectiviteit van de krijgsmacht in de periode
na de Koude Oorlog. (zie b.v. Case studie 4) 261;

- De vredesbureaucratie. De noodzaak van flexibiliteit en snelle
beschikbaarheid en de specifieke ondersteuning die nodig is voor
militaire operaties maken de krijgsmacht naar bedrijfseconomische
maatstaven relatief inefficient. Een sterk accent op beheersaspecten als
budgetplanning en bijbehorende administratieve processen heeft echter
een negatieve invloed op de gewenste adaptieve en initiatiefrijke
cultuur 269o

- 'Missioncreep'. Gedurende de uitvoering van een militaire
(vredes)operatie of campagne treden er van vele zijden krachten op die
het eindresultaat kunnen beinvloeden. Dit kunnen zowel positief
bedoelde initiatieven voor extra inspanningen zijn als acties van
tegenstanders om de voortgang te verhinderen of in een ander daglicht
te stellen. Meestal gaat het om een sluipend proces, waarin pas na
enige tijd duidelijk wordt dat de aanvankelijke doelstellingen verder
weg beginnen te raken. Het is belangrijk dit tijdig te onderkennen en te
voorkomen dat het hoofddoel geleidelijk uit het zicht verdwijnt.
Omdat de inspanningen en de verdeling van de middelen zijn gericht
op de oorspronkelijke doelstellingen, levert een afwijking van de
oorspronkelijke koers altijd extra risico van mislukking op 270

12.11    Dynamiek en onzekerheid als kans: een samenvatting
In de loop van de 2(Y eeuw heeft in de moderne Westerse militaire
organisaties geleidelijk een nieuwe wijze van besturen zijn intrede gedaan.
Deze  wijze van besturen  vond zijn oorsprong  in  de   19e  eeuw. toen grote

'6* Interventies zijn vaak een uiting van een combinatie van onduidelijke doelstellingen of een
bureaucratische instelling met de bijbehorende beheersingsdrang. (Zie ook: Oetting. D.W.. (1993).
Auftraestaktik, Frankfurt am Main/Bonn. Report Verlag GmbH. p.310-314: 'Neue Gefiihrdungen fur
die Auftragstaktik').
264  Gerealiseerd moet worden dat de 'teeth to tail ratio'  van vele (m.n.  Europese) krijgxmachten een
weinig florissant beeld geven door een (veel) te geringe samenwerking en integratie.
2711 Het meest bekende voorbeeld van 'missioncreep' is het Amerikaanse optreden in het kader van
UNISOM 2 in Somalie van 1992 tot  1995. De operatie UNISOM was bedoeld als een humanitaire
operatie ter verlichting van de nood van de bevolking Lokale krijgsheren dwarsboomden deze hulp
en bedreigden de VN operatie waarop de Amerikanen zich richten tegen de bendes van de
krijgsheren. Dit leverde verliezen op die - na het tonen van gesneuvelde Amerikaanse soldaten in
Mogadishu op de TV - voor de Verenigde Staten niet aanvaardbaar waren. De Amerikanen trokken
zich daarop terug. Ook de VN-macht UNPROFOR in Bosnia van  1993  tot 1995 stond onder grote
druk om zich - ondanks een beperkt humanitair mandaat - tegen 66n der strijdende partijen te keren.
Dit bracht de Britse VN commandant in 1994 en '95 ertoe aan te geven dat hij niet van plan was ooit
de 'Mogadishu-line' te passeren.
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legers door de toenemende omvang en complexiteit onbestuurbaar dreigden
te worden met de traditionele, op gedetailleerde planning en gehoorzame
uitvoering gebaseerde, wijze van besturen. Herbezinning leidde tot een
fundamenteel andere benadering van het verschijnsel oorlog. In deze
benadering worden complexiteit, dynamiek en onzekerheid gezien als
onvermijdelijke elementen die maken dat sturing vanuit een centraal punt
niet mogelijk is. Een oplossing voor het besturingsvraagstuk werd gevonden
in het vergroten van de zelfstandigheid van de uitvoerenden en het
aanmoedigen van initiatief. Hierdoor konden de activiteiten beter worden
afgestemd op de concrete situatie. werd de organisatie minder gevoelig voor
chaos en onzekerheid, kon sneller op risico' s worden gereageerd en  was  het
mogelijk betere de kansen te benutten die zich in een dynamische omgeving

altijd voordoen.

Het nieuwe besturingsconcept werd later samengevat onder het
verzamelbegrip Auftragstaktik maar heeft een zeer brede betekenis. Het
beperkt zich niet tot het besturingsvraagstuk. maar omvat op een holistische
wijze de gehele organisatie. zoals de structuur, de stijl van leidinggeven, de
wijze van training, de cultuur en de communicatie. Het is sterk operationeel
georienteerd en stelt de unieke menselijke capaciteit om zelfstandig na te
denken, te innoveren en te improviseren centraal. De nadruk ligt op
vertrouwen in elkaar en een gezamenlijke inzet.

Het militaire denk- en organisatiemodel levert geen oplossingen, maar
organisatiebreed oplossend vermogen. Hiermee steekt het helder af tegen
het traditionele bureaucratische concept, dat uitgaat van een aanpassing van
de mens aan een systeem of proces. Daarin is initiatief en improvisatie een
uitzonderingstoestand. In het nieuwe concept erkent men het belang van een
goede planning maar tegelijk is er het besef dat de uitvoering onderhevig is
aan vele - vaak niet te voorziene en paradoxale - krachten, zodat slechts
inschakeling van alle aanwezige denk- en daadkracht voor een goed
eindresultaat kan zorgen. Alleen mensen (en niet systemen) kunnen een
dergelijk vermogen opbrengen. De menselijke neigingen bepalen ook de
grenzen en bedreigingen van het concept. Vooral de huidige
informatiemogelijkheden lokken micromanagement uit. Het concept werkt
slechts als aan alle randvoorwaarden in voldoende mate wordt voldaan. Het
vergt veel (zelf)discipline van de top van de organisatie.

Het militaire besturingsconcept heeft zijn kracht in en na de Tweede
Wereldoorlog overduidelijk bewezen. Het Israelische leger paste het concept
toe in opeenvolgende oorlogen in het Midden-Oosten. De NAVO landen
adopteerden het als hun standaard besturingsconcept. Met de toepassing van
dit besturingsconcept zijn moderne militaire organisaties intelligente en
lerende organisaties geworden in plaats van organisaties met een denkende
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top en uitvoerende eenheden. In de veiligheidssituatie na het einde van de
Koude Oorlog is dit van onschatbare waarde. Krijgsmachten zijn thans
vraaggestuurde organisaties die naar behoefte operationele capaciteiten ter
beschikking stellen voor een bepaalde periode. In de nieuwe
omstandigheden van Network Centric Warfare is weliswaar de spreiding
van de eenheden en de afhankelijkheid van hoogwaardige informatie- en
communicatiesystemen groter geworden, er wordt een beroep gedaan op
dezelfde kenmerken van zelfstandigheid en initiatief en de daarbij
behorende organisatorische en mentale flexibiliteit.
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Hoofdstuk 13

Het moderne militaire besturingsmodel

13.1 Algemeen

Voor het op de Auftragstaktik gebaseerde besturingsmodel worden zoals
eerder opgemerkt verschillende benamingen gebruikt zoals 'mission

command', 'mission oriented command', 'directive control', 'Fuhren  mit
Auftrag', 'opdrachtgerichte commandovoering' en 'missiegeorienteerde
besturing'.   In   dit   deel   van het onderzoek   zal het concept verder   met   de

laatstgenoemde benaming worden aangeduid. Dit hoofdstuk gaat in op de
belangrijkste onderdelen van deze wijze van besturen. Hierbij gaat het
vooral om de volgende aspecten:

-    het onderscheid in niveaus;
-    decentralisatie als leidend principe;
-    het besluitvormingsproces;
-    de stijl van de leiding;
-    de samenhang van besturing en organisatie.

Verder zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan de aansluiting van
het concept bij de algemene managementtheorieen.

13.2 Onderscheid in niveaus

E6n der kenmerken van de missiegeorienteerde besturing is de toenemende
situatiegerichtheid naarmate men lager in de organisatie afdaalt. Dit wordt
bevorderd door het maken van onderscheid tussen functionele niveaus
binnen de organisatie. Ook als de algemene doelstellingen en het
denkpatroon door de gehele organisatie dezelfde zijn, kunnen accenten op
de verschillende niveaus aanmerkelijk verschillen. De doelstellingen op
uitvoerend niveau zijn geen verkleinde uitgaven van de politieke en
strategische doelstellingen, maar aan de situatie aangepaste afgeleiden
daarvan. Vaak hebben overwegingen op strategisch of politiek niveau geen
of weinig betekenis (meer) op het uitvoerende niveau. Hier gaat het primair
om de inrichting en uitvoering van de werkprocessen en de afstemming op
de lokale situatie. Het onderscheiden van niveaus biedt ruimte voor keuzes
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en is daarmee een instrument van flexibilisering. Deze keuzes moeten
vanzelfsprekend passen in het grotere geheel 271

Aanvankelijk kende de militaire organisatie slechts twee niveaus: het
'71strategische (beleidsvormende) en het taCtische (uitvoerende) niveau - -. In

de  loop  van  de   19e eeuw ontstond er vanwege de toenemende complexiteit
en dynamiek in de oorlogvoering zowel in tijd als in ruimte behoefte aan een
derde niveau. Dit niveau moest een schakelfunctie vervullen tussen het
strategische beleid en de tactische gevechtsvoering. Dit werd het
operationele niveau genoemd. Op het operationele niveau werden zaken als
de krachtenverdeling. de verplaatsing van de legers en het gebied waar en de
condities waaronder de strijd werd aangegaan, bepaald. Het vertaalde in
feite de - doorgaans in algemene politieke termen gestelde - strategie in
situatiegerichte en uitvoerbare militaire doelstellingen en activiteiten. Deze
indeling in drie niveaus is in de militaire organisatie thans de standaard 273*

Het strategische niveau vertegenwoordigt het hoogste niveau. Politieke
strategie wordt in het betreffende Nederlandse voorschrift omschreven als
'de gecolirdineerde, systematische ontwikkeling en aanwending van de
economische, diplomatieke, psychologische, militaire en andere politieke
maclitsmiddelen van een staat (,f bondgenootschap om nationale of

, 274bondgenootschappelijke belangen zeker te stellen . Het doel van een
politieke strategie is het geven van richting en samenhang aan het gebruik
van alle (machts)middelen van een land, bondgenootschap of coalitie. Het is
de verantwoordelijkheid van een regering, ongeacht of deze zelfstandig
optreedt of handelt in samenwerking met andere regeringen. De politieke
strategic geeft de doelstellingen aan; dus ;vdt moet worden bereikt. Ook stelt
men de aard van de (machts)middelen vast die zullen worden aangewend

171 Dit laatste aspect wordt in een moderne omgeving met zijn uitgebreide communicatie-
mogelijkheden steeds belangrijker. Handelingen op het laagste niveau kunnen strategische gevolgen
hebben. Kennis van de doelstellingen van een operaties is op alle niveaus daarom onontbeerlijk.
272 Zie: Millotat. C.E.O., (2000), Operative Fuhrung aus deutcher Sicht, in: Ostenreichisches Milit:ir
Zeitschrift, 3/2000. p. 283 - 290.
27'

Een duidelijke beschrijving geeft de Duitse Operative Leitlinie fur Einsiitze der Streitkrafte.
( 1999),  Nr.  209: 'Z,i·isc·he'n den Ebene,1 der militarstrategische,1  und der taktischen Fiihrung ist die
operative Fuhning einzuordnen. Operative Fuhrung ist die Ebene militarischer Fuhrting. die
politische Absichien und militars trategische Vt,rgaben iii Weistingen oder Auftrage an die witerstellte

Fiihrung umset:t. Sie definiert (,perative Ziele. entwickelt Handitingsnioglichkeiten. fasst diese in
Konzepte und  Plane  und codrdiniert die  Gesamtheit del· dazil e,·forderliche,1 Massnamen au.f die
Schauplatz militlirischer Handlungen. Sie ist an keine bestiminte Fillirungsebene und an keinen
bestimmte Krafteumfang gebunden.
,74

Koninklijke Landmacht, ( 1996). Militaire Doctrine. Meppel. Ten Brink BV.  p.  13.
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om die doelstellingen te bereiken met daarbij eventuele beperkingen die op
het gebruik van die middelen rusten 275.
Militaire strategie is de aanwending van militaire middelen van een staat of
bondgenootschap om (de militaire elementen van) de politiek-strategische
doelstellingen te bereiken. Zij is dus een 'bedrijfsspecifiek' onderdeel van
de politieke strategie. De militaire strategie wordt bepaald door nationale,
multinationale of bondgenootschappelijke militair-strategische autoriteiten.
Zij stellen de benodigde militaire machtsmiddelen van een staat,
veiligheidsorganisatie of bondgenootschap vast en dragen zorg voor de
beschikbaarheid daarvan in een bepaald operatiegebied.

Het operationele niveau 'operationaliseert' de strategische doelstellingen
door het ontwerpen en regisseren van operaties en campagnes, met het doel
de strategische doelstelling(en) te bereiken. Het vormt de koppeling tussen
de strategische doelstellingen en de daadwerkelijke (tactische) inzet van de
uitvoerende eenheden in het betrokken gebied. De verantwoordelijke
leidinggevende op het operationele niveau is daarvoor persoonlijk aanwezig
in het operatiegebied. Het operationele niveau onderscheidt zich vooral van
het strategische niveau door zijn schakelfunctie en het directe contact met de
uitvoerenden en hun omgeving. Daarmee is vooral dit niveau een element
van synchronisatie en flexibilisering. In dit verband is het mogelijk dat het
operationele niveau de uitvoerende (tactische) onderdelen (zeer)
uiteenlopende functies toebedeelt 276.

Op tactisch niveau gaat het om de inzet van de uitvoerende eenheden in het
kader van het bereiken van een operationele doelstelling en dus ingebed in
het ontwerp van de operatie. Op dit niveau worden de eenheden concreet in-
gezet. Ook tactische eenheden (divisies, brigades, bataljons) kunnen
omvangrijk zijn en beschikken over staven die in staat zijn gecompliceerde
operaties voor te bereiden en te regisseren. De focus ligt echter geheel op de

275 Op nationaal niveau is de Minister van Defensie de hoogst verantwoordelijke functionaris voor de
inzet van militaire middelen. ongeacht de plaats waar dit geschiedt. Vanzelfsprekend is bij een
internationale inzet van de krijgsmacht ook de Minister van Buitenlandse Zaken en eventueel een
Minister van Ontwikkelingssamenwerking betrokken. Bij deelname aan internationale operaties zijn
twee gezagslijnen te onderscheiden: de nationale lijn en de internationale lijn. Internationale militaire
operaties vinden doorgaans plaats onder supervisie van de VN. de NAVO, de EU of van een ad hoc
coalitie. Dit betekent dat in beginsel de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de operatie en
dus ook de bevoegdheid tot het geven van operationele aanwijzingen en bepalingen over de
geweldstoepassing ('Rules Of Engagement') bij deze instanties ligt. De logistieke ondersteuning en
instandhouding (waaronder een regelmatige atiossing) is altijd een nationale verantwoordelijkheid. In
politieke zin wensen de nationale regeringen doorgaans een zekere greep op de 'eigen' eenheden te
behouden. Deze dubbele aansturing kan een operatie aanmerkelijk compliceren (zie Case studie 4).
276 Het is b.v. mogelijk dat binnen een offensieve strategie verschillende eenheden een (tijdelijke)
defensieve of beveiligende opdracht krijgen of in reserve worden gehouden voor een latere fase.
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(voorbereiding van de) uitvoering van operaties en de daarbij behorende
tactische en logistieke processen.

Van groot belang voor het slagen van een operatie of campagne is het
samenspel van de niveaus. Een belangrijke voorwaarde voor een goed
functionerend geheel is dat ieder niveau zijn eigen rol goed speelt en zich
permanent bewust is van het bredere kader waarin het functioneert. Een
disfunctioneren of een te grote dominantie van 66n der niveaus kan de
kracht en flexibiliteit van de gehele keten ondermijnen. Dit is b.v. het geval
als leidinggevenden op strategisch niveau (om welke reden dan ook) steeds
ingrijpen in de lokale wijze van uitvoering van een operatie of campagne. Of
andersom: wanneer uitvoerenden zich meer vrijheid toe-eigenen dan
gewenst is voor een goede samenhang. Er is in de militaire organisatie geen
vaste relatie tussen een niveau van optreden en de omvang van een eenheid.
Zo is er b.v. een markant verschil tussen de situatie tijdens en na de Koude
Oorlog. In onderstaande tabel is dit weergegeven.

Tabel 34: Niveaus van optreden

Niveaus Periode van de Koude Periode na de Koude Oorlog
Oorlog

Politiek / NAVO ministerraad en Nationaal:
militair militair NAVO- Nationale regering en CDS
strategisch hoofdkwartier Multinationaal:

VN/NAVO Raad of Ad hoc Coalitie
en bondgenootschappelijk militair
hoofdkwartier

Operationeel Legergroep/Legerkorps Lokaal militair commando resp.
bataljon

Tactisch Divisie/Brigade/Bataljon Compagnie/Peloton

Gedurende de Koude Oorlog was de wisselwerking tussen de verschillende
niveaus van optreden relatief beperkt. Een bepaald niveau werd slechts
direct beYnvloed door het naastliggende niveau. Sindsdien is dit anders
komen te liggen. Door de intensieve berichtgeving die de huidige militaire
campagnes begeleidt, is de relatie met het politieke niveau veranderd.
Hierbij kan het voorkomen dat zelfs het handelen van eenheden op het
tactische niveau politiek-strategische implicaties heeft. Dit werkt
complicerend, maar tast het besturingsconcept niet in de kern aan. Het is
niet altijd mogelijk een duidelijke scheidslijn tussen de niveaus aan te
geven. Soms lopen de niveaus geleidelijk in elkaar over of wordt een
eenheid geacht meer niveaus te vertegenwoordigen.
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Het inzicht dat een goed onderscheid naar niveaus van belang is, is niet
voorbehouden aan de militaire organisatie. Keuning en Eppink geven een
onderscheid aan naar niveaus dat sterk overeenkomt met de militaire
opvatting 277. Ook hierin komen drie niveaus tot uitdrukking en is vooral het
middenniveau (soms ook het 'organisatorisch' niveau genoemd) belast met
het operationaliseren van het algemene beleid.

13.3 Decentralisatie als leidend principe
Kern van het militaire besturingsconcept is de wijze van besluitvorming. In
het missiegeorienteerde besturingsmodel wordt aan de lagere
leidinggevenden de ruimte gelaten om zelf de wijze van uitvoering te
bepalen. Daarmee lijkt de top van de organisatie een deel van zijn
'zekerheden' uit handen te geven. Het gaat echter om schijnzekerheden
omdat de top in de praktijk de complicaties en de risico's die zich voordoen
bij de uitvoering zelf niet kan overzien en hieraan dus ook niet zinvol
leiding kan geven. Het concept is er dan ook op gericht de uitvoerenden zo
veel mogelijk 'zekerheid' te geven om de gewenste doelstellingen ook
daadwerkelijk te kunnen bereiken door het bieden van handelingsvrijheid.

'Laten we teruggaan naar de nvee methoden om met onzekerheid oin te gaan:

centralisatie en decentralisatie. Er nioet worden opgemerkt dat beiden niet zozeer
tegengestelden zijn, maar eigenzinnig aan elkaar verbonden. Gedure,ide
oorlog\'oering heeft. cingeacht de staat van ontwikkeling, het ont,verpen van
drempels voor de besluitvorming en het beperken van het initiatief en de
onafliankelijkheid van ondergeschikten tot gevolg dat hun mogelijkheid tot
zelfstandig handelen wordt beperkt. Dit vergroot het onmiddellijke risico
waarmee zij worden geconfronteerd. Anders gezegd: grotere zekerheid op de
hoogste niveaus (meer reserve-eenlieden, op de details gerichte bevelvoering) is
alleen maar mogelijk ten koste van ininder zekerheid op de laagste niveaus.
Anderzijds: de enonne resultaten, die zowel de Romeinse legioenen, Napoleons
Grande Armee, Von Mottkes leger als Ltidendorffs stormdetachementen hebben
bereikt waren uiteindelijk mogelijk door de bereidheid van de hoogste
Itoofdkwartieren meer onzekerheid te accepteren terwijl ze dat gelijktijdig op de
lagere niveau.9 verniinderden. Wanneer vijfentwintig eetiwen militaire
geschiedenis enige richtsnoer kan zijn, is de tweede manier verreweg te
preferere,i boreli de eerste:

(Creveld. M, van (1995), Command in War, Cambridge/Massachusetts/London. Harvard
University Press, p.274)

277
Keuning. D en Eppink. D. J.. (20()4). Manaeement & Oreanisatie. Groningen. Stenfert Kroese. p.

78. Zie ook het theoretisch kader.
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Bij een decentrale wijze van besluitvorming is het helder formuleren van het
hoofddoel van een operatie of campagne van groot belang. Deze
formulering krijgt - in tegenstelling tot het geven van een directief - vooral
het karakter van een probleemstelling. Een probleem dat door anderen (lees:
de uitvoerende leidinggevenden en uiteraard met steun van de top) moet
worden opgelost. Op deze wijze wordt de hele organisatie aan het
(mee)denken gezet om de hoofddoelstelling te bereiken.

Er worden in de managementtheorie meer vormen van decentralisatie
onderkend. Bij verticale decentralisatie beslissen de lijnmanagers en bij
horizontale decentralisatie beslist de staf. Geografische decentralisatie wil
zeggen dat men lokaal de bevoegdheid heeft zelf beslissingen te nemen.
Men kan ook overgaan tot selectieve decentralisatie. d.w.z. dat per
onderwerp omschreven wordt wie voor wat bevoegd is. Daarmee ontstaat
een mengvorm, zoals parallelle, selectieve decentralisatie. De meest
voorkomende vorm van decentralisatie in de militaire organisatie is de
verticale decentralisatie. Soms echter wordt ook horizontaal

gedecentraliseerd, b.v. als stafelementen de bevoegdheid krijgen bepaalde
specialistische (b.v. inlichtingen of genie) elementen in te zetten. Essentieel
in een decentraal concept is dat het principe (alleen aangeven wat moet
worden bereikt en niet hoe) op elk niveau wordt herhaald. Hierdoor wordt
een beroep gedaan op de creativiteit en het vermogen tot het nemen van
initiatief door de gehele organisatie heen en ontstaat er a.h.w. een systeem
van doelgerichte activiteiten en improvisaties. Hoe complexer en
dynamischer de omgeving, des te meer komt dit concept tot zijn recht.

13.4 Het besluitvormingsproces
Om de uitwisselbaarheid van eenheden te vergemakkelijken en er van te zijn
verzekerd dat - ook onder omstandigheden van tijdnood en spanning - alle
relevante factoren worden meegenomen, kennen de NAVO landen een
standaard besluitvormingsproces . Deze behoefte aan standaardisatie doet778

zich om voor de hand liggende redenen extra gevoelen bij het optreden in
internationaal verband. Het standaard besluitvormingsproces ligt (met kleine
accentverschillen) ook in de nationale voorschriften verankerd. Hieronder
wordt in grote lijnen de weergave in het desbetreffende Nederlandse
voorschrift gevolgd 279
Van groot belang is dat voorafgaand aan het proces wordt vastgesteld wat de
oogmerken   zijn   van het naasthogere niveau ('Commanders Intent').   Dit

278 NAVO, Allied Tactical Publication ATP 35B. Landforces Tactical Doctrine.
279

Koninklijke Landmacht. Leidraad Commandovoering LD  1. (2(X)0). Hoofdstuk 5. p. 67 - 96.
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geeft de ruimte aan waarbinnen de uitvoering van de eigen opdracht moet
worden vormgegeven. Het besluitvormingsproces kent vier hoofdfasen:

-    een analyse van de opdracht;
-    een evaluatie van alle factoren van invloed;
-    een beschouwing van de eigen mogelijkheden;
-    het nemen van een besluit.

Deze fasen kunnen weer in tussenstappen worden onderverdeeld. Een
opdracht aan een eenheid gaat gepaard met afstemmingsmaatregelen zoals
het aangeven van kaders (b.v. geografische grenzen) en een toewijzing van
extra middelen. Het spreekt vanzelf dat hoe lager het niveau des te meer
details hierbij worden betrokken.

Vanwege de vele krachten die gedurende een confrontatie inwerken op het
verloop ervan geldt onder militairen de uitdrukking: 'Geen enkel plan
overleeft het eerste schot . De operationele besluitvorming betreft,  280

daarom niet alleen de voorbereiding van een operatie of campagne (de
planfase), maar strekt zich ook uit over de implementatiefase. Tijdens een
operatie kunnen veranderende omstandigheden of de mate van voortgang
aanleiding geven tot een hernieuwd (verkort) besluitvormingsproces. Dit
soepel omgaan met het begrip plan is kenmerkend voor het moderne denken
over de besturing. De betekenis van een plan als draaiboek of 'timetable' is
daarmee sterk verminderd. Een plan vormt in de moderne opvattingen

281

meer een startpunt en gezamenlijk referentiekader.

De wijze van uitvoering van een ontvangen opdracht is in de
missiegeorienteerde besturing op elk niveau geheel het domein van de
betrokken leidinggevende. Hij bepaalt zelf de meest geschikte aanpak; er is
geen standaardaanpak. Bij een soortgelijke opdracht aan meer eenheden kan
het dus voorkomen dat de leidinggevenden tot een sterk verschillende
aanpak komen. Dat kan b.v. het gevolg zijn van weers- of terreinfactoren, de
inschatting van de tegenstander, andere toegewezen middelen of de conditie
en de kwaliteit van de eigen eenheden. De verleende vrijheid stelt de
leidinggevende in staat om maximaal in te spelen op lokale omstandigheden
en zijn ervaring te benutten 282. Het hogere niveau volgt de uitvoerende
eenheden tijdens de voorbereiding en uitvoering op de voet en treft waar
nodig extra coordinerende of ondersteunende maatregelen, maar

28() Deze uitdrukking wordt algemeen toegeschreven aan de Duitse generaal Von Moltke ( 1800 -
1891).

28' Zie b.v. Koninklijke Landmacht, Leidraad Commandovoering LDP. (2000), Deel 1. p. 104.
282 In het Duitse leger gold de aanwijzing dat een leidinggevende die (al dan niet onverwacht) veel
tegenvallers ervaart of tegenstand ontmoet, gemachtigd is zijn opdracht aan te passen en zich 'in de
geest van de doelstelling van de operatie' maximaal in te zetten ter ondersteuning van anderen.
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intervenieert slechts als de hoofddoelstellingen in gevaar komen of zich
bijzondere omstandigheden of kansen voordoen.

Figuur 19: Missiegeorienteerd besturen

Missiegeorifnteerd (be)sturen

Hogere commandant
- oogmerk bekend maken/doel aangeven Ondergeschikte commandant
- middelen beschikbaar stellen - initiatief/vastberaden handelen
-    vrijheid van handelen verlenen

- zelistandigheid- details slechts verstrekken indien
-     handelen in de zin van het

cothrdinatie noodzakelijk is
geheel

ingrijpen slechts indien het plan door
gebrekkige uitvoering gevaar loopt

Voorwaarden

-    opleiding (op het eigen niveau en tactisch twee niveaus hoger)

-     kennis van elkaar

- vertrouwen

Bron: 'Fuhren mit Allftrag' in: Unterrichtsmappe Taktik, Bundeswehr.  (vertaald
door schr.)

13.5 De stijl van de Ieiding

Het geven van meer zelfstandigheid en het bevorderen van initiatief op de
lagere niveaus legt een grote nadruk op de kwaliteit van de leidinggevenden
en uitvoerenden. Aan het missiegeorienteerde concept is - in tegenstelling
het klassieke commandovoeringsysteem waar van de lagere niveaus vooral
gehoorzaamheid werd verlangd - onlosmakelijk een strenge selectie en
intensieve opleiding en training van de leidinggevenden verbonden. Het
durven nemen van verantwoordelijkheid en initiatief moet een eerste
kenmerk zijn. Alle moderne krijgsmachten besteden tegen deze achtergrond
veel aandacht aan de selectie en opleiding van hun (aankomende)
leidinggevenden. Daarbij wordt om voor de hand liggende redenen specifiek
aandacht besteed aan het leidinggeven onder moeilijke en onzekere
omstandigheden. In de loop van hun loopbaan worden talentvolle
leidinggevenden verder opgeleid aan speciaal daarvoor ingerichte hogere
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783opleidingsinstituten  - - . Vaak worden  deze 'high potentials' tevens  naar
buitenlandse militaire opleidingen of naar universiteiten gestuurd. Voor deze
categorie gelden bovendien speciale, bewust gevarieerde, loopbaanpatronen
die moeten verzekeren dat de betrokkenen een breed inzicht en voldoende
ervaring hebben om uiteindelijk de hogere functies te kunnen bekleden.

Militaire eenheden zijn ook sociale structuren waarin mensen langdurig met
elkaar optrekken en samen onder spanning staan. Hierbij speelt het element
vertrouwen een grote rol. De leidinggevenden moeten het vertrouwen
hebben van hun mensen en de uitvoerenden moeten op elkaar vertrouwen.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de soldaat niet primair vecht
voor hogere waarden of doelstellingen maar - ondanks alle gevaren - vooral
zijn directe kameraden niet in de steek wenst te laten. Daarin zit zijn
grootste motivatie. De leiding dient dit goed te begrijpen en te zorgen dat hij
'66n van hen' wordt. Wordt de leider geaccepteerd als onderdeel van de
groep, dan kan er heel veel worden geeist, zolang de leider voorop gaat 284.
De selectie voor officier was in het Duitse leger daarom streng en vooral
gericht op karakter en praktisch inzicht. Vanaf 1926 maakte   ook   een
uitgebreide psychologische test deel uit van de selectiemethode 285. De
aanstaande officier diende zich eerst als soldaat te bewijzen. Daarna duurde
de opleiding tot officier ruim twee jaar. Veel aandacht besteedde men aan
horizontale en verticale communicatie. Officieren waren verplicht bepaalde
cruciale maar gevaarlijke onderdelen van het optreden, zoals het verkennen
van vijandelijke posities, persoonlijk te leiden. Ook het vertrouwen van de
leidinggevenden in elkaar is van groot belang en wordt versterkt door
eenheid van opvatting te bevorderen in een gezamenlijke opleiding en
training.  Door dit onderlinge vertrouwen   is men bereid grotere risico' s  te
nemen. Het concept benadrukt overigens niet alleen het nemen van initiatief
door de leidinggevenden, maar ook door de individuele soldaten.

Volgens Oltshoorn en Vogelaar vormen missiegeorienteerd besturen en
286transformationeel leiderschap een uitstekende combinatie.

Transformationeel leiderschap wordt gekenmerkt door charisma, een
enthousiasmerende visie, intellectuele stimulatie en individuele consideratie.
Afhankelijk van de situatie kan de nadruk veranderen. Charisma is volgens

283
In Nederland zijn dit: de Hogere Defensievorming ( HDV) en de Leergang Topmanagement

Defensie (LTD).
284 Zie o.m.:

-     Bigler. R.R.. (1966).De naamloze soldaat, Rotterdam Universitaire Pers.
-        Marshall, S.L.A., ( 1947). Men against fire, New York, William Morrow & Company.

285
Creveld. van, M., (1983), Fighting power, London, Arms and Armour Press. p. 132 - 136.

286 Oltshoorn, P. H. J. en Vogelaar. A.L.W.. (2002). Opdrachtgerichte commandovoering en
transformationeel leiderschap. in: Militaire Spectator. jrg 171. nr. 12,  2002.
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hen vooral belangrijk in crisisomstandigheden wanneer snel moet worden
gehandeld en uitvoerenden richting nodig hebben. In rustiger tijden

187overheersen de andere dimensies. Volgens Conger -  is dit innerlijk
tegenstrijdig omdat charismatisch optreden op gespannen voet staat met
'empowerment'. Dit dualisme blijft een lastig punt in deze theorie. Vanwege
de intellectuele stimulering vinden echter Oltshoorn en Vogelaar dit toch
perfect bij de missiegeorienteerde besturing passen als de juiste balans maar
kan worden gevonden. De leidinggevende moet primair de uitvoerenden
prikkelen tot zelfstandig handelen en het nemen van initiatief. Charismatisch
leiding geven past in hun ogen slechts in (acute) crisisomstandigheden.

De stijl van leidinggeven is met het missiegeorienteerde besturen in
moderne militaire organisaties in ieder geval veranderd. De leider is niet
meer zelf de motor van de organisatie maar meer de vonk die op de motor
overspringt en deze doet starten. De rol van de leidinggevende blijft
cruciaal, maar is meer dienend en faciliterend. Wilde men in de door
vredesomstandigheden gedomineerde periode van de Koude Oorlog nogal
eens de nadruk leggen op de officier als manager, inmiddels is dit volgens
Van der Meulen en Soeters weer terug naar vooral de leider. Het unieke van
de moderne militaire leider zit niet zozeer in de feitelijke geweldstoepassing,
als wel in het omgaan met grote groepen mensen in bijzondere en vaak
weinig comfortabele omstandigheden. Het gaat dus in bedrijfskundige
termen    om een 'peoplemanager',    maar   dan    wel    din die loyaliteit    en
discipline hoog in het vaandel heeft staan -88.

In een fundamentele benadering van oorlog als een inherent chaotische en
onzekere omgeving en het dientengevolge benadrukken van zelfstandigheid,
initiatief en het nemen van risico, behoort ook het besef dat het maken van
fouten en mislukkingen onvermijdelijk is. Het hoeft geen betoog dat de
gevolgen daarvan in een militaire confrontatie altijd ernstig zijn. Tegen deze
achtergrond is institutionele aandacht voor het minimaliseren hiervan
vereist. Om zo snel mogelijk van elkaar (en van de tegenstander) te leren,
werden in het Duitse leger de leidinggevenden verplicht na een (serie)
confrontatie(s) met een tegenstander een kritisch 'Erfahrungsbericht' op te
stellen. Deze berichten werden op de hogere staf intensief bestudeerd.
Geconstateerde zwaktes konden zo direct tot snelle aanpassingen van de
tactiek of van de organisatie leiden. Op deze wijze werden de medewerkers
op elk niveau uitgedaagd kritisch te zijn ten opzichte van de organisatie en

37 Conger, J.A.. ( 1999), Charismatic and transformational leadership in organizations, an insider's
perspective on these developing streams of research. in: The Leadership Quarterly 10/1999, p.  145 -
179.

18* Meulen, van der. J. S., en Soeters. S.. (2004). Krijgsmacht en samenleving: civiel-militaire
betrekkingen in verandering. in: Kriiesmacht. Alphen aan de Rijn. Kluwer.
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289mee te denken in steeds betere werkmethoden en oplossingen. . Moderne
krijgsmachten kennen tegen deze achtergrond een evaluatie-afdeling of
afdeling 'Lessons learned' .

13.6 Samenhang van besturing en organisatie
Een intelligente en flexibele besturing stelt hoge eisen aan de te besturen
organisatie. Deze moet in staat zijn om zich steeds snel en effectief op de
gewenste veranderingen in te stellen ofwel voldoende responsief zijn. Dit
geldt niet alleen voor de operationele kern van de organisatie, maar ook voor
de ondersteunende en verzorgende elementen. Een belangrijk - en soms
vaak het meest omvangrijke - deel van de militaire inspanningen is van
ondersteunende en logistieke aard. In grote lijnen zijn er drie componenten
in de besturing te onderscheiden: een bestuurlijke, een organisatorische en
een mentale component.
De bestuurlijke component omvat:

- het door de leiding onderkennen en communiceren van een
overkoepelend organisatiedoel (het bepalen van wat moet worden
bereikt). Dit doel moet algemeen en kort worden geformuleerd maar
helder aangeven wat wordt bedoeld zodat het eenvoudig kan worden
gecommuniceerd;

-   het per onderdeel vaststellen van de afgeleide doelstellingen. Deze
doelstellingen kunnen (sterk) verschillen (zie onder § 12.4 );

-    het decentraliseren van de beslissingsbevoegdheid over de realisatie
van de doelstellingen. (het bepalen hoe een operatie wordt
uitgevoerd):

-    het aanmoedigen van het nemen van initiatief door leidinggevenden
op elk niveau;

-  het scheppen van strategische denkcapaciteit teneinde tijdig (pro-
actief) te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving;

-    het verzekeren van voldoende lerend vermogen;
-  een gedegen selectie en vorming van initiatiefrijke en inspirerende

leidinggevenden en een MD traject voor 'high potentials'.

De organisatorisclie component omvat:

289 Zo was de Duitse legerleiding na de - overigens vanuit Duitse optiek redelijk succesvol verlopen -
veldtocht tegen Polen in  1939 opbasis van de rapportages ontevreden over de prestaties van de
eenheden en werden de opleidingen en de trainingsmethoden aangepast. (Murray. W.. ( 1992).
German Military Effectiveness. New York. The Nautical & Aviation Publishing Company of
America. p. 230-231 )
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-    een flexibele (modulair vormgegeven) organisatiestructuur;
- een gestandaardiseerde en transparante besluitvormingsprocedure

voor alle eenheden:

-    een materiele uitrusting die de zelfstandige rol ondersteunt en keuzes
mogelijk maakt (waaronder voldoende mobiliteit en informatie- en
communicatiesystemen);

- gezamenlijke opleidingen voor de verschillende 'bloedgroepen'
binnen de organisatie;

- gerichte vakopleidingen.
De menmle component omvat tenslotte:

-    een prestatiegerichte cultuur met bijbehorend leiderschap;

-    een grote mate van (zelf)discipline;
-    de bereidheid om als team te functioneren;
- onderling vertrouwen.

In onderstaande tabel is e.e.a. nog eens samengevat.

Tabel 35: Componenten van de missiegeoriltnteerde besturing

Besturing Organisatie Mentale aspect
- doelstelling - flexibele organisatie - prestatiecultuur
- subdoelen - transparante - (zelf)discipline
- decentralisatie besluitvorming - teamgeest
- aanmoedigen initiatief - gedecentraliseerde - onderling
- strategische ondersteunende vertrouwen

denkcapaciteit middelen
- lerend vermogen - geintegreerde

opleidingen-    selectie van
leidinggevenden en - gerichte
MD trajecten vakopleidingen

Uit de veelheid van aspecten blijkt al dat een organisatie zich een dergelijk
veelomvattend besturingsconcept niet eigen kan maken zonder een gedegen
voorbereiding en een diepgaand bewustzijn van de onderliggende waarden.
Alle geledingen in de organisatie zijn er op de 66n of andere wijze bij
betrokken en dienen er op te zijn afgestemd. De bestuurlijke component (het
'zenuwcentrum' van het concept) komt slechts tot zijn recht als ook aan de
organisatorische en mentale randvoorwaarden is voldaan.
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13.7 Relatie met vredesbedrijfsvoering
Het missiegeorienteerde concept heeft primair betrekking op het
operationeel functioneren van de militaire organisatie. De militaire
organisatie is echter in de bijzondere omstandigheid dat ze slechts periodiek
in actie komt. Zij verkeert overwegend in een vredessituatie waarin
opleidings- en trainingsprogramma' s domineren.   Het is echter onmogelijk
om in korte tijd over te schakelen van een bureaucratisch (vredes)concept
naar een missiegeorienteerd (operationeel) concept. Deze concepten kennen
eigen - elkaar uitsluitende - karakteristieken die doorwerken in de structuur,
cultuur, stijl van leidinggeven e.d. Om effectief te zijn, moeten al in de
vredessituatie de kenmerken, vaardigheden en vooral de mentale instelling
die samenhangen met de missiegeorienteerde besturing, aanwezig zijn. Het
uitgangspunt dat toepassing van het missiegeorienteerde concept geschiedt
in zowel vredes- als oorlogsomstandigheden is dan ook in de diverse

290nationale doctrinepublicaties opgenomen . Hiermee is - althans in theorie
- de spanning tussen de operationele organisatie en de vredesorganisatie
weggenomen. De praktijk is echter ook hier weerbarstig. Het is vooral voor
de politieke leiding en de ambtelijke staven verleidelijk de krijgsmacht
(mede) in te richten naar de politieke behoefte aan vaste patronen en
verantwoordingsrituelen. De geschiktheid van de militaire organisatie voor
het uitvoeren van operaties kan hiermee echter in de kern worden aangetast.
Het moeilijkst ligt dit voor een krijgsmacht die al lange tijd niet meer heeft
deelgenomen aan een operationele inzet. De praktijk leert dat men in dat
geval geleidelijk het zicht op de operationele realiteit verliest en
beheersmaatregelen de overhand krijgen (zie b.v. Case studie 4). De
militaire organisatie zal in zekere zin moeten leren leven met een
spanningsveld tussen de vredesomstandigheden en de voor de kerntaak
vereiste besturing, inrichting en mentaliteit . Dit spanningsveld is onder291

meer voelbaar in de discussie of er behoefte is aan leiders of aan managers
(zie theoretisch kader onder § 3.3 en onder § 13.5 hiervoor).

John P.Kotter: 'A peacetime army can usually survive with good administration
and management up and down the hierarchy, coupled with good leadership
concentrated at the very top. A wartime army, however, needs competent
leadership at all levels. No one yet has figured Otlt how to manage people
effectively into battle: they must be led:
(Harvard Business Review, 1990, May-June, p. 103 - 111)

39'  Zie b.v. de Leidraad Commandovoering (LD 1 ). (2000) en UKOPDOC (2002).
29' Sommige krijgsmachten streven er bewust naar vaste structuren zo veel mogelijk te vermijden. Zo

kent het Engelse leger een rotatiesysteem waarbij de operationele eenheden met regelmaat een andere
rol krijgen en worden veil)laatst. In dit systeem kennen de bataljons geen vaste indeling bij een
brigade maar slechts een 'trainingaffiliation' met een brigadestaf voor de duur van b.v. een jaar.
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13.8 Missiegeori6nteerde besturing en de algemene management-
theorie

Kenmerkend voor de invloed van (de evolutie van) het militaire besturings-
concept op de algemene managementtheorieen is vooral de afwezigheid
daarvan. De omwenteling die de militaire organisatie in bestuurlijk en
organisatorisch opzicht onderging, is voornamelijk in militaire kring
bekend. In de managementliteratuur wordt deze ontwikkeling betrekkelijk
weinig aangehaald. Vaker wordt de militaire organisatie aangehaald als
voorbeeld van een hierarchische en bureaucratische organisatie die zich
bedient van directief leiderschap. Zo staat volgens Weick militaire
beeldspraak zelfs een verstandige en logische benadering van het
managementvraagstuk in de weg. Zij zijn een totaal verkeerde keuze
wanneer het gaat om het besturen van commerciele ondernemingen. In zijn
ogen gaat een militaire aanpak altijd uit van het verslaan van tegenstanders,
wat in het zakenleven niet het geval is. Zolang de mens zich de militaire
analogie bedient, blijft hij noodzakelijk beperkt tot een zeer beperkte
combinatie van oplossingen en een zeer beperkte combinatie van
organisatorische alternatieven 292.

Wilson heeft een geheel andere visie op de bruikbaarheid van de militaire
organisatie als voorbeeld. Hij beschrijft, tezamen met voorbeelden uit
andere sectoren, het Duitse leger als model van een organisatie die door de
juiste impulsen, cultuur en wijze van leiding geven ver boven vergelijkbare

993
organisaties uitstak  -  - .    De  door hun prestaties uitblinkende organisaties
bleken zich vooral op hun operationele hoofddoel te concentreren ten koste
van andere (bij)zaken en zich in te spannen om de uitvoerenden de ruimte te
geven hun werk goed te doen.

Een voor de hand liggende reden voor de beperkte kennis van het moderne
militaire besturingsmodel is de bijzondere functie (het optreden onder
'buitengewone omstandigheden')    van de militaire organisatie.    Ook    het
gesloten karakter van de militaire organisaties speelt hier ongetwijfeld een
rol. Merkwaardig genoeg lijkt er recent in Nederland van een zekere

294
opleving sprake . Overigens bestaat er in de militaire vakliteratuur een

292  Weick. K.E.. ( 1979). The Social Psychology of Oreanizine. Reading Massachusttes. Addison-
Wesley. p. 49 en 50.
193  Wilson. J.Q. C 1989). Bureaucracy. What government agencies do and why they do it. Basic
books.
294 Zie o.m.:

Ogylvie. R. ( 1994). Kriigen is een kunst, Amsterdam. Addison - Wesley Nederland BV
-  Brouwer. J.J., (2003). Schaduwen over de woestiin, Den Haag, CinC Management

Consultants

-   Jacobs, D., (2004). Wat managers van militairen kunnen leren, in: intermediair, 3 april
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zekere neiging om successen vooral toe te schrijven aan de toepassing van
revolutionaire technologie en daarbij passende operationele concepten, zoals
het massaal gebruik van de tank en het luchtwapen (de 'hardware' dus) en
de 'software' (de besturings- en organisatieprocessen) buiten beschouwing

295te laten

De algemene managementtheorietn kwamen   pas   laat  in   de   19e   eeuw   op

gang (zie het Theoretisch Kader onder § 3.6). In deze theorieen ziet men de
aandacht geleidelijk verschuiven van de interne afstemming naar de
organisatiestructuur en vervolgens naar de afstemming met de omgeving.
Ook komt de menselijke factor steeds meer in de schijnwerpers. Deze
verschuiving  van de aandacht voltrok zich  over een periode  van  ca  100 jaar.
De ontwikkeling van de gedachten die uitmondden in de
missiegeorienteerde besturing voltrok zich ongeveer een eeuw eerder. Deze
kende een andere invalshoek. Het was vooral de dynamische omgeving die
leidde tot een heroverweging van de menselijke rol in de organisatie en de
structuur, nadat was gebleken dat een intern gerichte (bureaucratische)
oritntatie niet meer functioneerde. De sterke orientatie op de omgeving is
hiermee een wezenlijk kenmerk van de missiegeoridnteerde besturing. Het
erkennen van dynamiek en onzekerheid betekende een keerpunt in het
denken over de aansturing van militaire organisaties en had gevolgen voor
de organisatiestructuur. De oude structuur liet een flexibele reactie op de
dynamiek onvoldoende toe. In het missiegeorienteerd besturingsconcept
werd een subtiele balans tot stand gebracht tussen paradoxale krachten als
proces- en resultaatgerichtheid, creativiteit en gehoorzaamheid,

zelfstandigheid en discipline.

De gedachtevorming over het belang van het benutten van de menselijke
denkkracht en creativiteit, het waarderen van initiatief en de aanpassing aan
de omgeving heeft zich in de civiele en militaire organisatie weliswaar

296vanuit een andere invalshoek en gescheiden van elkaar voltrokken
frappant is de overeenkomst van het missiegeorienteerde besturingsconcept
met de meest recente inzichten en uitkomsten van onderzoeken in het
bedrijfsleven (zie het theoretisch kader onder § 3.5). Uit de vele om-
schrijvingen van wat een moderne intelligente organisatie is, valt de
volgende lijn af te leiden.

2003. p. 29-33.

295  Zie o.m-:

-     Keegan. J.. (1994). A history of warfare. London. Pimlico.
-      Liddell Hart. B.H., (1977), History of the Second World War. London, Pan Books.

296 Wellicht speelt een rol dat de managementliteratuur overwegend van Amerikaans herkomst is en
vooral het Amerikaanse leger grote moeite heeft (gehad) om zich de principes van het
missiegeorienteerde besturingsconcept eigen te maken (zie onder § 12.7 ).
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-     De organisatie is sterk operationeel of actiegericht;
- De organisatie heeft een manier gevonden om een breed denk-

vermogen te benutten voor het bereiken van de organisatie-
doelstellingen door vergaande decentralisatie en het aanmoedigen van
initiatief en betrokkenheid van alle medewerkers;

-  De organisatie bezit een zodanige flexibiliteit dat ze zich permanent
kan aanpassen aan wijzigende omstandigheden;

-    De organisatie concentreert zich op haar kerntaak en kernwaarden;
-    De organisatie beschikt over een groot lerend vermogen.

In een enkel geval legt een auteur een direct verband tussen successen in het
bedrijfsleven en een aanpak gebaseerd op het militaire besturingsconcept. Zo
verwijst Jack Welch van General Electric ('de beste manager ter wereld')
nadrukkelijk naar Von Clausewitz en Von Moltke. Hij vormde General Electric
om  van een bureaucratisch bedrij f met een waarde  van 13 miljard dollar naar een
flexibele en innovatieve onderneming met een waarde van 500 miljard dollar in
20 jaar en baseerde zich hierbij op dezelfde kernelementen. Welch omschrijft de
flexibele, excellente onderneming als een intelligente organisatie die in staat is
met  paradoxen  om  te  gaan ('meer resultaat met minder middelen'. 'meer output
bij minder input', 'beter voor het personeel  zijn met harde maatregelen',  etc.).  Een
dergelijke onderneming beziet de problemen waarvoor ze komt te staan
meerdimensionaal en zoekt originele oplossingen. Dit is een deel van de
beroepshouding. Eenvoudige organisaties kunnen dat niet; zij kunnen b.v. slechts
meer presteren als ze meer middelen ter beschikking krijgen.
Het voortdurend zoeken naar de best mogelijke benadering kan alleen met goede
leiding die voldoende wordt gefaciliteerd door eigen bevoegdheden en
verantwoordelijkheden en als alle bedrijfsprocessen worden afgestemd op deze
mate van vrijheid. Met het toepassen van deze beginselen ligt volgens Welch
'operational excellence' binnen handbereik.
(Welch, J, (2004), Waar het om gaat, Utrecht, Het Spectrum, p. 343 en 398)

In deze benaderingen is eveneens sprake van een combinatie van besturings-
, organisatie- en mentale componenten, gebaseerd op kernwaarden die
neerkomen op een nadruk op de menselijke creativiteit en zelfstandigheid.
Deze organisaties zijn veranderingsbestendig, doordat ze zich eenvoudig
aanpassen als de situatie daarom vraagt. In de beschrijvingen van deze
concepten valt ook op dat steeds sprake is van een holistische benadering,
d.w.z. van een benadering die uitgaat van de noodzaak van een doelgerichte
samenhang van alle, zowel 'harde' (doelstellingen, structuur) als 'zachte'
(leren, betrokkenheid, waarden) elementen in de organisatie, met als doel
een hoger niveau van presteren.



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 258

13.9 Typering van de krijgsmachtorganisatie
Uit het voorgaande blijkt dat er ten tijde van de 'uitvinding' van de
bureaucratie  rond 1890, omschreven en uitgewerkt door Weber  (zie  het
Theoretisch Kader onder § 3.6) al sprake was van een (militair) besturings-
concept, dat al het antwoord vormde op de nadelen van deze bureaucratie. In
de bureaucratie komen gedetailleerde instructies van boven. Een
'technostructuur' collrdineert de activiteiten en stelt de normen vast waaraan
de uitvoerders moeten voldoen. Procedures en schema's zijn dwingend
voorgeschreven. De bureaucratische structuur gold vooral voor industri8le
organisaties die in een tamelijk stabiele omgeving functioneerden. Als de
omstandigheden niet stabiel zijn maar, integendeel, voortdurend veranderen
en omgeven worden door onzekerheden, schiet een bureaucratische
besturing tekort. Een dynamische en complexe omgeving, zoals die wordt
ervaren in een militaire operatie, laat een op detailsturing gerichte aanpak
eenvoudigweg niet toe. Dit ervoeren de militaire organisaties al vroeg en op
een zeer indringende wijze.

Onmiskenbaar behouden grote militaire organisaties bureaucratische
kenmerken, vooral waar het de routine (opleidings- en ondersteunende)
processen aangaat. Doorgaans is de vredesorganisatie ingericht naar een -
dicht bij de bureaucratie staande - divisiestructuur, d.w.z. een structuur met
een verdeling naar functies. Het gaat er echter om - ook in vredestijd - de
randvoorwaarden te scheppen voor het uitvoeren van de operationele
functie. Dit betekent dat de nadruk moet liggen op het vermogen om de
vorm snel aan te passen aan een verkregen opdracht en de heersende
omstandigheden en om permanent te innoveren. De vraag rijst hoe de
moderne militaire organisatie, die zich bedient van het missiegeorienteerde
besturingsmodel, in bedrijfskundige zin valt te duiden.

Volgens Mintzberg zijn (professionele) bureaucratieen zgn. prestatietypen:
geen systemen voor probleemoplossing maar voor het perfectioneren van
standaardprogramma's. De nadruk ligt op het perfectioneren van de
standaarden of protocollen waardoor risico's zo veel mogelijk worden
uitgesloten. Deze omschrijving past bij de klassieke militaire structuur en
werkwijze waarin gestandaardiseerde handelingen de boventoon voeren.
Interessanter in dit verband is de omschrijving die hij geeft van de zgn.
'innovatieve' organisatie. Dit organisatietype heeft volgens hem als
kenmerken: 'een Zeer organische structitur, met iveinig formalisering van

het gedrag; gespecialiseerde functies, gebaseerd op deskundige opleiding:
een neiging om specialisten om huishoudelijke redenen in flinctionele
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eenheden onder te brengen. mitar in projectgroepen aan het werk te zetten:
steunen op teams, projectgroepen, en op integratie van allerlei soorten
managers ter bevordering van de onderlinge afstemming, het centrale
inechanisme van de colirdinatie, binnen en tussen deze teams: en
aanzienlijke decentralisatie naar en binnen deze teams, die zich op
uiteenlopende plaatsen in de organisatie bevinden en waaraan allerlei
combinaties van lijnmanagers, staffunctionarissen en uitvoerende
deskundigen deelnemen' 191.
Volgens Mintzberg treffen we dergelijke configuraties (en vooral de
'innovatieve adhocratie')  aan in milieus die zowel dynamisch als complex
zijn. Een dynamische - en onvoorspelbare - omgeving vraagt om een
organische structuur; een complexe omgeving vereist een gedecentraliseerde
structuur. In dit type treffen we dus beide aan. Hij neemt deze
organisatievorm waar op die plaatsen waar deze condities overheersen,
uiteenlopend van guerrilla oorlogvoering tot het zetten van de eerste man op

198de maan - . Mintzberg koppelt een vijandige omgeving aan (een noodzaak
van) centralisatie en dynamiek, complexiteit of professionaliteit aan (de
noodzaak van) decentralisatie 299.
Het is opmerkelijk dat men in het militaire bestuursmodel anders tegen deze
aspecten aankijkt. Het stelt tegenover een onzekere (en zelfs vijandige)
omgeving een sterk gedecentraliseerde aanpak. Tegelijk wordt een centrale
regie niet losgelaten. Deze wordt op een subtiele wijze door alle niveaus van
de organisatie heen verweven, door alle initiatieven te koppelen aan de
overkoepelende organisatiedoelstellingen. Hiermee biedt het een oplossing
voor het dilemma van centrale regie en decentrale zelfstandigheid.
In de innovatieve organisatie neemt de omgeving de overheersende positie
in. De organisatie reageert daarop. De strategie is meer een paraplu
waaronder de uitvoerenden hun werk kunnen doen, in nauwe afstemming op
de werkelijkheid. De strateeg is meer een opsteller van concepten dan een
planner. Innovatieve organisaties blijken een grote aantrekkingskracht te
hebben op jonge mensen. Door hun veranderlijkheid roepen ze echter weer
problemen op op het gebied van duidelijkheid en efficiency.

Het vergt enige verbeeldingskracht om de militaire organisatie, die in de
beeldvorming zozeer appelleert aan een duidelijke identiteit, hierarchie en
samenhang, in verband te brengen met een adhocratie, maar in de
kenmerken hiervan herkent men onmiskenbaar elementen van het concept

297 Mintzberg. H., (2003). Mintzbere over management, Amsterdam, Business Contact. p. 203 - 205.
298

Idem. p. 212.
299 Zie b.v. Mintzberg. H., (2003), Organisatiestructuren, Schoonhoven, Academic Service. p. 149 en
de behoefte aan charismatisch leiderschap zoals omschreven in Olsthoorn. P.H.J. en Vogelaar.
A.L.W., (2002). Opdrachtgerichte commandovoering en transformationeel leiderschap. in Militaire
Spectator, volume  171. nr.  12, p. 614 - 624.
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van het missiegeorienteerde besturingsmodel. De moderne krijgsmacht staat
hiermee dichter bij een probleemoplossende of 'denkende' organisatie dan
bij een productiebedrijf. Het implementeren van een dergelijk concept met
paradoxaal aandoende elementen in een grote organisatie is echter een
krachtsinspanning van een bijzondere orde, zoals de ervaringen in diverse
krijgsmachten aantonen.

Bezien in een ontwikkelingsperspectief ontwikkelde de militaire organisatie
zich van een relatief eenvoudige bureaucratisch ingerichte organisatie
gekenmerkt door een directe stijl van leidinggeven en korte
communicatielijnen, naar een organisatie opgebouwd uit een netwerk van
elementen met een intelligent, indirect sturingssysteem. De gebruikelijke
reflex van de militaire leiding om op een grotere omvang en toenemende

complexiteit te reageren met een verder benadrukken van standaard-
handelingen en specialisaties,     werd    in    de     19e eeuw doorbroken    en

omgebogen naar een complexiteiterkennende benadering. Binnen het
raamwerk van de Auftragstaktik werden de onderdelen van de organisatie
geintegreerd in een totaalconcept met een nadruk op flexibiliteit.
Vanuit de systeemtheorie en de organisatiedynamica worden krachten
(energie) die op een systeem worden uitgeoefend, beschouwd als druk die
het systeem aanzet tot verandering. Deze krachten (in de vorm van
toenemende omvang en complexiteit) werden bij alle landen gevoeld maar
niet overal als even urgent ervaren. Zo gunden de 'overwinnaars' van de
Eerste Wereldoorlog zich de tijd en gaven daarmee conservatieve krachten
ruim de gelegenheid nieuwe gedachten tegen te houden. In Duitsland werd
de druk op het militaire systeem mede van politieke zijde hoog opgevoerd.
De gedwongen inkrimping tot een kleine organisatie van louter
professionals zorgde bovendien voor een soort broeikaseffect voor
vernieuwing. Deze druk mondde uit in een conceptuele sprong naar voren,
op basis van al bestaande maar nog niet volledig 'rijpe' gedachten over de
toepassing van de Auftragstaktik en van nieuwe technologie. Dezelfde stap
kostte andere landen, die deze druk om uiteenlopende redenen minder
ervoeren of daarvoor de randvoorwaarden of de verbeeldingskracht (nog)
niet hadden, aanzienlijk meer moeite en vooral tijd. Hoewel zij het Duitse
concept kenden en er de voordelen van inzagen, waren ze niet in staat dit
tijdig toe te passen en bleven hangen in een vertrouwde centralistische
aanpak. Dit bevestigt de beweringen in de theorie van Prigogine en de
organisatiedynamica dat een vernieuwingssprong zich alleen voordoet als
aan bepaalde voorwaarden, zoals een sterk gevoel van urgentie en
voldoende instabiliteit van het oude systeem, wordt voldaan.
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13.10 Samenvatting
De toepassing van het concept van missiegeorienteerde besturing brengt
centrale regie en zelfstandigheid in de uitvoering op een subtiele wijze
bijeen. In dit besturingsmodel wordt onder centrale regie een maximale
vrijheid aan de uitvoerenden geboden om situatiegericht de best mogelijke
oplossingen te vinden. Omdat de omgeving veranderlijk en onzeker is, legt
het besturingssysteem - in tegenstelling tot meer bureaucratische systemen -
de nadruk op de uitvoerende niveaus en richt zich erop met het benutten van
alle aanwezige denkkracht en samenwerking van alle eenheden voor alle
zich voordoende problemen een snel en afdoend antwoord te vinden. Voor
de hogere niveaus betekent dit - in plaats van het maken van gedetailleerde
plannen - een concentratie op het helder aangeven van doelstellingen, zodat
iedereen zich hiernaar kan richten en op zijn eigen wijze kan bijdragen.

Om dit te kunnen realiseren is een samenhangend stelsel noodzakelijk van
elernenten als organisatieontwerp, besluitvormingsprocedures,

ondersteuning, selectie en opleiding van leidinggevenden en (zelf)discipline.
Het missiegeorienteerde besturingsconcept is hiermee (veel) meer dan een
managementconcept. De organisatiecultuur en mentale instelling spelen
eveneens een belangrijke rol. Aangezien van een organisatie niet mag
worden verwacht dat het gelijktijdig twee (diametraal tegenover elkaar
staande) concepten kan hanteren, is het missiegeorienteerde

besturingsconcept alleen toe te passen als het ook onder

vredesomstandigheden wordt gehanteerd.
Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van het concept is een flexibele
organisatie. Hierin is een goed onderscheid in functionele niveaus van
belang. Dit zorgt voor een toenemende situatiegerichtheid - en daarmee
zingeving - van de activiteiten. Een nadruk op de zelfstandigheid van de
lagere niveaus betekent ook een groter accent op de kwaliteit van deze
niveaus, vooral van de leidinggevenden. In het militaire besturingsmodel is
voor selectie en opleiding van deze categorie veel aandacht ingeruimd.

In de algemene managementliteratuur wordt aan de ontwikkeling van het
militaire besturingsconcept betrekkelijk weinig aandacht besteed. In
onderzoeken in de laatste decennia (vooral in Amerika) ziet men echter
opvallende overeenkomsten met het missiegeorienteerde besturen. In de
moderne 'excellerende', 'geindividualiseerde' of 'intelligente' organisaties
gaat men eveneens uit van het benutten van een breed denkvermogen t.b.v.
het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Ook de overige kenmerken
als een operationele focus, vergaande decentralisatie, het aanmoedigen van
initiatief, een groot lerend vermogen, eenvoudige aanpassing aan wijzigende
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omstandigheden en veel aandacht voor kernwaarden en de betrokkenheid
van alle medewerkers komen sterk overeen.

Een krijgsmacht die de missiegeorienteerde besturing op de juiste wijze
toepast, heeft de kenmerken van een innovatieve organisatie. Dit
organisatietype kent veel tijdelijke verbanden en innoveert permanent. Het

brengt personeel slechts op bedrijfsvoeringsgronden onder in functionele
eenheden, maar verandert de organisatie naar behoefte. Dit type organisatie
is in de ogen van Mintzberg het best tegen een dynamische en complexe

omgeving opgewassen. De schaduwzijde van deze organisatievorm is een
gebrek aan organisatorische duidelijkheid en een tendens tot een geringere
efficiency. Daartegenover staat een aanzienlijk hogere mate van effectiviteit.

De ontwikkeling van de militaire organisatie in de richting van een
flexibele, decentrale en geintegreerde organisatie kan vanuit de
systeemtheorie en de organisatiedynamica worden gezien als een reactie op
de sterke krachten die op het oude systeem werden uitgeoefend en de deze
ineffectief maakten. Deze krachten mondden uit in een nieuwe aanpak met
een hogere orde van intelligentie en stabiliteit. De militaire besturingstheorie
met zijn nadruk op zelfstandigheid en het benutten van initiatief en
permanente innovatie, liep hiermee zo'n honderd jaar vooruit op
vergelijkbare hedendaagse managementtheorieen. Voor de meeste militaire
organisaties vergde het echter een lange tijd voordat ze in staat waren het
nieuwe concept ook daadwerkelijk toe te passen.
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Hoofdstuk 14

De cultuur van de militaire organisatie

14.1 Inleiding
Zoals elke organisatie kent ook de militaire organisatie onder de
organisatieleden een zekere onderlinge verstandhouding over de dagelijkse
gang van zaken, ofwel een organisatiecultuur. Deze cultuur staat in een
nauw verband met de functie van de organisatie en is geworteld in de
vroegere ervaringen van de organisatie. Een organisatiecultuur kan sterk of
zwak zijn (zie het Theoretisch Kader onder § 3.4), maar is zelden homogeen
of in dezelfde mate geldend voor alle onderdelen van de organisatie.
Meestal is er echter ondanks deze differentiatie wel een zekere dominante
cultuur aan te geven. Hiernavolgend zullen achtereenvolgend de beroeps- en
organisatiecultuur en de militaire ethiek worden bezien.

14.2 De beroepscultuur
Een aantal aspecten in het functioneren van de militaire organisatie heeft een
tijdloos en algemeen karakter. De aard van het werk vraagt om een bepaalde
mentale instelling, gekenmerkt door factoren als (zelf)discipline.
doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en doelgerichtheid. Dergelijke
eigenschappen worden in elke krijgsmacht gewaardeerd. Een aspect van de
beroepshouding is ook de loyaliteit die militairen aan de dag leggen ten
opzichte van de leiding en de grote betrokkenheid bij de uit te voeren taak
360

. Vanwege de risico's en onzekerheden die samenhangen met het werk
van de militair, is het zoeken naar vaste waarden en orientatiepunten een
tweede natuur geworden. Hij is wars van zaken als bes]uiteloosheid en

301
verborgen agenda's. . Deze basale elementen spelen in alle krijgsmachten
een ro]. Soeters e.a . spreken zelfs van een supranationale militaire cultuur
302

. Het zijn deze dieperliggende elementen of kernwaarden van de
beroepscultuur, die door militaire organisaties - ongeacht hun status of

3{*) In de meeste krijgsmachten legt een officier hij zijn aanstelling een eed af waarin deze loyaliteit
wordt benadrukt. In de Duitse en Nederiandse krijgsmacht leggen alle militairen de eed ati Deze luidt
in de Nederiandse krijgsmacht: 'Ik zweer (of beloof) trouw aan de Koningin. gehoorzaamheid aan de
wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat beloof ik)'
301

Volgens verschillende auteurs (o.a. Schein en Hofstede) is edn van de functies van een
organisatiecultuur het reduceren van onzekerheid. Dit geldt voor militairen - gelet op de risicovolie
aard van hun werk - in een \'ersterkte mate.
"12 Volgens Soeters e.a. wordt ten opzichte van civiele organisaties gekenmerkt door meer
collectivisme, meer orientatie op hierarchie en minder salarisgedrevenheid.
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omvang - worden gedeeld en die maken dat militairen elkaar internationaal

gemakkelijk verstaan. Zij maken onderdeel uit van de beroepscultuur die
wordt overgedragen tijdens de eerste (interne) beroepsopleidingen.

Al in de eerste opleiding en vorming worden militairen geconfronteerd met
een zekere tweeslachtigheid in het beroepsmatige handelen. Veel aandacht
wordt besteed aan het systematiseren van denkprocessen en handelingen.
Tegelijkertijd echter wordt de militair ervan doordrongen dat de
werkelijkheid in een crisissituatie - de chaos, het gebrek aan overzicht en de
noodzaak van voortdurende improvisaties     -     zich     niet in schema' s,
procedures en handboeken laat vatten. Deze is daarvoor te grillig en vergt

permanente waakzaamheid, aanpassing en creativiteit. Dit dilemma schept
een permanent spanningsveld. Dixon wees er aan de hand van een studie
van het optreden van vooral het Britse leger op dat de militaire organisatie
een bovengemiddelde aantrekkingskracht uitoefent op personen die
gekenmerkt worden door autoritaire karaktereigenschappen. Dergelijke
eigenschappen gaan vaak gepaard met trekken als het toeschrijven van de

eigen ongewenste eigenschappen aan anderen en het idealiseren van het
zelfbeeld. Leidinggevenden die deze kenmerken vertonen, neigen onder
veeleisende en dynamische omstandigheden naar incompetentie. Dixon
voert daarvan vele voorbeelden ten tonele. Leidinggevenden die zich
socialer en ontvankelijker voor de meningen van anderen tonen, blijken veel
effectiever. In vredesomstandigheden komen de nadelen van een autoritair
gedragspatroon minder duidelijk aan het licht 303
Deze spanning tussen vredes- en oorlogsomstandigheden is kenmerkend
voor het militaire beroep. Soms wordt de vredesbureaucratie (de
bedrijfsvoering en het kazerneleven) wel het 'koude' deel en het
operationele leven (oefening, voorbereiding en inzet) het 'warme' deel van
de organisatie genoemd. Dit interne spanningsveld uit zich ook in de
cultuur. De vredescultuur neigt naar bureaucratie en procesgerichtheid en de

304

operationele cultuur naar flexibiliteit en resultaatgerichtheid

"B Dixon. N.F. ( 1976).On the psychology of' military incompetence. London. The Prinity Press.

3(k Zie b.;
-       Soeters. J.L. e.a.. Military Culture. in : Handbook ot' the socioloey 01 the military. Caforio.

G.. ed. (2003). New York, Kiuwer Academic/Plenum Publishers. p. 246 - 249.
-      Boer. P.C..(2(*)1 ). Esprit de corps. in: Militaire Spectator, 170. 6. p. 3()1 - 313.

-     Kleinpenning. E.J.H.A.. ( 1993). Flexibiliteit in de Koninklijke Landmacht. in: Militaire
Spectator. Jrg. 162. nr. 9. p. 4(X) - 407.
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14.3 De militaire organisatiecultuur
Naast de meer algemene beroepscultuur en de kernwaarden kennen de
militaire organisaties een eigen organisatiecultuur. Hierbij gaat het om de -
meer zichtbare - elementen van de cultuur (symbolen. rituelen. helden e.d.).
Deze kunnen aanmerkelijk verschillen en zijn onder meer afhankelijk van de
rol die de betrokken krijgsmacht in de geschiedenis heeft gespeeld en van de
sociale structuur van het land. Ook de status van de krijgsmacht in een land
kan zeer varieren. van een betrekkelijk dominante positie naar een meer
ondergeschikte status.
De zichtbare normen kunnen zelfs per eenheid verschillen. Deze zijn soms
al uiterlijk herkenbaar . Dergelijke subculturen hebben een functioneel305

karakter zolang ze passen in de dominante organisatiecultuur. Uitersten
kunnen worden gevonden in het Britse en Duitse leger. In beide landen heeft
het leger een relatief hoge sociale status en is zij mede daarom in staat
talentvolle mensen aan te trekken. Deze kwaliteit vertaalt zich vervolgens in
de gehele organisatie. De cultuur in beide organisaties verschilt echter op

306essentiale punten

Van grote invloed op de ontwikkeling van een organisatiecultuur zijn de
leerervaringen van de organisatie met de operationele werkelijkheid. Hoe
langer een krijgsmacht in vredesomstandigheden verkeert, des te groter is
het risico dat de vredescultuur gaat domineren. Onder vredes-
omstandigheden concentreert de militaire organisatie zich op opleiding,
training en bedrijfsvoering. De nadruk ligt bij het managen van de
opleidings- en oefenprocessen en minder bij het leidinggeven. Voor de
minder ingewijden is het verleidelijk om hieruit - en uit uniformen,
zichtbare rangen. vaste rituelen e.d. - af te leiden dat de krijgsmacht een
hierarchische, instrumentele en bureaucratisch functionerende organisatie is.
Gezegd moet worden dat militairen soms ook zelf door houding, taalgebruik
en stijl aan dit beeld bijdragen. De militaire cultuur kent immers vele
rituelen en symbolen stammend uit een soms ver verleden, wat onbedoeld
het beeld versterkt van een vooral op het verleden georienteerde organisatie.

Zoals voor elke organisatie biedt ook voor de militaire organisatie de
operationele werkelijkheid de beste leerschool. Een langdurige periode van

31). Zo laat het Britse leger zelfs een grote verscheidenheid toe van militaire kleiding, gebaseerd op
het oude regimentssysteem. Het Duitse en Franse leger kennen dit niet. Zij gaan meer uit van een

eenheidsgedachte.
3()6 In het Britse leger spelen de maatschappelijke klassenverschillen een grote rol. De officieren
komen uit de hogere sociale kringen. Voorrechten voor officieren worden normaal geacht. Ook het
Duitse leger staat maatschappelijk hoog in aanzien. Het kent echter minder afstand tussen de rangen.
Officieren dienen zich eerst te bewijzen alvorens ze worden toegelaten tot de officiersvorming. Zij
worden vooral geschoold in een dienend leiderschap en in teamgeest.



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 266

inactiviteit doet het beeld van de realiteit vervagen en verleidt de
medewerkers tot stereotiep gedrag. Krijgsmachten die een regelmatige
operationele inzet kennen, leggen als vanzelf de nadruk op zaken als
flexibiliteit, resultaatgerichtheid en saamhorigheid ('esprit de corps'). Een
operationele krijgsmacht zal neigen naar een adaptieve cultuur, een 'can do'
mentaliteit, waarin snelle aanpassingen aan de omstandigheden de norm zijn
en de stijl van de leiding ondernemend en stimulerend is.
De enige manier om een te grote spanning tussen vredes- en operationele
omstandigheden te voorkomen is een consequente toepassing van het
missiegeorianteerde besturingsconcept voor zowel vredes - als operationele
omstandigheden. Voor het Duitse leger was dit een vanzelfsprekendheid.
Daarom werd veel van de vredesadministratie ondergebracht bij een (door
burgers bemande) 'Verwaltung'.  Ook  in de Britse en Nederlandse doctrine

307is dit beginsel thans nadrukkelijk opgenomen

De gevolgen van langdurige inactiviteit gingen ook niet aan de Nederlandse
krijgsmacht voorbij. Na de politionele acties van 1946 tot 1949 in het toenmalige
Nederlands India en de (beperkte) deelname aan de gevechten in Korea in 1950
tot 1953 volgde bijna een halve   eeuw van voornamelijk opleiden en oefenen.
Vooral de landmachtorganisatie werd in deze periode geleidelijk meer
bureaucratisch. De nadruk kwam steeds meer te liggen op een optimalisering van
de opleiding- en trainingsprogramma's. In het begin van de jaren negentig werd
een nieuw bedrijfsvoeringconcept ingevoerd. Ook de politieke behoefte aan
controle over het militaire apparaat droeg bij aan een verambtelijking van de
besturing en een relatief grote aandacht voor de budgettering en financiele
verantwoording, de personeelsproblematiek en de toepassing van allerlei wet- en
regelgeving. Deze culturele ontwikkeling had onmiskenbaar een negatieve
invloed op de geschiktheid voor operationele inzet voor vredesoperaties die
aanvingen  in  1992.  (zie Case studie 4)

De spanning tussen een vredes- en een operationele cultuur wordt ook door
Vroom en Soeters in een studie over de organisatie en het optreden van de
Nederlandse krijgsmacht onderkend. Zij beschrijven het bestaan van een
'militaire geest' en wijzen op een verschil in toon en benadering tussen twee

308Nederlandse voorschriften over de commandovoering . Deze stammen uit
resp.  1979, d.w.z.  uit de periode van de Koude Oorlog en uit  1999, d.w.z.  na

3()7

Resp. in de Leidraad Commandovoering (LD 1), (2000) en het UKOPDOC, (2002).
308 Zij omschrijven het begrip 'geest' als een op grond van ervaringen totstandgekomen oridntatie op
de gebeurtenissen van het leven. die tegelijkertijd verklaring is voor en richting geeft aan het denken
en doen van de erbij betrokken mensen. In hun ogen geldt de militaire organisatie en haar cultuur als
bijzonder. omdat zij extreem menselijk gedrag reguleert. nl. de toepassing van geweld met als gevolg
dood en vernietiging om hogere waarden als vrede en veiligheid te verdedigen. (Vroom, C. W. en
Soeters. J.. (2004), De militai re geest:over spanningen en ontwikkelingen in de organisatiecultuur van
de krijgsmacht. in Krilesmacht, Alphen aan de Rijn, Kluwer. p. 557 - 576)
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een regelmatige deelname van Nederlandse eenheden aan verschillende
vredesoperaties. In het eerste voorschrift herkennen zij de opvatting dat de
(militaire) organisatie als een groot integraal geheel bestuurd kan worden.
Volgens hen is dit een centraal element in de militaire geest, voortspruitend
uit de opvatting dat de politiek de doelen stelt en de militair die 'slechts'
uitvoert. Het nieuwe voorschrift uit  1999 kent volgens hen een andere toon.
Het voorschrift wordt niet langer als een draaiboek beschouwd maar als een
bijdrage aan de vorming van een gemeenschappelijk referentiekader. In dit
nieuwe document herkennen de schrijvers nog de twee stromingen: het oude
militaire 'dwangbureaucratisch' denken  en het 'moderne militaire denken'.
In de moderne benadering wordt onder meer aandacht besteed aan de
opdrachtgerichte commandovoering als methode om de noodzakelijke
flexibiliteit in het optreden te verzekeren. Vroom en Soeters benadrukken
dat voor het toepassen van deze methode van besturen aan een aantal
voorwaarden moet worden voldaan. Zo moeten leidinggevenden en
uitvoerenden zodanig zijn gekwalificeerd en opgeleid dat ze daadwerkelijk
in de geest van de hogere doelstellingen kunnen handelen. Ook moet aan de
eis worden voldaan dat de noodzakelijke middelen daadwerkelijk ter
beschikking staan. Volgens hen zijn de 'oude' deugden als discipline en
loyaal gedrag in dit concept niet overbodig, maar krijgen zij een ander
accent. Het gaat vooral om functionele discipline. De krijgsmacht verandert
geleidelijk van een dwangbureaucratie naar een faciliterende bureaucratie.
De traditionele instrumentaliteit blijft bestaan maar wordt op een andere
wijze benut. De auteurs schrijven deze wijzigingen toe aan een 'reality
check' door deelname aan vredesoperaties. Langdurige inactiviteit werkt

3(}9verstarrend
Ook andere onderzoeken wijzen in dezelfde richting. Kramer onderzocht het
gedrag van vier Nederlandse eenheden gedurende een inzet bij
(vredes)operaties. Hij constateert dat deze eenheden weinig creativiteit
('zelforganisatie') en initiatief aan de dag leggen en er zelfs toe neigen hun
opdracht te versmallen . Dergelijke kritische opmerkingen over de cultuur310

van de Nederlandse militaire organisatie worden onderstreept door de
resultaten   uit een onderzoek gehouden   in 1991 onder officieren   van   de
Nederlandse krijgsmacht. Zij ervoeren de organisatie als bureaucratisch.
Vooral diegenen die besloten de organisatie te verlaten, dichten de
Nederlandse krijgsmacht een geringe veranderingsorientatie toe 311.  De
Nederlandse krijgsmacht is er ondanks goede intenties en aanzetten
kennelijk (nog) niet in geslaagd zich op een overtuigende wijze een bij de

't" Zoals eerder aangegeven (zie onder §  13.6.) waN de werkwijze van de Nederlandse krijgsmacht
formeel al v66r 1999 gebaseerd op de opdrachtgerichte commandovoering.
31{) Kramer. E.H.. (2004). Organizing Doubt, TU Eindhoven (Thesis).
 "  Born. J.B.G..e.a..(1993). Uitdunnen der rangen, in: Militaire Spectator. Volume 162. nr. 3. p. 121
- 127.
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missiegeorienteerde besturing behorende 'militaire geest' eigen te maken.
Naar het zich laat aanzien (zie Case studie 5) is er bij de Nederlandse
eenheden die deelnamen aan de operatie in Irak van 2003 tot 2005
aanzienlijk meer aandacht voor dit aspect.

Niet alleen langdurige vredesomstandigheden kunnen een toepassing van de
missiegeorienteerde besturing in de weg zitten. Ook een sterk gewortelde
organisatiecultuur is hiertoe in staat. Zoals onder § 12.7 aangegeven, heeft
vooral de Britse krijgsmacht - hoewel zij de voordelen daarvan onderkende -
grote moeite gehad om de missiegeorienteerde besturing als standaard te
introduceren. Deze vorm van besturen staat op gespannen voet met de
traditionele cultuur van het Britse leger, waarin aspecten als hierarchie en
discipline een dominante rol spelen. Zolang gehoorzaamheid de boventoon
voert boven zelfstandigheid en onderscheid boven eenheid zal het onder
operationele omstandigheden zeer moeilijk zijn een missiegeorienteerd
besturingsconcept toe te passen. In vele militaire organisaties is - ondanks
de bekendheid met de voordelen van een missiegeorienteerd
besturingsconcept - een worsteling herkenbaar tegen de verleidingen van
een directieve stijl van leidinggeven. Dixon ziet op basis van een studie van
een groot aantal (vooral Britse) militaire operaties de oorzaak van het falen
vooral in het systeem zelf omdat het leiders voortbrengt met een faalangst,
die geworteld is in een opleiding met een nadruk op conformisme en waarin
elke vorm van spontaniteit is verdreven . Het Israelische leger kende een312

dergelijke historische belasting niet en was mede hierdoor in staat het
missiegeorienteerde besturingsconcept onmiddellijk en met succes toe te
passen in achtereenvolgende oorlogen
Volgens Soeters e.a is er een duidelijke ontwikkeling in de militaire cultuur
zichtbaar onder meer als gevolg van recente veranderingen zoals de
afschaffing van de dienstplicht in vele landen. Door deze professionalisering
en de daarmee samenhangende korte tijdelijke verbintenissen is er meer
sprake    van een tijdelijke ('organizational') orientatie    op de militaire
organisatie  dan een ('institutional') orientatie,  d.w.z. een orientatie  op  het
militaire instituut wat het gevolg was van de eerdere situatie van 'lifetime
employment . Deze zakelijker houding ten opzichte van de organisatie, 313

zien de schrijvers zich geleidelijk uitbreiden in de Westerse krijgsmachten.
Door de veelvuldige deelname van de militaire organisaties aan operaties
ontstaat tevens een meer operationele cultuur en krijgen operationele
aspecten meer aandacht ten koste van de vredesbureaucratie. Dit gaat ook
gepaard met meer waardering voor aspecten als zelfstandigheid en initiatief.

312 Dixon. N.F. (1976). On the psychology of military incompetence. London. The Prinity Press.                             1
313 institutionalisme is het persoonlijk conformeren aan de normen en waarden van het instituut
krijgsmacht . Men leeft a.h.w. een 'military life'. Organizational daarentegen is het beleven van het
militaire beroep als een beroep dat zoals andere beroepen het priva leven niet direct hoeft te raken.
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Zo schuiven de Westerse krijgsmachten geleidelijk op van 'coercive'
bureaucratieen naar 'enabling' bureaucratieen. Zij blijven als

geuniformeerde organisatie echter bureaucratische trekken houden 314

14.4 Militaire ethiek
Medische ethiek moge de oudste en bekendste vorm van ethiek zijn, de
militaire ethiek is wellicht 66n van de meest complexe vormen van
toegepaste ethiek Het staat in een nauwe relatie tot politieke en315

juridische vraagstukken en speelt in complexe en als bedreigend ervaren
omstandigheden. De morele rechtvaardiging van geweldstoepassing ligt in
de eerste plaats bij de politieke leiding die besluit tot de inzet van de
krijgsmacht. Eenmaal ingezet in een operatiegebied gaat het vooral om
morele en juridische normen tijdens de operatie. Deze kunnen betrekking
hebben op zowel de handelwijze, dilemma's tussen verschillende waarden
als op keuzevraagstukken tussen alternatieven die elk voor zich negatieve
gevolgen hebben. Van belang in dit verband is dat men bij het
decentraliseren van beslissingsverantwoordelijkheid naar lagere niveaus niet
de verantwoordelijkheid delegeert over een operatie, maar slechts over de
wijze van uitvoeren.

Militaire ethiek is het op moreel verantwoorde en legitieme wijze omgaan
met geweldsdilemma's. Normen op dit gebied zijn vastgelegd in
internationale verdragen zoals de Conventie van Gen8ve en in wetten
betreffende het humanitaire oorlogsrecht en het militaire strafrecht. Het
ethische aspect van militair optreden is de laatste jaren meer in de
belangstelling komen te staan. Het speelde uiteraard altijd een rol bij
militaire operaties. maar met de deelname aan vredesoperaties krijgen de
ethische kanten van het militaire beroep weer een actuele dimensie. Zoals
vaak geschiedt dit vooral aan de hand van excessen waaronder die in
Somalie (1992 - 1993), Rwanda (1993 - 1994) en Bosnie (1992 - 1995). In
de Nederlandse krijgsmacht werd tegen deze achtergrond   in    1996   een
gedragscode ingevoerd. Deze had een algemeen karakter. De gedragscode
bevatte twee delen: een deel dat betrekking heeft op aspecten die in alle
grote organisaties een rol spelen (drugsgebruik, discriminatie, seksuele
intimidatie, e.d.) en een specifiek deel betrekking hebbende op militaire
aspecten als geweldsgebruik en humanitaire vraagstukken tijdens
vredesoperaties. In de Defensienota 2000 werd de oprichting van een

- Soeters. J.L. e.a.. Military Culture. in : Handbook of the socioloity of the military. Caforio.   G.. ed.
(20()3). New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers. p. 246 - 249.
11. Van Baarda. e.a, (2()04), Militaire ethiek, Organisatie-ethiek en beroepsethiek, .in: Kriigsmacht,
Kluwer. Alphen aan de Rijn.



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 270

Bureau voor Ethiek en Krijgsmacht aangekondigd, dat de kwaliteit en
samenhang van alle activiteiten gericht op het onder de aandacht brengen
van ethiek in de krijgsmacht moet bevorderen.

In de militaire organisatie wordt meer en meer gebruik gemaakt van zgn.
dilemmatraining. Hierin wordt aan de hand van praktische voorbeelden een
relatie aangebracht met de theorie en getracht een moreel verantwoorde en
praktische uitweg te vinden. Deze wijze van training is gericht op het
kunnen dragen van de verantwoordelijkheid. Het aangeven dat een bepaalde
actie is opgedragen is daarbij niet genoeg. Dilemma's betreffen b.v. het al
dan niet blootstellen van eigen personeel aan bepaalde risico' s,  het  al  dan
niet helpen van de burgerbevolking door de eigen (standaard ingedeelde
maar daarvoor niet bestemde) medische ondersteuning en het melden van
overtredingen van het oorlogsrecht of van oorlogsmisdaden.
De hernieuwde aandacht voor de ethische aspecten versterkt het beginsel dat
op alle niveaus kritisch moet worden omgegaan met verkregen opdrachten
en visies. Het geven van verantwoordelijkheid aan de lagere niveaus in de
organisatie impliceert dat er op deze niveaus ook voldoende denkvermogen
en morele sensibiliteit aanwezig moet zijn. Men kan nu eenmaal geen
beroep doen op afwezige kwaliteiten. Discussies mogen hierbij niet uit de
weg worden gegaan. Zij leiden vaak tot verheldering van de doelstellingen
van de activiteiten van de eenheid.

14.5 Samenvatting
Een modern gedecentraliseerd besturingsconcept kan niet zonder een
bijpassende adaptieve en op initiatief en resultaat gerichte 'can do' cultuur.
Dit aspect bepaalt in belangrijke mate de effectiviteit van het totale systeem.
De militaire cultuur wordt historisch gekenmerkt door hierarchie,
bureaucratie en waardering voor (soms eeuwenoude) tradities en rituelen.
Deze grondhouding is diepgeworteld en mede vanwege het gesloten
personeelssysteem moeilijk te veranderen. De Duitse militaire organisatie is
er desondanks in geslaagd geleidelijk een herorientatie tot stand te brengen.
Deze wordt in uiteenlopend tempo gevolgd door de moderne Westerse

krijgsmachten.

De militaire organisatie kent een spanningsveld tussen de vredessituatie met
zijn nadruk op hierarchie, discipline en het volgen van regels en de
operationele cultuur waarin zelfstandigheid en initiatief de boventoon
voeren. Mede bepalend voor het tempo waarin een krijgsmacht zich
ontwikkelt naar de nieuwe manier van denken en besturen, is de mate
waarin de organisatie deelneemt aan operationele activiteiten. De
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operationele werkelijkheid dwingt de organisatie als het ware vanzelf naar
een decentraal en flexibel concept. Hoewel de missiegeorienteerd besturing
formeel niet alleen voor de operationele omstandigheden maar ook voor de
vredesomstandigheden van kracht is, blijkt de neiging groot in de
vredessituatie regels, processen en procedures te doen prevaleren boven
resultaat, flexibiliteit en creativiteit. Hoe langer een militaire organisatie in
vredesomstandigheden verkeert, des te meer heeft de organisatie de neiging
zich aan deze relatief statische hoedanigheid aan te passen. In sommige
krijgsmachten (b.v. de Britse) heeft ook de sterke organisatiecultuur zich
langdurig tegen een toepassing van meer zelfstandigheid en vergaande
interne samenwerking verzet. Geleidelijk zien we de Westerse militaire
organisaties echter - mede onder invloed van de afschaffing van de
dienstplicht en de als gevolg daarvan veranderende opvattingen over het
militaire beroep - opschuiven naar een meer zakelijker houding en
waardering voor zelfstandigheid en initiatief.
In de nieuwe omgeving neemt naast de operationele complexiteit ook het
belang van ethische aspecten toe. Toenemende transparantie legt ook de
dilemma' s bloot waarvoor leidinggevenden staan gedurende een operatie.
Zij zullen zich - ongeacht het niveau waarop ze functioneren - steeds meer
moeten kunnen verantwoorden voor hun beslissingen.
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Hoofdstuk 15

Case studies

15.1 Algemeen
Case studies bieden de mogelijkheid van een meerdimensionaal inzicht in
het onderwerp in zijn omgeving. Zoals eerder opgemerkt (zie onder § 4. 2)
is dit onderzoeksmiddel vooral van betekenis als het onderwerp en de
omgeving moeilijk van elkaar zijn te scheiden. Aangezien dit in het
bijzonder met militaire operaties het geval is, leent het gebruik van case
studies zich uitstekend om het inzicht in het besturingsvraagstuk van
militaire organisaties te vergroten. Elke casus is uniek door de plaats, tijd.
deelnemers en omstandigheden. Het gebruik van meerdere case studies
versterkt het inzicht en maakt het mogelijk hierin een zekere constante te
onderkennen.

Bij de selectie van de case studies is gekozen voor twee sporen. De eerste
drie case studies behandelen situaties waarbij de grondlegger en meest

expliciete exponent van het moderne bestuursmodel optrad: het Duitse leger
in   de   periode   1940   - 1943. Hierbij zullen operaties tegen verschillende
tegenstanders in verschillende fasen van de Tweede Wereldoorlog worden
bezien. Gekozen is voor operaties in zeer uiteenlopende condities. De laatste
twee case studies betreffen operaties met een humanitair resp.
vredesafdwingend karakter in de periode 1994 - 1995 en 2003 - 2005.
Hoewel in dit type operaties (formeel) geen sprake is van tegenstanders
stellen de onzekere omgeving en de vele betrokken partijen ook hier hoge
eisen aan het besturingssysteem. Deze laatste case studies geven een goed
beeld van de complicaties waarmee huidige militaire organisaties worden
geconfronteerd. De onderwerpen van de case studies zijn door velen en
vanuit verschillende optiek eerder beschreven. De invalshoek bij deze

beschrijvingen is primair het besturingsvraagstuk. Vanuit deze invalshoek
zal elke casus worden geevalueerd. Voor alle case studies zijn meerdere
bronnen benut. Bij de behandeling zal de volgende volgorde worden
aangehouden:

-    een algemene beschrijving:
-   een chronologisch verloop van de operatie.
- een behandeling van de bestuurbaarheidsfactoren voor beide

partijen:
-    een evaluatie van de casus.
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Tabel 36: Case studies

Case studie Belangrijkste Kenmerken
deelnemers

1.   De Duitse inval in Het Duitse en het Toepassing modern
Frankrijk, mei 1940 Franse leger besturingsconcept en moderne

organisatie versus oude
besturingsopvattingen en
organisatie

2.   De operaties in Het Duitse en het Toepassing modern
TunesiB, januari - Amerikaanse leger besturingsconcept en moderne
februari 1943 organisatie versus oude

besturingsopvattingen en
moderne organisatie.

3.    De gevechten rond Het Duitse en het Toepassing modern
Arnhem. september Britse leger besturingsconcept en
1944. organisatie in nadelige

materiele en fysieke conditie
versus oude
besturingsopvattingen en
organisatie

4    De Nederlandse Nederlandse leger als Ontbreken van een duidelijk
deelname aan onderdeel van een VN besturingsmodel en een
UNPROFORin - macht moderne organisatie

Srebrenica,
1994/1995

5.   De Nederlandse Nederlandse leger als Toepassing van een modern
deelname aan onderdeel van een besturingsmodel en een
SFIR, 2003/2005 internationale moderne organisatie

coalitiemacht

15.2 Case studie  1: De Duitse inval in Frankrijk, mei  1940
316

316 Bronnen:

-        Horne. A.. De doorbraak bij Sedan. in: Geschiedenis van de Tweede Wereldoorloe, ( 1968).
Utrecht, Standaard Uitgeverij. p. 2 1 8- 231.
Li dde 11 H art . B . H .. ( 19 70 ). H istory o f th e Second World War. London/Sydney, Pan Books.
p. 70 - 93.

-     Liddell Hart. B.H.. (( 1948). The German eenerals talk. New York, Berkley Publishing
Corporation. p. 89 -116.

-        Irving. D.. ( 1977). Erwin Rommel, Opkomst, triomt en onderiang van een veldmaarschalk.
Amsterdam. Elsevier.

-       Oetting. D.W.. C 19931. Auftraestaktik, Frankfuhrt am Main/Bonn. Report Verlag GmbH. p.
195 - 204.
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Algemene beschrijving
Op   10  mei 1940 vielen Duitse troepen Frankrijk  aan. Het operationele  doel
was zo snel mogelijk naar de kust door te stoten en daarmee het Franse leger
in tweeen te splitsen en het Engelse expeditieleger van zijn basis af te
snijden. Het zwaartepunt van de aanval lag bij een snelle opmars via de
Belgische Ardennen in de richting van Sedan, waar een doorbraak door de
zwakke Franse verdediging aan de rivier de Maas moest worden geforceerd.
De Franse legerleiding beschouwde de Belgische Ardennen als vrijwel
ondoordringbaar voor grote legerformaties. Daarom lag het zwaartepunt van
de Franse verdediging in Noord Frankrijk en Belgie en waren relatief weinig
Franse troepen in de Belgische Ardennen en aan de Maas bij Sedan
voorzien.

De snelheid waarmee de Duitsers door de Ardennen trokken (2 dagen in
plaats van de volgens de Fransen benodigde 10 dagen) overrompelde de
Fransen. Met de hulp van luchtaanvallen werd de Franse verdediging aan de
Maas vervolgens binnen enkele dagen op meerdere plaatsen doorbroken.
Daarmee lag de weg vrij naar de kanaalkust. Op 20 mei bereikten de
Duitsers de kust bij Abbeville en daarmee hun operationele doelstelling. De
na elkaar ingezette Franse reserves, waaronder enkele pantserdivisies,
werden onderweg uiteengeslagen. De Franse legertop kwam niet tot zinvolle
eigen initiatieven. De strijd was na vijf dagen (na de doorbraak aan de
Maas) feitelijk al gestreden.
Het Britse expeditieleger wist in de daaropvolgende dagen ternauwernood
via Duinkerken te ontsnappen. Dit was vooral te danken aan een interventie
van de Duitse politieke leiding. De Duitse tankeenheden hielden in opdracht
enkele dagen halt, wat het voor de Britten mogelijk maakte het grootste deel
van hun expeditieleger met achterlating van haar uitrusting te evacueren.

Chronologische volgorde van activiteiten

Tabel 37 : Chronologische volgorde van activiteiten

Tijdverloop Duits optreden Frans optreden Opmerkingen
10   -  1 1 mei Duitse eenheden Lichte Franse troepen gaan Franse leiding

vallen de Belgische de Duitsers tegemoet om volgt het eigen
Ardennen binnen tijd te winnen voor een           plan.
en trekken in de verdedigingsvoorbereiding.
richting van de De massa van de Franse
Maas.

beweeglijke eenheden
Andere Duitse beweegt volgens plan naar
eenheden vallen het noorden.
meer noordelijk
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(o.ni. in Nederland)
aan om de Franse
leiding te verleiden
hun troepen naar
het noorden te
sturen.

12 mei Duitse troepen De lichte Franse eenheden
bereiken de Maas blijken in de Ardennen
bij Sedan. geen partij voor de Duitse

pantsertroepen.

Franse verdediging aan de
Maas wordt verrast.

13 mei Duitse troepen Franse verdediging aan de De Franse
overschrijden de Maas brokkelt af. legertop weet
Maas bij Sedan met niet hoe teHet lukt de Franse leidinghulp van reageren op de.niet aan de Maas tijdig
luchtsteun. van hun eigentegenaanvallen van
Ook op andere betekenis uit te voeren. plan

afwijkende,plaatsen nieuwe situatie.
overschrijden
Duitsers de Maas.

14 mei Duitsers Vergeefse Franse en Britse    Laatste kans op
consolideren luchtaanvallen op Duitse succesvolle
bruggenhoofden en overgangen over de Maas. verdediging bij
bereiden uitbraak SedanOpdracht voor tegenaanval
voor. verkeken.van een Franse

pantserdivisie bij Sedan
wordt veranderd in een
verdedigingsopdracht.

15 mei Duitsers beginnen Fransen verlaten Geen
aan de doorbraak verdedigingslijn langs de georganiseerde

richting Maas. Franse

Kanaalkust. verdedigingslijnDe tweede en derde Franse
meer.

Pantserdivisie zijn te traag
en worden onder de voet
gelopen.

Franse opperbevelhebber
rapporteert het einde van
het Franse leger.

16 - 18 mei Duitse eenheden Franse troepen trekken in
zetten de opmars wanorde terug en bieden
naar de kanaalkust slechts plaatselijk verzet.
voort.

Geimproviseerde vierde
Kleine Franse pantserdivisie
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tegenaanvallen (onder De Gaulle) doet
worden afgeweerd. enkele tegenaanvallen.

zonder succes.

19 mei Duitse eenheden Franse opperbevelhebber Franse politieke
houden halt om te plant een grote tegenaanval leiding verliest
hergroeperen en te op de Duitse flanken, maar vertrouwen in
verzamelen voor de hij wordt door de politieke legerleiding.
laatste stap. leiding afgezet. De aanval

wordt afgezegd.
20 mei Duitse eenheden Franse en Britse

bereiken de troepen zijn van
Kanaalkust bij het zuiden
Abbeville. afgesneden.

Behandeling van de bestiturbaarheidsfactoren

Leiderschap

Ditits optreden. Het Duitse optreden was zeer doelgericht. De focus lag op
een snelle doorbraak naar de kanaalkust. Deze focus bleef gedurende de
gehele operatie duidelijk. Conform het Duitse besturingsconcept waren de
plannen zodanig opgesteld, dat ze keuzemogelijkheden boden op elk niveau
en eenvoudig waren aan te passen als de situatie dit noodzakelijk zou
maken. Dit bleek echter nauwelijks nodig. De stijl van leidinggeven was
gedreven. Op alle niveaus werden initiatieven genomen en doortastend
opgetreden. De Duitse leidinggevenden (waaronder de generaals Guderian
en Rommel) waren voortdurend in de voorste gelederen te vinden. De
motivatie van de Duitse eenheden bleef hoog, ondanks de enorme fysieke
inspanningen. Het succes gaf hen vleugels. Er werd door de onderdelen
goed samengewerkt.

Hoewel deze soms onder zware druk stond, bleef de eenheid van leiding aan
Duitse zijde intact. Het Duitse leger voerde het gedurfde plan met zoveel
doortastendheid en succes uit dat Hitler ervan terugschrok en regelmatig een
pauze wenste in te lassen om de risico's te beperken. De operationele
commandanten (m.n. Guderian) hadden daartegen groot bezwaar. Tweemaal
werd door de politieke leiding een tijdelijke stop verordonneerd maar wisten
de generaals toch hun zin te krijgen en door te gaan of de opdracht 'op te
rekken' (onder het motto van 'gewelddadige verkenning'). Deze morele
moed van de leidinggevenden werd beloond.
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Frans optreden. De Fransen dachten en handelden in het tempo van de
vorige oorlog. Zij beschikten over dezelfde technologie (soms zelfs in betere
uitvoering dan de Duitsers). maar pasten deze toe binnen het oude
operationele concept. De trage en slecht voorbereide inzet van de schaarse
pantserdivisies was hiervan een goede illustratie.
Het zwaartepunt in de verdediging was gebaseerd op hetzelfde scenario als
in de Eerste Wereldoorlog. Toen het tot de Franse leiding doordrong dat het
Duitse zwaartepunt in de Ardennen lag, was het te laat. Het traditionele
besturingssysteem liet een snelle verandering van focus niet toe. Het
merendeel van de mobiele eenheden was in het noorden gepositioneerd en
kon niet tijdig tegen het Duitse zwaartepunt worden ingezet. Na de snelle
ineenstorting van de Maasverdediging was er in feite geen focus meer. De
Franse hogere leidinggevenden bleven in hun hoofdkwartieren en wisten
zich slechts moeilijk een beeld te vormen van de ramp die zich al vroeg
aftekende. Het moreel van de Franse troepen verslechterde snel na de
doorbraak aan de Maas. Het Duitse luchtoverwicht speelde hierbij een
belangrijke rol.

Ruimte op alle nivealts
Duits optreden. Het Duitse besturingsmodel moedigde het nemen van
initiatief door de lagere leidinggevenden aan. Het liet de uitvoerende
leidinggevenden een grote mate van vrijheid om de operaties naar eigen
oordeel en situatiegericht te leiden. Deze wijze van optreden maakte een
beter gebruik van de omstandigheden en een hoger tempo van optreden
mogelijk. Dit kwam vooral tot uitdrukking bij de doorbraak bij Sedan en de
snelle opmars naar de Kanaalkust. De bewegingsvrijheid kwam enkele
keren in gevaar (en daarmee de gehele operatie), toen de politieke leiding
dreigde in te grijpen. De generaals hielden echter vast aan de ruimte die ze
dachten nodig te hebben.

Frans optreden. De Franse strijdkrachten werkten via het traditionele
centralistische besturingsmodel. Dit vergde (te) veel tijd. Als nieuwe orders
werden verkregen bleek de situatie alweer veranderd. De Franse leiding
holde permanent achter de feiten aan, wat de Franse troepen vanaf het begin
in een uitzichtloze positie bracht.

Een MD systeem

Duits optreden. Het Duitse opleidingsysteem voorzag in een zorgvuldige
selectie van de leidinggevenden. Onderdeel daarvan was een eerste
opleiding tussen de soldaten. Selectie vond plaats op basis van bewezen
leiderskwaliteiten waaronder vooral het tonen van initiatief en karakter. Alle
officieren - ongeacht wapen of dienstvak - werden onderwezen in de
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krijgstactiek tot en met het niveau van het bataljon. Hiermee werd een
gemeenschappelijk begrippenkader geschapen wat de mogelijkheden voor
samenwerking aanzienlijk bevorderde.

Voor de toelating tot de hogere "General Stab' bestonden zeer strenge
normen. Van de uitverkorenen haalde niet iedereen de studie. Zelfs tijdens
de eerste (stage)periode na de studie kon men de 'General Stab' status nog
verliezen. Het niveau van (en de saamhorigheid onder) deze uitgelezen
groep officieren werd onder meer onderhouden door jaarlijkse studiereizen
met krijgskundige onderwerpen. Een loopbaansysteem zorgde voor
begeleiding en vorming van deze 'high potentials' in afwisselend staf- en
commandofuncties. Hiermee werd een vaste kern van ervaren en bekwame
hogere leidinggevenden gecreeerd. Het 'General Stab' systeem stond garant
voor gedreven leidinggevenden die in staat en bereid waren initiatieven te
nemen.

Frans optreden. De Franse strijdkrachten kenden een klassiek
loopbaansysteem met selectie aan de poort op basis van vooropleiding. Ook
kende men een Generale Staf systeem naar Duits voorbeeld. Deze heeft
echter nooit dezelfde impact op de kwaliteit en samenhang van het Franse
leger verkregen.

Passende organisatiestructuur

Duits optreden. De Duitse organisatie was flexibel. Van het nieuwe
fenomeen, de pantserdivisie, werd weloverwogen gebruik gemaakt door een
concentratie van 7 pantserdivisies in het zwaartepunt bij Sedan. Opvallend
doeltreffend was ook de rol van de luchtmacht als 'snelle artillerie' in de
vorm van de Stuka JU 87, een lichte duikbommenwerper die speciaal voor
de ondersteuning van de grondtroepen was ontworpen. Voor de minder
belangrijke aanvallen in Noord Frankrijk (en gelijktijdig in Nederland)
werden vooral traditionele (d.w.z. ten dele te voet en te paard optredende)
eenheden gebruikt.

Frans optreden. De Franse organisatie stamde in grote lijnen uit de Eerste
Wereldoorlog. De toepassing van nieuwe technologie had geen ingrijpende
veranderingen tot gevolg gehad. Nieuwe middelen als de tank werden
overwegend ingezet binnen de oude structuren. Verreweg de meeste divisies
waren infanteriedivisies, in het gunstigste geval gemotoriseerd. De Fransen
hadden een kwantitatief overwicht aan tanks en artillerie. Hun statische
doctrine en verspreide inzet belemmerde echter een effectieve inzet. Er was
geen directe verbinding tussen grondtroepen en luchtmacht.
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Bestuurlijke i,ifrastructitur

Duits optreden. Het Duitse stafsysteem werkte snel en efficient. De aanval
was grondig verkend en voorbereid. Men beschikte over goede (draadloze)

317communicatiemiddelen    . De grondeenheden hadden direct contact met de
Luftwaffe voor luchtondersteuning. Mede dankzij luchtverkenningen werkte
ook het inlichtingensysteem goed, zodat op bewegingen van de tegenstander
kon worden geanticipeerd. De geleidelijk optredende vermoeidheid. als
gevolg van de grote afstanden die werden overbrugd, had geen merkbare
invloed op de kwaliteit van het besturingssysteem.

Frans optreden. De Franse bevelsstructuur was ingewikkeld. Verschillende
niveaus deden min of meer hetzelfde. Op het meest kritische moment keek
men naar elkaar en deed niemand iets. Het Franse inlichtingensysteem
werkte onvoldoende. Als gevolg daarvan ontging de Franse leiding
belangrijke ontwikkelingen, zoals de sterke opbouw en verplaatsing van
Duitse eenheden in de Belgische Ardennen.

Adaptieve Cultitur

Duits optreden. Ret Duitse leger kende - evenals de Duitse samenleving -
een cultuur van gedegenheid en effectiviteit. De noodzaak van flexibiliteit
was niet alleen in de organisatiestructuur tot uitdrukking gebracht maar ook
in de mentaliteit van de uitvoerende eenheden. Het bindende effect van een
goede training en inspirerende leiding maakte het geheel sterker. Eerdere
successen droegen bij  aan een soort 'winnaarsmentaliteit'.
De subculturen van de onderdelen verschilden weliswaar maar ze pasten in
het totaal. Waar nodig werd de sterkte of zwakte van een eenheid benut of
beschermd.

Frans optreden. De Franse militaire cultuur stond nog sterk onder de
invloed van de vorige oorlog. De Fransen vertrouwden op de Maginot linie
en de 'ondoordringbare' Ardennen. Zij verwachtten min of meer een
herhaling van de Eerste Wereldoorlog met modernere middelen en bleken
niet ingesteld op een moderne bewegingsoorlog.

117 Een typisch voorbeeld van het verschil in benaderingswijze van de besturing van de eenheden was
dat alle Duitse tanks waren uitgerust met draadloze verbindingsmiddelen. Dit vereenvoudigde niet
alleen de leiding maar maakte ook onderlinge communicatie (en informatie-uitwisseling) mogelijk.
De Fransen hadden slechts een beperkt aantal tanks hiermee uitgerust. De rest hoefde alleen te volgen.
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innovatief vennogen
Duits optreden. Het praktische optreden van de Duitse troepen en hun
uitrusting gaven blijk van goed verwerkte ervaringen uit eerdere campagnes.
Het Duitse leger leerde permanent van haar ervaringen, vooral via het
systeem van 'Erfahrungsberichte'. De Duitsers hadden de periode tussen de
beide wereldoorlogen benut voor een grondige herorientatie en een
synchronisatie met de nieuwe technologische mogelijkheden. Ook de
recente ervaringen in Polen waren uitgebreid bestudeerd en benut voor
verdere aanpassingen en verbeterde training.

Frans optreden. De Fransen hadden de tijd na de Eerste Wereldoorlog niet
benut voor een herorientatie, maar bleven zich op de oude waarden en
organisatorische opvattingen baseren. Nieuwe technologie als de tank en het
vliegtuig werd in oude structuren ondergebracht, waardoor hun potentiele
capaciteiten niet ten volle konden worden benut.

Tabel 38: Weergave van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie 1

Componenten Factoren Kernaspecten Duits Frans
Conceptueel Leiderschap Stijl ++  -

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid + +    - -

niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie ++  -

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
vorming

Organisatorisch Passende structuur Congruentie ++  -
Organisatie ontwikkeling
Onderscheid in niveaus

Bestuurlijke Beleidsondersteuning ++  -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling ++  -

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte ++  -
vermogen Bedrijfshouding

Gemiddelde ++  -
kwalificatie
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Eviiluatie

Het initiatiefrijke en doortastende optreden van de Duitse operationele
commandanten op elk niveau was doorslaggevend. Zij concentreerden hun
krachten, forceerden een doorbraak en bleven het initiatief vasthouden.
Zonder deze offensieve instelling en bijbehorende prestatiecultuur zou dit
gedurfde plan niet mogelijk zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de middelen
waarover het Duitse leger op dat moment beschikte. Deze maakten een
snelle concentratie en een hoog operationeel tempo mogelijk. De grootste
bedreiging voor het Duitse succes was de eigen strategische top, die geneigd
was in te grijpen en de operatie stil te leggen uit angst voor open flanken.

De Fransen kwamen inzicht, snelheid en doortastendheid te kort. Materieel
deden ze in beginsel niet voor de Duitsers onder. Ze beschikten zelfs over
meer tanks en artillerie. Bij het opstellen van het Franse plan was echter
uitgegaan van het tempo en de wijze van optreden in de Eerste
Wereldoorlog. Het Franse besturingsmodel was op dezelfde parameters
gebaseerd. Het kon snelle ontwikkelingen niet volgen. De Franse leiding
viel in feite stil toen de ontwikkelingen sneller verliepen dan gedacht en
volkomen anders uitpakten.
Ook de morele kant telde zwaar. De aangeslagen Franse troepen wisten in
10 dagen geen enkele omvangrijke tegenactie in gang te zetten. Het
geavanceerde Duitse besturings- en organisatiemodel schiep in feite een
5ituatie die het op oude leest geschoeide Franse leger bij voorbaat kansloos
maakte.

31815.3 Case studie 2: De operaties in Tunesiii, januari - maart 1943

Algemene beschrijving
Op  8  november 1942 landden Amerikaanse en Britse troepen in  het door de
Fransen beheerste Marokko en Algerije (Operatie 'Toorts').   E6n   van  de
doelstellingen van deze operatie was om Tunesie aan de Duitsers te
ontzeggen en daarmee het Duitse Afrikakorps dat vanuit het oosten door het

31* Bronnen:

-       Blumenson. M.. ( 1968), De strijd in Tunesie, in: Geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog. Utrecht. Standaard Uitger·erij. p. 395 - 402.

-    Irving. D.. (19773, Rommel. Amsterdam. Elsevier.
-       Liddell Hart. B.H.. ( 1970), History of the Second World War, London/Sydney. Pan Book3.

p. 421-431.
-       Heginbotham. E., ( 1996). The British and American Armies in World War 2, Explaining

Variations in Organisational Learning Patterns, Working Paper.
-       Macksey. K.J.. ( 1968). Afrika-Kori)s. London. Macdonald & Co. p.  128 -  148.
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Britse ge Leger onder Montgomery in de richting van Tunesie werd
gedreven tot overgave te dwingen. De plaatselijk aanwezige Franse troepen
sloten zich na aanvankelijk verzet bij de geallieerden aan.

De Duitsers reageerden snel op de landing van Britse en Amerikaanse
troepen. Op 9 november werden Duitse eenheden vanuit Italie naar Tunesie
overgebracht.  Op 10 november hadden deze eenheden posities ingenomen.
De Britse poging om in een snelle 'coup de main' Tunesie te bezetten,
mislukte hierdoor. Na enkele weken van gevechten stabiliseerde het
westelijke front. De Duitsers grepen de gelegenheid aan om Tunesie verder
te versterken. Intussen arriveerde ook het door logistieke problemen en
verliezen geplaagde Afrikakorps onder leiding van generaal Rommel. De
Duitsers plannen vervolgens een doorbraak naar het westen via de zuidflank
van de geallieerde linie, uit te voeren door het Afrikakorps samen met de
nieuw aangevoerde Duitse troepen. Deze flank wordt voornamelijk door
Amerikaanse troepen bezet. Bij een succesvolle doorbraak staat de
mogelijkheid open om in noordelijke richting naar de kust op te trekken en
hiermee het pas gearriveerde Britse le Legerkorps te omsingelen.

De Duitse troepen brengen de Amerikanen een gevoelig verlies toe en
veroveren de belangrijke Kasserinepas in een heuvelrug. De krachten
schieten echter tekort om door te stoten en de Britse eenheden af te snijden.
De Duitsers trekken zich terug, de geallieerde troepen in verwarring
achterlatend. De Duitsers verliezen waren ca 2.000 man. De geallieerden
verloren ca 10.000 man, waarvan 6.500 gesneuvelden. overwegend
Amerikanen, wat overeen kwam met een derde van de sterkte van het
Amerikaanse 2e Legerkorps. Dit ging gepaard met het verlies van 183 tanks,
194 zgn. halftracks, 208 stukken geschut en ruim 500 voertuigen. Voor de
Amerikanen was deze ervaring aanleiding hun opleiding, organisatie en
bewapening ingrijpend te herzien.

Chronologische volgorde van de activiteiten

Tabel 39: Chronologische volgorde van de activiteiten

Tijdverloop Duits optreden Amerikaans optreden Opmerkingen
14 februari Duitse eenheden Amerikanen en Fransen De Duitsers

vallen Amerikaanse trekken terug en krijgen nemen het
en Franse posities versterking. initiatief nu de
aan, passeren en omstandigheden
isoleren verdedigende gunstig lijken
opstellingen en (voldoende
vernietigen een middelen en
toesnellend nog onzekere
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Amerikaans tegenstander).
tankbataljon.

15 februari Duitsers dwingen Amerikaanse
Amerikanen op de tegenaanval mislukt.
zuidflank verder Een tweede tankbataljon
terug. gaat verloren. Verdere

versterkingen naar de
Amerikaanse sector.

16 februari Duitsers voeren Amerikanen trekken
gewapende zich terug naar
verkenningen uit. Kasserine.

17 februari Duitse troepen Ernstige Het gebrek aan
bereiken Feriana, ca bevelvoeringsproblemen 66nhoofdige
30 km ten zuiden van bij Amerikanen tijdens Duitse leiding
Kasserine. Voorraden terugtocht. (nieuwe troepen
vallen in hun handen. e    onder Von

Versterkingen (Britse 6 Arnim en
CoOrdinatieproblemen Pantserdivisie en

Afrikakorpsbelemmeren de Amerikaanse 34'
onder Rommel)

voortgang. (Rommel Infanteriedivisie)
speelt Duitsers

wil verder, maar Von arriveren.
Arnim niet.) parten.

18 februari Rommel krijgt alle Geallieerden benutten Momentum van
troepen onder bevel adempauze voor herstel Duitse aanval
en ontvangt en versterking. gaat verloren.
toestemming om
verder te gaan.

19/20 Duitse eenheden Britse generaal Duitsers
februari veroveren Alexander neemt alle beseffen dat de

Kasserinepas, maar geallieerde eenheden gelegenheid om
worden op andere onder bevel. de geallieerden
plaatsen gestopt. te verslaan

voorbij is, nu ze
te sterk aan het
worden zijn.

22 februari Rommel besluit zich Geallieerden hernemen
terug te trekken. oude posities.

Behandeling van de bestuurbaarheidsfactoren

Leiderschap

Duits optreden. Het Duitse optreden verliep ondanks de bijzondere
omstandigheden geheel volgens de Duitse standaard (Het Afrikakorps was
vanuit een 3.000 km lange geforceerde terugtocht vanuit het oosten direct in
de aanval gegaan naar het westen). Problemen ontstonden toen de focus
verloren ging door een gebrek aan 66nhoofdige leiding. Rommel wilde
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doorgaan maar Von Arnim wilde zijn troepen naar de kust verplaatsen.
Daarmee werd kostbare tijd verspeeld 319. Ook de gedetailleerde instructies
vanuit het Duitse/Italiaanse hoofdkwartier in Italie werkten verwarrend. Op
het uitvoerende niveau bleek de offensieve en inspirerende wijze van
leidinggeven vanuit vooruitgeschoven commandoposten een inspirerende
werking te hebben op de eenheden.

Amerikaans optreden. De onervaren Amerikaanse leidinggevenden traden
naar vermogen op maar konden de snelheid, flexibiliteit en doelgerichtheid
van de Duitsers niet nivelleren. Het bevelvoeringsysteem van het
Amerikaanse 2e Legerkorps viel zelfs enige tijd geheel uit toen het
hoofdkwartier achterwaarts werd verplaatst. Door een snelle reactie van de
Britse opperbevelhebber kon een volledige vernietiging van het
Amerikaanse legerkorps worden voorkomen.

Ruimte op alle niveaus

Duits optreden. Zie opmerkingen bij Case studie  1.

Anierikaans optreden. De centralistische besluitvorming van de geallieerden
liet hier duidelijk zijn beperkingen zien. In statische posities vochten de
geallieerden effectief. In beweeglijke operaties waren ze steeds de mindere.

Een MD systeem

Duits optreden. Zie opmerkingen bij Case studie  1.

Amerikaans optreden. Het Amerikaanse leger kende - evenals de meeste
Europese legers - een selectie van leidinggevenden aan de poort. Gedurende
de loopbaan krijgt de leidinggevende de kans zich te bewijzen. Ook kende
het Amerikaanse leger een Generale Staf systeem maar deze had niet
dezelfde impact als bij de tegenstander.

Passende organisatiestructutir

Duits optreden. Zie opmerkingen  bij  Case  studie  1.  Tijdens  de  gevechten  in
Tunesie introduceerden de Duitsers voor het eerst hun nieuwe Tiger tanks.
De eenheden bestonden deels uit ervaren eenheden van het Afrikakorps en
deels uit nieuwe eenheden die uit Italie waren overgebracht. Tijdelijke
aanpassingen van de organisatie waren standaard.

'1" De bevelsverhouding tus,en Rommel en Von Arnim was onduidelijk. maar zij waren ook
persoonlijk elkaars tegenpolen. Rommel was een autodidact en impulsief in zijn optreden. Hij had een
hekel aan Von Arnim. die een Generale Staf officier van aristocratische afkomst was. (Irving. D. .
(1977).Erwin Rommel. Opkomst en ondereane van een veldmaarschalk. Amsterdam. Elsevier. p. 303
-315)
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Anierikaans optreden. De Amerikaanse organisatie was aangepast aan
moderne inzichten, zoals het vormen van geintegreerde eenheden. Men was
echter mentaal nog niet ingesteld op de hevigheid en snelheid van een
mobiele oorlogvoering. De neiging bestond de eenheden (m.n. tanks en
infanterie) nog steeds gescheiden in te zetten.

Bestuurlijke infrastructuur

Duits optreden. lie opmerkingen  bij   Case  studie   1.   Ook  hier  had  de
optredende vermoeidheid geen merkbare invloed op de kwaliteit van het
Duitse besturingssysteem. De standaardisatie in organisatie en bevelvoering
maakte het mogelijk dat de eenheden van het Afrikakorps direct konden
samenwerken met de nieuw aangekomen eenheden. Beide partijen streden
in coalitieverband. De Duitsers hadden voor de samenwerking met de
Italianen geleidelijk een werkbare formule gevonden. Zij traden altijd zelf
op in het zwaartepunt van de operaties.

Amerikaans optreden. De Amerikanen kenden traditioneel een centralistisch
bevelssysteem. De geallieerden worstelden nog met de multinationale
bevelsverhoudingen, wat tijdverlies en irritaties in de hand werkte. De tijd
vanaf de aankomst in Noord Afrika was te kort om alle problemen op dit
gebied het hoofd te bieden.

Adaptieve cultitur

Duits optreden. Zie opmerkingen bij Case studie 1

Amerikaans optreden. De Amerikanen kenden een behoudende en
bureaucratische cultuur. Deze was vooral het gevolg van een gebrek aan
oorlogservaring. Zij waren weinig gehecht aan belemmerende tradities en
stonden in beginsel open voor aanpassingen en vernieuwing.

Innovatief vermogen

Duits optreden. lie opmerkingen bij Case studie  1.

Amerikaans optreden. Bij (lit eerste optreden van Amerikaanse eenheden
tegen het Duitse leger leerden de Amerikanen belangrijke lessen. Ze namen
deze lessen - naar later bleek - goed ter harte . Het innovatieve vermogen

320

van de Amerikanen bleek tijdens de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk.

120 In een artikel over het lerend vermogen van het Britse en het Amerikaanse leger gedurende de
Tweede Wereldoorlog komt E. Heginbotham tot de conclusie dat het Amerikaanse leger sneller leerde
dankzij een meer ge'integreerde 'open' organisatiestructuur en cultuur en uniforme trainingsmethoden.
In tegenstelling tot het Britse leger. dat kon beschikken over uitstekende theoretische concepten van
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Tabel 40: Waardering van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie 2

Componenten Factoren Kernaspecten Duits Amerikaans
Conceptueel Leiderschap Stij 1                                                             +                    -

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid ++    --
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie ++  -

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding
en vorming

Organisatorisch Passende Congruentie + +
organisatiestructuur Organisatie

ontwikkeling
Onderscheid in
niveaus

Bestuurlijke Beleidsondersteuning +  -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling ++  -

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte ++  +
vermogen Bedrijfshouding

Gemiddelde + +/+   -
kwalificatie

Evaluatie
Ondanks een hoge moeilijkheidsgraad aan Duitse kant (een vermoeid
Afrikakorps. samenwerking met nieuwe eenheden, moeilijke logistiek)
bleken de Duitse eenheden een hogere effectiviteit aan de dag te leggen dan
de Amerikaanse eenheden. Ook hier bleek een intelligent en flexibel
besturingssysteem en goed leiderschap te veel voor een behoudende en
onervaren tegenstander. Een fysieke overmacht was het enige dat de Duitse
eenheden kon tegenhouden.

Opvallend is hier de verwarring aan Duitse zijde met betrekking tot de focus
van de operatie, als gevolg van een meningsverschil tussen de
commandanten. Dit had onmiddellijk negatieve gevolgen voor de uitvoering

moderne oorlogvoering maar niet in staat bleek dit (snel) in de praktijk om te zetten, wisten de
Amerikanen. hoewel zij tevoren nauwelijks serieuze aandacht aan moderne gemechaniseerde
oorlogvoering hadden besteed, de eerste schokkende ervaringen snel op te pakken en in hun
besturingsconcepten en organisaties te verwerken. (Heginbotham. E..  1996)
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omdat hiermee aan de tegenstanders gelegenheid werd geboden zich te
herstellen. .

De Amerikaanse eenheden waren (nog) onvoldoende in staat om goed
samen te werken. Zij leerden de lessen die een vredesleger doorgaans leert
tegen een ervaren tegenstander. Het besturingssysteem van het 2e
Legerkorps stortte zelfs grotendeels in elkaar. Er was een gebrek aan
samenhang, snelheid en vasthoudendheid. De Amerikanen bleken echter in
staat de lessen uit deze confrontatie snel te verwerken 31 i

32215.4 Case studie 3: De gevechten bij Arnhem, september 1944

Algemene beschrijving
Na de landing op 6 juni 1944 en maandenlange zware gevechten in
Normandie dreef een geallieerde overmacht het Duitse leger terug in
oostelijke en noordelijke richting. In augustus werden Belgie en Frankrijk
heroverd en plande het geallieerde hoofdkwartier een voortzetting van de
opmars in de richting van Duitsland. Deze voortzetting zou gelijktijdig in
verschillende richtingen plaatsvinden. Edn van de plannen was de operatie
'Market Garden', een luchtlandingsoperatie ter verovering  van een reeks
bruggen over rivieren en kanalen in Nederland bij Eindhoven, Nijmegen en
Arnhem in combinatie met een snelle opmars over de grond. Het doel was
het vormen van een bruggenhoofd voor de daarop volgende aanval op
Duitsland.
Bij Arnhem landde op 17 september  1944 de Britse  1 e Airborne Divisie met
de opdracht de verkeersbrug in Arnhem te veroveren en in bezit te houden
tot de aankomst van de grondtroepen. Volgens Britse inschattingen zouden
de grondtroepen na twee dagen Arnhem kunnen bereiken. De landing van de
Britse eenheden was vanwege de beperkte beschikbaarheid van
luchttransport (de prioriteit lag bij de andere bruggen) over enkele dagen
gespreid en vond plaats op een afstand  van ca 15 kilometer van  het doel.

32! De Duitse generaal Rommel gaf later ten tijde van de geallieerde ink·asie in Normandie in 1944 in
zi.in brieven naar zijn vrouw aan 'what was astonishing was the speed with which the Americans
adapted themselves to modern warfare'. (The 'Rommel Papers)
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De reactie van de (deels toevallig aanwezige) Duitse eenheden rond het
landingsgebied was snel en effectief. Slechts 66n (van de tien) bataljons van
de Britse divisie bereikte daadwerkelijk de verkeersbrug in Arnhem. De
Duitsers drongen de Britse divisie binnen enkele dagen in de verdediging in
het dorp Oosterbeek en brachten deze zware verliezen toe. Tegelijk werden
de geallieerde grondtroepen, vooral bij Nijmegen en op de route naar
Arnhem, effectief opgehouden. Na vier dagen was de verkeersbrug in
Arnhem weer in Duitse handen. Pas op de zesde dag na de landing kon
contact worden gemaakt tussen de luchtlandingsdivisie en de grondtroepen.
Dit had operationeel echter geen zin meer. Na acht dagen werden de
restanten van de Britse divisie geevacueerd over de Rijn.

De Britse divisie telde in totaal ca 10.000 man: 8.900 van de divisie en
1.100 zweefvliegers. (Laatstgenoemden werden, eenmaal op de grond, als
infanterie ingezet) Uiteindelijk ontkwamen slechts  ca 2.400  man,  ca  1.200
man sneuvelden, ca 3.300 werden er gewond en werden met de rest van de
eenheid door de Duitsers gevangen genomen. Enkele honderden doken
onder bij de Nederlandse bevolking en bereikten via omwegen alsnog
bevrijd gebied.

Er waren aan Duitse zijde op het moment van de landing slechts drie
(reserve) infanteriebataljons in en rond Arnhem aanwezig. De in de regio
aanwezige Duitse eenheden telden in totaal ca 6.000 man. Ca de helft
daarvan werd ingezet richting Nijmegen. Gedurende de gevechten voerden
de Duitsers versterkingen aan uit West- en Midden Nederland en Duitsland.
Daarmee  werd de sterkte rond Arnhem  tot ca 10.000 man opgevoerd.  Ca.
1.700 Duitsers sneuvelden en ca 3.400 raakten gewond.

Chronologisch verloop van de acties

Tabel 41 : Chronologisch verloop van de acties

Tijdverloop Brits optreden Duits optreden Opmerkingen
17           Landing 1

e
16e Bataljon Duitsers worden

september Parabrigade en 4' vertraagt Britse verrast maar
Luchtlandingbrigade. opmars naar Arnhem. trachten direct de

2' Bataljon (1' Verkenningseenheid opmarsroutes
vanaf de

Parabrigade) bereikt 9' Divisie Cover de
landingsterreinende brug. brug) naar Nijmegen. en vanuit

1 c en 3e Bataljon  ( 1© Geimproviseerde Nijmegen te
Parabrigade) blijven gevechtsgroep van 9e blokkeren.
steken aan de rand van Divisie

('Kampfgruppe
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Arnhem. Spindler') sluit

4" Luchtlandings- wegen naar Arnhem
af.

brigade beveiligt
landingsgebied. 10' Divisie (via

veerpont bij
Pannerden) naar
Nijrnegen om contact
met grondtroepen te
voorkomen.

18                    Landing zle Duitse versterkingen Britse divisie
september Parabrigade. in actie tegen compleet

1 e en Je Bataljon (le landingsterreinen. aanwezig, maar
hoofdmacht is niet

Parabrigade) Tegenaanvallen op in staat het doel te
vastgelopen. brug mislukken. bereiken.
Divisiecommandant

Duitsers nemen
ingesloten. het initiatief over.

19 Opvolgingsproblemen. Verdere versterking Aanvalskracht
september Duitse eenheden bij Britse divisieAanval le Parabrigade

Arnhem. vrijwelen 4e Luchtlandings-
verdwenen.

brigade richting brug Tegenaanvallen op
mislukt. landingsterreinen en

Landing Poolse perimeter bij
Oosterbeek.

Parabrigade verplaatst
naar Driel. Aanval grondtroepen
Opdracht 4' op brug bij Nijmegen

wordt afgeslagen.Parabrigade (bezetten
Arnhem Noord)
onmogelijk geworden.

20              4' Parabrigade krijgt Brug in Arnhem Keerpunt in de
september nieuwe (verdedigende) wordt heroverd. operatie.

opdracht. De Britse eenheden Het Britse
Verlies van brug in worden in hoofddoel wordt
Arnhem. Oosterbeek verder nu: handhaving

teruggedrongen. van een

bruggenhoofd in
Oosterbeek.

21 Overgave restant 2' Duitsers veroveren Ook bruggenhoofd
september Bataljon bij brug hooggelegen gebied zinloos geworden

bij Oosterbeek. door verlies
Landing Polen bij

beheersend hoogDriel (zuidelijke terrein.
Rijnoever).

Sterkte BritseAmerikaanse
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parachutisten en Britse divisie nog slechts

grondtroepen ca 3000 man.
veroveren Nijmeegse
brug

22 Polen kunnen niet de Kleine Duitsers
september Rijn oversteken. tegenaanvallen concentreren zich

('druk') vanuit op tegenhouden
Opmars grondtroepen oostelijke en grondtroepen.loopt weer vast. noordelijke richting
Verkenningseenheid op Britse perimeter.
bereikt Poolse
Brigade. Veerovergang over

Rijn bezet.
23 Grondtroepen Kleine aanvallen op
september bereiken Poolse Britse en Poolse

Brigade bij Driel en perimeter.
bereiden overgang
voor.

Slechts 200 Polen
bereiken de noordzijde
van de Rijn.

24               Beslissing van het De operatie bij
septennber geallieerde Arnhem wordt

hoofdkwartier tot definitief
terugtrekking le opgegeven.
Airborne Division

25                Restanten van de Duitse eenheden

september Britse divisie worden bezetten gehele
geevacueerd over de perimeter op
Rijn noordoever Rijn.

Behandeling van de bestuurbaarheidsfactoren

Leiderschap

Brits optreden. Het doel van de Britse aanval was het bezit van de
verkeersbrug in Arnhem en de directe omgeving daarvan. Hiervoor werd op
de   eerste dag echter een bescheiden   deel   van de divisie (le Parabrigade)
ingezet. Daarvan bereikte vervolgens slechts 66n bataljon de brug. Al op de
tweede dag bleek het operationele doel niet meer haalbaar. maar men bleef -
slecht gecodrdineerd - proberen de brug te bereiken. Een alternatief
(bruggenhoofd in Oosterbeek) werd pas in overweging genomen toen de
eigen verliezen geen andere keus meer lieten.
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De Britse commandanten bleken moedig en vasthoudend, maar namen
weinig initiatief. De motivatie van de manschappen was hoog. Opmerkelijk
was de inschatting van de Britten door de voor het gebied rond Arnhem
verantwoordelijke  Duitse  commandant,  generaal  Bittrich:  ' We nioeten roor
ogen houden dat de Britse soldaat niet op eigen initiatief:al handelen als
hij in de stad recht en de officieren moeilijk leiding kunnen geven. Hij zal
zich ongelooflijk hardnekkig verdedigen inaar over zijn aanvalscapaciteiten
hoeven we ons geen zorgen te niaken, 313 -
Een merkwaardig incident was de opvolgingsdiscussie op 18 september toen
de Britse divisiecommandant naar voren ging en ingesloten raakte. Juist op
dat moment was leiding nodig om de aanval alsnog te doen slagen. De
kansloze aanval op 19 september deed de Britse divisie feitelijk de das om.

Ditits optreden. Zie opmerkingen bij Case studie  1. Na de verrassing van de
luchtlanding ondernamen de Duitsers snel actie. Het eerste doel was het
voorkomen van contact met de grondtroepen. Daarom werden eerst troepen
naar Nijmegen gezonden. Deze moesten tijd winnen die nodig was voor het
uitschakelen van de Britse luchtlandingsdivisie. In het gebied rond Arnhem
ging het in de eerste plaats om het behoud resp. herstel van de controle over
de brug bij Arnhem en het bezit van de landingsterreinen die voor de Britten
noodzakelijk waren voor de verdere aanvoer van troepen en voorraden.

De eerste Duitse maatregelen gaven een goed beeld van hun prioriteiten. Het
verkenningsbataljon van de 9C Divisie ('Kampfgruppe Gruebner') dat het eerste
gereed was, kreeg de opdracht zich naar Nijmegen te verplaatsen en passeerde om
18.00 uur de verkeersbrug in Arnhem, viak voor de ogen van het 2e Britse
Parabataljon. Het verder weg gelegerde verkenningsbataljon  van  de 10' Divisie
('Kampfgruppe Brinkmann') kreeg de opdracht  om de  brug te bezetten.  Toen  zij
om 20.00 uur arriveerde, stuitte ze op de inmiddels georganiseerde Britse
verdediging. Het verlies van de brug in Arnhem was hiermee vooral het gevolg
van de eigen prioriteitstelling. Het oponthoud dat de Duitsers de Britse
grondtroepen bij Nijmegen bezorgden,  werd de  1 e Airborne Division bij Arnhem
uiteindeliik fataal.

Het eerste doel werd bereikt. Pas op 21 september werd de verkeersbrug in
Nijmegen door de geallieerden veroverd en op 23 september werd contact
gemaakt met de luchtlandingsdivisie. Dit was operationeel niet meer
van waarde. Ook het tweede doel werd bereikt. zij het met grote inspanning.
Edn Brits bataljon wist zich bij de verkeersbrug vier dagen te handhaven. De
rest van de Britse divisie werd doeltreffend tegengehouden en in de
verdediging gedrongen. Verdere luchtlandingen werden zwaar gehinderd.

133 Urquhart. R.E.. (1964). De slag om Arnhem. Leiden .Sijthof. p.57.
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De Poolse parabrigade moest uitwijken naar de zuidelijke Rijnoever, waar
ze van weinig nut meer was. Toen duidelijk werd dat alle doelen

(grotendeels) werden bereikt, concentreerden de Duitsers zich verder op het
uitputten en tot overgave dwingen van de omsingelde Britse eenheden in
Oosterbeek.

De stijl van de Duitse leiding was gedreven en effectief, zowel in de
voorbereiding en coordinatie als in de uitvoering. De leidinggevenden
gingen voorop. Zowel veldmaarschalk Model als generaal Student waren
regelmatig bij de voorste troepen te vinden. Dit compenseerde tot op zekere
hoogte de (vele) tactische fouten van de snel 'samengeraapte' en in doorsnee

weinig geoefende Duitse eenheden.
De ingezette Duitse pantsereenheden behoorden tot de fanatiekste eenheden
in het Duitse leger . Van de andere eenheden was de motivatie wisselend,324

vanwege hun beperkte geoefendheid en geimproviseerde samenstelling. De
omstandigheden waaronder bij Arnhem en Nijmegen moest worden
opgetreden (enorme verliezen in de voorafgaande maanden, een sterk
verslechterende algemene situatie, voortdurende improvisaties) eisten ook
bij de Duitsers hun tol.

Ritinite op alle niveaus

Brits optreden. 1·'let nemen van initiatieven op lager niveau was de Britten
vreemd. Met grote moed werden vaak dezelfde vruchteloze pogingen
herhaald. In de verdediging, b.v. bij de brug, bleek dit een voordeel, maar in
aanvallend opzicht was dit een nadeel. Zo was de desastreuze, slecht
voorbereide aanval met 4 bataljons op 19 september een herhaling van de
mislukte aanval van de dag ervoor. De divisiecommandant, generaal-majoor
Urquart, geeft in zijn boek Bittrich's theorie over het gebrek aan initiatief bij
Britse lagere commandanten en onderofficieren (zie hiervoor) min of meer
toe:   'Misscizien   was   Bittrich's   stelling   niet   geheel   ongefundeerd.   Het   is
mogelijk dat we bij de opleiding van subalterne officieren en onderofficieren

, 325
te weinig beslissingen overlaten . Ook geeft hij aan vooral de lagere
Duitse leiding voortreffelijk te vinden.

Toen de brug over de Waal bij Nijmegen op 21 september werd over-
schreden lag de weg naar Arnhem open met geen enkele georganiseerde
Duitse weerstand. De Britten gaven er echter de voorkeur aan versterkingen

324 Zij behoorden tot de 9' of 10' SS Panzer Divion. In het Duitse leger bestond gedurende de Tweede
Wereldoorlog een onderscheid tussen de Wehrmacht en de Waffen SS. Eenheden behorende tot de

laatstgenoemde werden uitsluitend bemand met militairen die zich met de Nazi ideologie verbonden.

Zij verwierven zich door regelmatige schendingen van het oorlogsrecht en door de ideologie
geinspireerde misdaden een zeer bedenkelyke reputatie.
325 Urquart, R.E. . ( 1964). De slag om Arnhem, Leiden ,Sijthof, p. 137.
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af te wachten en gaven daarmee de Duitsers (weer) de gelegenheid zich te
herstellen.

Duits optreden. Juist als de factor tijd een belangrijke rol speelt is het nemen
van eigen initiatief van groot belang. Het Duitse sturingsconcept werkte hier
uitstekend uit. Zo ging de enige Duitse eenheid in Oosterbeek, een (reserve)
infanteriebataljon, zonder daartoe een opdracht te hebben ontvangen
onmiddellijk over tot vertragende acties. Het succes van de Duisters was
vooral gelegen in hun grotere snelheid en improvisatievermogen 32:

MD systeem

Brits optreden. Het Britse MD systeem is gebaseerd een selectie aan de
poort, waarbij de sociale afkomst mede een rol speelt. Gedurende de
loopbaan wordt streng geselecteerd. Ook latere scholing gedurende de
loopbaan is gebruikelijk. De Britse commandanten waren ervaren en hadden
zich gedurende de oorlog bij eerdere operaties in Noord Afrika en Italie
bewezen.

Dltits optreden. 'Lie opmerkingen    bij    Case    studio    1.    De    Duitse
commandanten ter plaatse (Bittrich, Student, Model) behoorden tot de meest
gerenommeerde in het Duitse leger. Ook de lagere commandanten waren
van uitstekend gehalte, ook al waren zij door een hoge uitval van
commandanten in de gevechten van de voorafgaande maanden vaak van een
lagere rang. Zo werd de 9e Panzer Division geleid door een luitenant-kolonel
327

Passende organisatiestructitur

Brits optreden. De structuur van het Britse leger was traditioneel gebaseerd
op een regimentindeling en een gescheiden optreden van de wapens. Dit
bleek gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog een hinderpaal. De Britse
eenheden vochten moedig maar synergie ontbrak. De tamelijk laconieke
wijze van oprukken door de Britse tanktroepen richting Arnhem stond in
ruw contrast met de wanhopige strijd die de Britse parachutisten en
infanterie in Arnhem leverden.

326 Het nemen k'an initiatief kan ook worden overdreven. Het verkenningsbataljon van de 9' Divisie
werd naar Nijmegen gestuurd. maar keerde op 18 september op eigen initiatief terug naar Arnhem en
proheerde daarbij de - inmiddels door de Britten bezette - brug over de Rijn (weer) te passeren. Dit
werd zijn ondergang. De restanten van het bataljon mengden zich echter weer succesvol in het afslaan
van de Britse aanval op 19 september door de oprukkende Britse eenheden vanaf de zuidelijke
Rijnoever te beschieten.
'27 Oberstleumant Walter Harzer. De divisiecommandant was uitgevallen tijdens de gevechten in
Normandie in juni.
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Ook intern in de luchtlandingsdivisie werd aanvankelijk niet goed
samengewerkt,  b.v.  bij de aanval  op 19 september van de 4  Luchtlandings-
brigade  en  de le Parabrigade. Geleidelijk speelde dit overigens minder een
rol. Men was volkomen aan elkaar overgeleverd.

Duits optreden. lie opmerkingen   bij   Case   studie   1.   De   Duitsers   waren
gedwongen sterk te improviseerden, maar bleken daarin zeer bedreven. Het
was een natuurlijk onderdeel van hun concept. Het meest in het oog
springend was de snelle samenvoeging van elementen van wel zeer
uiteenlopende aard (opleidingen, marine, luchtmacht, militaire politie,
revalidatie, Nederlandse 'Landstorm',   etc) met eerder in Normandie sterk

gereduceerde gevechtseenheden. Deze vaak zeer onervaren elementen
werden van ver uit Duitsland en Nederland zowel per spoor, over de weg als
per fiets verzameld, ter plaatse tot inzetbare verbanden gemaakt en

322
vervolgens direct ingezet   . De snelle opbouw van de Duitse sterkte was
van beslissende betekenis. Onderstaande tabel toont de verhouding in
gevechtskracht gedurende de gevechten rond Arnhem. Een zelfde Duitse

sterkteopbouw vond plaats in de richting van Nijmegen.

Tabel 42 : Opbouw wederzijdse gevechtskracht

Britse sterkte in Duitse sterkte in
bataljonsequivalenten bataljonsequivalenten

17 september; landingsfase    6*                                        3
17 september; einde dag       6 * 10/11

18 september                   9                                  13/14
19  september                                         9                                                                         17  * *

21 september 9+2 ***

23 september 9+2 ***                27

Bron: Kershaw. 1990

*       waarvan 3 ter beveiliging landingsterreinen
* *    versterking met pantsereenheden
* **  2 Poolse bataljons op zuidelijke Rijnoever

De Duitse grondtroepen maakten onder meer gebruik van de Nederlandse
telefoondienst.   Het le Pantserkorps van Bittrich.  dat zijn hoofdkwartier  in
Doetinchem had, benutte tevens het (plaatselijk aanwezige) Luftwaffe
inlichtingensysteem en was daarmee vanaf het eerste moment op de hoogte
van alle geallieerde vliegbewegingen en daarmee van de exacte plaats van

1-8  Zo bestond de eenheid die de weg naar de brug in Arnhem blokkeerde. de 'Kampfgruppe
Spindler'. uit elementen afkomstig van 16 eenheden. waarvan enkele ongewapend. Zij werden

uitgerust met op de Britten buitgemaakte wapens. ( Spindler zel f was de commandant van een

artillerieregiment zonder artillerie)
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de landingen. Opmerkelijk is dat zelfs meegevoerde tanks van Franse
makelij werden ingezet 3-9

Bestutirlijke i,ifraftructitur

Brits optreden. Het Britse inlichtingensysteem functioneerde zwak. Men
onderkende aanvankelijk slechts gedecimeerde pantsereenheden bij Arnhem
voor herstel en heruitrusting. Het moreel van de Duitsers werd zwak
verondersteld. Berichten over de aanwezigheid van elementen van de 9e en
1 e SS Panzer Division werden niet geloofd. Men voorzag vooral veel
luchtafweer. Alles bijeen zouden bij Arnhem nauwelijks meer dan een
brigade en een paar kanonnen en tanks kunnen worden verwacht.
(Informatie     van het Nederlandse verzet     op 15 september     over     de
aanwezigheid van een pantserdivisie tussen Arnhem en Zutphen kwam pas
op 20 september, dus vier dagen na de landing. bij de le Airborne Divisie
aan)

De Britse verbindingen werkten slecht. Vanaf de landing was nog
nauwelijks radiocontact tussen de onderdelen en met het hoger niveau
mogelijk. Mede hierdoor was er, ondanks het geweldige luchtoverwicht van
de geallieerden, nauwelijks sprake van luchtsteun aan de divisie. De
omslachtige en slechte verbinding met de geallieerde luchtmacht droeg er
tevens toe bij dat de bevoorrading door de lucht in hoofdzaak bij de Duitse
eenheden terecht kwam en hoge verliezen aan vliegtuigen met zich
meebracht.

Duits optreden. Zie opmerkingen bij Case studie  1. Hoewel de eenheden  in
het gebied rond Arnhem een mengeling waren van ongeoefende tot ervaren
en van ongewapende tot goed uitgeruste elementen, was het Duitse
commandosysteem geheel in tact. Het systeem verwerkte snel en
doeltreffend de beschikbare informatie en produceerde de nodige
opdrachten en coOrdinatiemaatregelen.
De aanwezigheid van eenheden van zeer uiteenlopende aard leidde
desondanks regelmatig tot coordinatieproblemen. Zo bleek een permanente
effectieve bezetting van de brug in Arnhem over het hoofd te zijn gezien en
werd pas zeer laat de tactische betekenis van het hooggelegen gebied
Westerbouwing bij Oosterbeek en het veer bij Driel onderkend.
De verbindingen werkten goed en er was zelfs, ondanks het geallieerde
luchtoverwicht, met regelmaat sprake van Duitse luchtsteun. Waar nodig
werden commandolijnen kortgesloten, b.v. tussen de 9e Divisie en het
hoofdkwartier van veldmaarschalk Model (Legergroep B).

119 Dit waren 8 uit Normandie meegevoerde Renault tanks. Zij werden ingezet bij Renkum en alle in
de loop van de gevechten uitgeschakeld.
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Adaptieve Cultuur

Brits optreden. De cultuur van het Britse leger ondersteunde de bestaande,
weinig flexibele structuur. Dit was zowel de sterke als de zwakke kant van
het Britse leger. Voor een beweeglijke oorlogvoering zat de Britse cultuur
en traditie van regimentsinzet in de weg. In een verdedigende rol was dit
weer van grote waarde, hoewel het soms tot grote verliezen leidde.

Duits optreden. Zie opmerkingen  bij  Case  studie  1.  Ondanks  de  moeilijke
omstandigheden was er vertrouwen in de leiding en in elkaar. Ook
onervaren eenheden namen gemotiveerd deel aan de gevechten hoewel ze
zich ervan bewust waren dat ze met een geduchte tegenstander te doen
hadden.

innovatief vermogen
Brits optreden. Het Britse leger leerde over het algemeen slecht van zijn
ervaringen. Dit was mede het gevolg van zijn traditionele structuur. De
ervaringen in Normandie (van o.m. de Britse 6e Luchtlandingsdivisie)
wezen uit dat de luchtlandingen dicht bij, of het liefst op het doel moesten

plaatsvinden. De Britse commandant baseerde zijn oordeel echter vooral op
eerdere ervaringen in Sicilie, waar deze wijze van optreden weliswaar
succes. maar ook grote verliezen met zich mee had gebracht.

Ditits optreden. lie opmerkingen  bij   Case  studie   1.   De  Duitsers  leerden
systematisch van elke inzet en improviseerden waar ze konden. Tijdens de
gevechten in Oosterbeek, toen het karakter van de gevechten veranderde van
een beweeglijk gevecht in een slijtageslag werd van tactiek veranderd door
over te gaan op infiltratietechnieken. Op 21 en 22 september werden in de
nacht via het vliegveld Deelen - ondanks het geallieerde luchtoverwicht -
specifieke uitrustingsstukken en manschappen voor straatgevechten
ingevlogen.

Evalitatie
Op individueel niveau waren beide partijen gedreven en ten dele zeer
ervaren. Er was echter een groot verschil in aanpak en in flexibiliteit te
onderkennen. Het geallieerde plan (het in 66n slag bezetten van alle vitale
bruggen richting Duitsland) was zeer gedurfd. maar de Britse uitvoering bij
Arnhem was voorzichtig en daarmee ook voorspelbaar. Met een over enkele

dagen gespreide landing kon onvoldoende overwicht worden opgebouwd.
Het Britse plan was niet flexibel genoeg om tegenslagen op te vangen. Het
verlies van vier bataljons (behorende tot drie brigades en aanvallend op een
terreinstrook  van 200 meter breed !)  op 19 september  werd  voor de verdere

uitvoering van het plan fataal. Ook de Britse grondtroepen die vanuit het
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zuiden naderden, traden relatief voorzichtig op. Zij misten b.v. de kans om
op 21 september na het veroveren van de brug in Nijmegen direct door te
stoten naar de brug in Arnhem . De geallieerden wisten ook hun33()

luchtoverwicht niet uit te buiten.

Tabel 43: Waardering van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie 3

Componenten Factoren Kernaspecten Duits Brits
Conceptueel Leiderschap Stijl ++  -

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid + +    - -

niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie ++  -

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
vorming

Organisatorisch Passende Congruentie                      -
organisatie- Organisatie ontwikkeling
structuur Onderscheid in niveaus
Bestuurlijke Beleidsondersteuning + -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling          +       -

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte ++  -
vermogen Bedrijfshouding

Gemiddelde +/+ +   -
kwalificatie

Het Duitse optreden werd gekenmerkt door een snelle, intelligente en
flexibele aanpak en een groot vermogen tot improvisatie. In de geboden
haast en door de onervarenheid van een groot deel van de verzamelde
troepen, maakten ze vele tactische vergissingen maar nergens werd ze dat
fataal . Vergissingen en mislukkingen konden snel weer worden

331

goedgemaakt. Al na enkele dagen namen de Duitsers het initiatief over en
draaiden de rollen om. Zij hielden de tegenstander zo veel mogelijk buiten

pw
De commandant van de loe Panzer Division, belast met de verdediging van de Nijmeegse brug.

gat later toe dat dit voor hen waarschijnlijk fataal zou zijn geweest. CKershaw. R.J.. (1990). It never
snows in september, Marlborough. The Crowood Press. p. 221 - 224)
331 Voorbeelden hiervan zijn de mislukte tegenaanval  vanaf de zuidelijke oever op de verkeersbrug in
Amhem op  18 septemberen het verlies van de verkeersbrug in Nijmegen op 21 september.
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de stad Arnhem en voorkwamen contact met de grondtroepen. De
hoofdoorzaak van de Britse nederlaag lag in de geslaagde Duitse inspanning
om snel contact met de Britse grondtroepen in Nijmegen te voorkomen.

15.5 Case studie 4: De Nederlandse deelname aan UNPROFOR in
Srebrenica, 1994/1995 332

Algemene beschrijving
Na  de  burgeroorlog  in   1992  en   1993  werd het grondgebied van Bosnie
onder druk van de internationale gemeenschap over de strijdende partijen
verdeeld. De hoop bestond dat er een politieke eindoplossing kon worden
bereikt en de strijd definitief zou worden gestaakt. Internationale
hulporganisaties voorzagen de burgerbevolking van de minimaal
noodzakelijke levensbehoeften. De VN stelde als neutrale partij een
troepenmacht ter beschikking voor bescherming van de humanitaire
activiteiten en voor toezicht op de nog instabiele militaire status quo. Van de

benodigde 30.000 militairen werden echter slechts 10.000 ter beschikking
gesteld. Vele landen namen deel aan deze United Nations Protection Force
(UNPROFOR).

Onderdeel van de gebiedsverdeling waren drie moslimenclaves binnen door
de Bosnische Serviers beheerst gebied in Oost Bosnia. Edn van deze
enclaves was de kleine stad Srebrenica, die onder normale omstandigheden
onderdak bood  aan  ca 11.000 inwoners. Na gevechten  in de regio tussen
Moslims en Serviers was hier een moslimbevolking van ca 44.000 mensen
333

samengeperst zonder middelen van bestaan. De bewoners waren voor
hun levensmiddelen en bescherming geheel afhankelijk van de VN. De
buitengrens van de enclave was ca 50 km lang.

Nadat een bezoekende VN generaal in maart  1993 werd gegijzeld,  riep  de
VN Veiligheidsraad met Resolutie 836 de enclave Srebrenica uit tot
beschermd gebied ('safe area') . Rond Srebrenica werd een lokaal 'staakt334

332 Bronnen:

NIOD. (2002), Srebrenica, een veilie gebied. Meppel. Giethoorn/Ten Brink.

-        Westerman, F. en Rijs. B.. ( 1997). Srebrenica, het zwarste scenario.

Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij Atlas.
- Persoonlijke waarneming als chefstaf van UNPROFOR van september 1994 tot maart  1995.

'1, Schatting UNHCR. Over het werkelijke aantal bestaat discussie aangezien het lokale bestuur de

neiging had dit zo hoog niogelijk voor te stellen in verhand met de hulpprogramma's. (NIOD. (2002).
Srebrenica, een veilig pebied, Meppel, Giethoorn/Ten Brink rapport. p. 1255).
334 De Franse generaal  Mori lion bezocht in maart 1993 de zich in een erbarmelijke stdat bevindende
enclave waarop de moslimbevolking hem gijzelde en pas liet gaan toen hij de enclave als 'veilig

gebied' onder bescherming van de VN uitriep.
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het vuren' van kracht en het gebied werd in een overeenkomst van 8 mei
1993 gedemilitariseerd. Voorlopig werden Canadese VN militairen in de
enclave gestationeerd, maar de Canadese regering wenste deze taak zo
spoedig mogelijk te betindigen.   Op   1   en 2 maart   1994  werd de Canadese
eenheid in de enclave vervangen door een Nederlandse eenheid: een
infanteriebataljon bestaande uit twee compagniean en een logistieke eenheid
van in totaal ca 600 man. De Nederlandse regering zegde de VN toe deze
taak anderhalfjaar op zich te willen nemen.

Een deel van de mannelijke moslimbevolking in Srebrenica maakte deel uit
van het Bosnische leger. Zij beschikte ondanks de demilitarisatie over een
hoeveelheid, voornamelijk lichte wapens. Enkele zware wapens waren
onder VN controle geplaatst en verzameld in het VN kamp. Het Bosnisch -
Servische leger beheerste alle toegangswegen naar de enclave en daarmee
ook het vervoer van mensen en (hulp)goederen. De militaire sterkte van de
Bosnische Serviers rond de enclave was ca  1.700 man. Zij beschikten over
zware wapens zoals tanks en artillerie.

Het uitgangspunt voor de VN was een strikte onpartijdigheid. De opdracht
van het VN bataljon in de enclave was:

- het verlenen van militaire bijstand aan de UNHCR en andere
hulporganisaties bij de humanitaire activiteiten en het herstel van
openbare voorzieningen in beide Safe Areas (Srebrenica en Zepa);

-    het scheppen van gunstige voorwaarden voor evacuatie van gewonden,
bescherming en zorg voor de bevolking, voor verbetering van zijn
levensomstandigheden en voor een beeindiging van de vijandelijk-
heden;

335
-    handhaving van de gedemilitariseerde status van de Safe Areas

Deze opdracht werd door het VN Commando in Sarajevo verder uitgewerkt
in:

-    vestiging en bezetting van waarnemingsposten,
. 336

-  verbetering en uitbreiding van 'liaison' met en tussen de strijdende
partijen ter voorkoming van 'uncontrolled actions';

-    verbetering van het proces van informatieverzameling;
-    assistentie van UNHCR bij de distributie door opslag en bewaking van

335
Deze opdracht werd ontvangen via de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de VN in

New York. Aanvankelijk werd uitgegaan van de aanwezigheid in twee enclaves: Srebrenica en Zepa.
336 Deze waamemingsposten zijn om verschiliende redenen (opvallende ligging, grote zichtbaarheid.,
kwetsbaarheid. inrichting e.d.) in militaire zin niet als verdedigingsopstelling te beschouwen.
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brandstof en olie, bij de distributie aan de bevolking en beveiliging van
UNHCR opslagplaatsen;

-  deelneming aan de reparatie van openbare nutsvoorzieningen zoals

elektriciteit, gas en water.

De Moslims negeerden de gedemilitariseerde status van Srebrenica door een

heimelijke aanvoer van wapens vanuit Zepa. Geleidelijk ondernamen zij
steeds meer acties tegen de Serviers vanuit de door de VN 'beschermde'
enclave. In reactie op dergelijke acties blokkeerden de Bosnische Serviers

met regelmaat de aanvoer van goederen voor zowel de bevolking als de VN
eenheid, waardoor de humanitaire toestand in de enclave verder
verslechterde en het operationele vermogen van de VN eenheid afnam. De
VN trad hier niet tegen op . Vanaf  mei 1995 blokkeerden de Bosnische337

Serviers de terugkeer van Nederlandse verlofgangers, waardoor de sterkte
van de VN eenheid met eenderde afnam. De commandant van het VN
bataljon rapporteerde op 5 juni 1995 aan zowel de VN hoofdkwartieren als
aan de nationale leiding dat de eenheid niet meer inzetbaar was vanwege een
gebrek aan vrijwel alle logistieke middelen waaronder vooral brandstof.

Hierop werd niet gereageerd.

Na eerder enkele waarnemingsposten te hebben bezet en de VN bemanning
tot  gijzelaars te hebben gemaakt, vielen de Bosnische Serviers  op  11  juli
1995 de stad Srebrenica aan. De moslimmilitairen verlieten daarop in paniek
de enclave. Nu de VN niet in staat bleek de Bosnische Serviers af te
schrikken, verzocht de Nederlandse VN eenheid om luchtaanvallen om de
naderende ServiErs te stoppen. Deze werden door de hogere VN
hoofdkwartieren om uiteenlopende redenen afgewezen. Slechts 66n beperkte
luchtaanval werd toegestaan. Na een symbolische 'blocking position' op de
opmarsroute van de Serviers verzamelde het VN bataljon zich op zijn basis,
gevolgd door vrijwel de gehele bevolking van de enclave.

Het merendeel van de mannen van Srebrenica vluchtte naar de omliggende
bergen in de hoop te voet moslimgebied te kunnen bereiken. De meeste
werden door de Serviers gevangen genomen. In de enclave werden de
resterende mannen van de vrouwen en kinderen gescheiden. De vrouwen en
kinderen werden naar moslimgebied overgebracht. In de daarop volgende
weken werden naar schatting ca 6.500 moslimmannen door de Bosnische
Serviers vermoord. Het VN bataljon werd op 21 en 22 juli 1995
teruggetrokken naar Zagreb.

337 Viak voor de aanval (  op 25 en 26 juni  1995) werd door de Moslims nog een overval uitgevoerd,
waarbij aan Servische zijde verschillende slachtoffers vielen.
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De aanval op Srebrenica en de daarop volgende massamoord op de
moslimmannen vormde mede de aanleiding voor militair ingrijpen van de
NAVO eind augustus  en  het zgn. Dayton akkoord  op 21 november  1995.
Het drama trok internationaal veel aandacht, waarbij het (niet) optreden van
het VN bataljon sterk werd bekritiseerd. In Nederland leidde dit tot een
diepgaand onderzoek met uiteindelijk het aftreden van de regering en van de

338bevelhebber van de landmacht tot gevolg

Chronologisch verloop ran de operatie

Tabel 44: Chronologisch verloop van de operatie

Tijdverloop Nederlands optreden Activiteiten VN resp. Opmerkingen
strijdende partijen

29 juli 1993 Luchtmobiele Brigade Voorlopige
start planning voor een bestemming Centraal
bataljonsgevechtsgroep Bosnie (voorkeur) of
(incl. pantser- Srebrenica en Zepa.
voertuigen, zware
mortieren, mortier-
opsporingsradar en
helikopters).

24 augustus Legerkorpsstaf laat Vermindering van de
1993 zware mortieren en bewapening in

radar vervallen en verband met de
vormt een separate 'vredesfunctie'.
logistieke eenheid.

september Formeel Nederlands
1993 aanbod aan VN van

gevechtseenheid van
bataljonsomvang voor
inzet in Bosnie.

1 december Nederlandse regering Bosnische Serviers Aan geen enkele
1994 aanvaardtinzetin weigeren verkennings- voorwaarde van de

Srebrenica en Zepa. groep toegang tot de bataljonscommandant
enclave. is voldaan.Vertrek van bataljon

wordt uitgesteld. VN Commando in
Bosnie wijstVoorwaarden van
Srebrenica en Zepa aanbataljonscommandant:
als inzet-gebied.-   freedom of

movement;

33. De schrijver van dit proefschrift was van september  1994 tot maart 1995 chefstaf van het VN
hoofdkwartier in Sarajevo en bezocht de enclave meermaals. Ten tijde van het drama (juli  1995) was
hij commandant van een NAVO luchtlandingsdivisie.
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-  beschikbaarheid van
helikopters.

februari Verkenningsgroep Serviers weigeren
1995 arriveert in Srebrenica toestemming voor

en Zepa. helikopterdetachement.

maart/april Dutchbat 1 lost VN commando in De VN eenheid in
1994 Canadezen af in Bosnie verandert Srebrenica omvat nog

Srebrenica (1 en 2 ('tijdelijk') de slechts de helft van
maart) bestemming Zepa in het oorspronkelijke

Tuzla Airfield. voorstel (29 juli).
Bosnische Serviers
laten slechts  16% van
de munitie door naar
Srebrenica.

mei 1994 VN commando in
Bosnia verandert
bestemming Tuzla
definitief in Simin
Han.

augustus Aflossing door Bosnische Serviers Algemene toestand
1994 Dutchbat 2 verscherpen blokkade Dutchbat

van aanvoer van verslechtert.
Bataljon beperkt goederen.
inzetbaar door
logistieke blokkades.

september Helidetachement keert
1994 naar Nederland terug.

januari 1995 Aflossing door
Dutchbat 3

18 februari Laatste
1995 brandstofkonvooi

arriveert in enclave.
1  mei 1995 Formele afloop

wapenstilstand in
gebied rond
Srebrenica.

mei 1995 Dutchbat weigert Bosnische Serviers Dutchbat gaat over
opdracht VN blokkeren terugkeer op noodrantsoenen.
commando om verlofgangers naar
bedreigde Srebrenica. Sterkte tot 430 man
waarnemingsposten te Gijzeling Britse VN gereduceerd.verlaten (28 mei). militairen in enclave Dutchbat feitelijk
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Dutchbat meldt geen Gorazde (o.m. 30 mei). 'gegijzeld' en
brandstof meer te bedreigd door beideToename activiteitenhebben voor een strijdende partijen.van moslimleger eneventuele evacuatie.

bedreiging van Bosnische Serviers
Dutchbat heeft Dutchbat ingeval van voeren de sterkte
nauwelijks informatie terugtrekking. rond Srebrenica op
over activiteiten met ca 3.000 manServiers blokkeren ook
strijdende partijen. (incl. specialeaflossing van andere
Dutchbat suggereert hulporganisaties in eenheden) met

aanvullende zwaremoslims een 'stevige Srebrenica als MSF.
wapens.opstelling' tegen NAVO voert airstrikes

mogelijke aanvallen
uit op Pale (25/26van de Bosnische
mei).Serviers en lijkt

(her)bewapening van Bosnische Serviers
de moslims te verhogen druk op zuid
aanvaarden. zijde enclave.

3 juni 1995 VN militairen worden Serviers nemen een
door moslimmilitairen observatiepost aan de
gedwongen ter plaatse zuidzijde van de
te blijven bij gevechten enclave over.
met Bosnische Moslims zien opgevenServiers.

waarnemingspost als
Edn waamemingspost        'in de steek laten'.
opgegeven.

5 juni 1995 Dutchbat meldt VN en Geen reactie van
Nederlandse hogere staven
autoriteiten dat eenheid
niet meer inzetbaar is.

Dutchbat schat
weerstandvermogen
van moslims in op ca 7
dagen.

25/26 juni Bosnische overvallen
1995 op Servische

installaties en
opstellingen rond
Srebrenica.

juli 1995 Eenheid in Simin Han Serviers blokkeren Nederlands aanbod
wordt afgelost door verkenningsgroep voor deelname aan

Dutchbat 4. Dutchbat 4. vredesmacht loopt op
1  j uli  af.
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Nederlandse Minister
van Defensie vindt
Oekrane bereid tot
aflossing in Srebrenica
maar datum blijft
onbekend. Voorlopig
blijft aflossing door
Dutchbatt 4 injuli
gepland.

6 juli 1995 Dutchbat vraagt om Bosnische Serviers
luchtsteun (CAS). zetten de aanval op de

zuidzijde van de
enclave in.

VN commando wijst
luchtsteun af.

8 juli 1995 Dutchbat vraagt Bosnische Serviers
wederom om bezetten twee
luchtsteun (CAS). waarnemingsposten en

nemen gijzelaars.

VN commando wijst
luchtsteun af.

9juli Nederlandse Minister VN commando in Verwarring over
van Defensie beveelt Zagreb draagt het groene' opdracht in
luchtsteun (CAS) aan. innemen van 'blocking 'blauwe' context.

positions' op.Discussie tussen

bataljon en VN
Commando over status

'blocking positions'.
10 juli Dutchbat neemt Bosnische Serviers Dutchbat voert de

'blocking position' in. trekken tijdelijk terug. opdracht als 'blauwe'
opdracht uit.Dutchbat vraagt Aanvraag luchtsteun

wederom luchtsteun wordt door VN
(CAS) aan. commando in Zagreb

niet gehonoreerd
wegens duisternis.

Dutchbatt gaat uit van
'airstrikes' bij

VN stelt Bosnische
Serviars een

dagaanbreken. 'ultimatum'.
11 juli 1995 Dutchbatt vraagt weer Bosnische Serviers Moslim mannen

luchtsteun (CAS) aan. hervatten aanval. verzamelen in
Deze wordt in beperkte omtrekken 'blocking noordwest zijde
vorm uitgevoerd positions' en bezetten enclave.
zonder Srebrenica. Bevolking trekt naar
noemenswaardig
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resultaat. Bosnische Serviers VN basis.
dreigen na luchtaanval
met vergelding tegen
VN basis en gijzelaars.

12 juli 1995 Moslim militairen
breken uit richting
Tuzla.

12/16 juli Bosnische Serviers
1995 nemen overige

waarnemingsposten
over.

Bosnische Serviers
nemen moslimmannen
gevangen en evacueren
vrouwen en kinderen
naar Bosnisch gebied.

16 juli 1995 Gegijzelde VN
militairen worden
vrijgelaten en naar VN
basis of Zagreb
gestuurd.

21/22 juli Dutchbat wordt
1995 teruggetrokken naar

Zagreb.

april 2002 NIOD onderzoek
afgerond.

De Nederlandse
regering dient haar
ontslag in.
De Bevelhebber van
de Koninklijke
Landmacht legt na
politieke druk zijn
functie neer.

Behandeling van de bestiturbaarheidsfactoren

Leiderschap.
Het eerste element van leiderschap is het verschaffen van een heldere focus.

' De missie van de VN in Bosnie ging uit van strikte neutraliteit en had een
humanitaire karakter. De bescherming van de bevolking werd op indirecte
wijze vorm gegeven door middel van 'deterrence by presence'. Ingeval  van
agressie mochten de VN troepen zichzelf beschermen, in het uiterste geval
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met NAVO luchtsteun d.m.v. Close Air Support (CAS). Ondanks de strikte
neutraliteit waren zowel de VN leiding, de nationale leiding als de leiding
van het bataljon in hun koers niet altijd eenduidig.

De nadruk die door de Nederlandse politieke en militaire top (ondersteund
door de VN) werd gelegd op de veiligheid van de eigen troepen had een
verlammende werking op de operatie en de uitstraling van de VN eenheid.
De Nederlandse politiek/militaire top had de mogelijkheid om na afloop van
de toegezegde periode van anderhalf jaar  (op   1  juli   1995) te vertrekken.
Hoewel dit tot praktische problemen had kunnen leiden in de vorm van
weerstand van de moslimbevolking zou dit verdedigbaar zijn geweest.
Aflossing was primair een VN probleem en de missie was al een
mislukking. De Nederlandse regering ging echter zelf op zoek naar een land
dat tot aflossing bereid was en maakte - voor het geval dit niet tijdig zou
lukken - een nieuwe Nederlandse eenheid gereed. Hiermee werd de
aflossing in Srebrenica een Nederlands probleem gemaakt.

De opdracht die het hoogste VN commando in Zagreb (drie niveaus hoger!)
op  10 juni gaf voor het innemen van 'blocking positions' was dubbelzinnig.
Het bleek te moeten gaan om een soort verdedigingslijn en daarmee om een
'groene' (gevechts)opdracht. Dit moest worden uitgevoerd met daarvoor
ongeschikte (en onbedoelde) middelen. Het werd door de VN eenheid
uiteindelijk uitgevoerd als een 'blauwe' opdracht ('geimproviseerde
waarnemingslijn'). Verstandig optreden van lagere leidinggevenden    en
terughoudendheid bij de Bosnische Serviers voorkwamen daarmee een
rampzalige afloop.

In lijn met de hogere niveaus was ook de bataljonsleiding niet altijd
duidelijk  in zijn bedoelingen.  Dit  kwam  rond  11  juli op verschillende
momenten naar voren. Zij leek steeds te aarzelen tussen verdedigen of
terugtrekken. Op 28 mei werd nog geweigerd waarnemingsposten terug te
trekken, maar even later stelde de bataljonsleiding deze mogelijkheid zelf

339
voor . Uitspraken van Dutchbat over een mogelijk 'standhouden' in de

340
waarnemingsposten wekten ongerechtvaardigde verwachtingen bij de
Moslims. Niet alleen het mandaat, maar ook de praktische onmogelijkheid
en de instructie om de eigen veiligheid voorop te stellen, verzetten zich
tegen een dergelijk optreden. Een daadwerkelijk tegenhouden van de
Servische aanval was bovendien alleen mogelijk door middel van massale

339 NIOD. (2002). Srebrenica. een veilig gebied. Meppel. Giethoorn/Ten Brink. p. 1994.

340 Idem· P. 1992.
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luchtaanvallen waarvoor de medewerking van de hogere VN echelons was
341vereist. Dit paste niet (meer) in het VN beleid

Het VN optreden kan in algemene zin worden gekenschetst als een
'doormodderen' als gevolg van het ontbreken van een politieke wil om
doortastend op te treden. Dit zorgde voor een permanente en verwarrende
discussie over de wijze waarop moest worden opgetreden tegen de
strijdende partijen bij schendingen van de afspraken. Zowel de VN als de
nationale autoriteiten gaven daarmee het initiatief uit handen aan de
Bosnische Servitrs.

Binnen de VN troepenmacht was er voorts sprake van verschillen in
interpretatie. De Nederlandse politieke leiding hield zich nauwgezet aan de
opvatting dat de VN in beginsel de operatie leidde . Deze lijn werd niet
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door elk land even nadrukkelijk gevolgd. Het gevolg was dat verschillend
werd gereageerd op dezelfde situaties, wat op zijn beurt weer leidde tot
verschillende bejegening door de strijdende partijen.
Ook op ander terrein was de VN verdeeld. Ondanks het uitgangspunt van
onpartijdigheid steunde 66n van de belangrijkste lidstaten openlijk de
moslimzijde en voorzag zij het Bosnische leger heimelijk van uitrusting en
goederen, waardoor deze meer militaire capaciteiten en zelfvertrouwen

343
kreeg. Dit had een aanjagend effect op het conflict

Een ander belangrijk aspect van leiding geven is het verschaffen van de
middelen voor de realisatie van de opgedragen doelstellingen. Het
Nederlandse bataljon was uilgerust voor een beperkte taak, uitgaande van
medewerking van de strijdende partijen en respect voor de neutrale status
van de VN. Al snel werd duidelijk dat deze veronderstelling niet met de
werkelijkheid overeen kwam. De gewenste doelstelling kon alleen worden
afgedwongen door een straf en helder optreden van de VN, gesteund door
voldoende machtsmiddelen en de bereidheid tot inzet hiervan. Aanpassing
van het mandaat of de middelen is echter niet door de VN noch de
Nederlandse leiding overwogen.
De motivatie van de VN troepen in Srebrenica was gedurende de
inzetperiode over het algemeen goed. De frustraties namen echter geleidelijk
toe door de grote verschillen tussen het verwachtingspatroon en de
werkelijkheid, de spaarzame logistiek (vers voedsel was al maanden niet
meer voorradig) en uiteindelijk de Servische blokkade van de aflossing.
Dutchbat 3 was in juli  1995 aan het einde van zijn krachten.

34' Begin juni 1995 waren door NAVO vliegtuigen massale bombardementen uitgevoerd in antwoord
op een aan de Bosnische Serviers toegeschreven mortieraanval op een markt in Sarajevo. De
Bosnische Serviers hadden daarop VN militairen gegijzeld en gedreigd hen te doden bij een herhaling
van de bombardementen.
342 NIOD, (2002), Srebrenica. een veilig izebied, Meppel, Giethoorn/Ten Brink, p. 2323 en 2324.
343 NIOD. (2002), Intelligence en de oorlog in Bosnie. Meppel, Giethoorn/Ten Brink. p. 184 - 207.
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Uit het uitgebreide NIOD onderzoek naar de val van de enclave Srebrenica
blijkt dat het vertrouwen van het bataljon in de hogere VN staven gering
was. De commandant van Dutchbat 3 liet zich hierover herhaalde malen uit
344

. Andersom was er ook geen groot vertrouwen in de capaciteiten van deze
345

bataljonscommandant . Dit gebrek aan vertrouwen tussen partijen die
sterk van elkaar afhankelijk zijn, beinvloedde de effectiviteit van het VN
optreden in negatieve zin.

Naast een gebrek aan vertrouwen was er ook sprake van een verschil in
benadering. De VN leiding was politiek georienteerd en tamelijk
bureaucratisch. Zij hield zich aan de VN regels en trachtte vooral de
multinationale eenheden zo goed mogelijk bij elkaar te houden. Ook de
nationale leiding volgde een politiek georienteerde en bureaucratische lijn.
Zij was tevens sterk gefocust op de publieke effecten, onder meer door een
nadruk op het voorkomen van Nederlandse slachtoffers.
De leiding van het VN bataljon had met de gecompliceerde werkelijkheid te
maken en voelde zich verlaten. Zij toonde een toenemende gelatenheid in de
hoop dat men de problemen kon uitzitten tot de aflossing. De commandant
meldde op 5 juni dat het bataljon logistiek niet meer inzetbaar was en hoopte
per 1 juli te kunnen vertrekken. Er kwam echter geen reactie van de VN of
van de nationale autoriteiten. De aflossing werd door de Bosnische Serviers
geblokkeerd.
Opvallend was tenslotte de 'onzichtbaarheid' van de bataljonscommandant
toen de situatie sterk verslechterde. Hij liet de interne leiding over het
bataljon in die fase over aan zijn plaatsvervanger. Dit vergrootte het
vertrouwen van zijn ondergeschikten niet.

Ruimte op alle niveaus.
Al vddr het vertrek van de eerste eenheid naar de enclave werd de
handelingsvrijheid van de eenheid door de Nederlandse autoriteiten beperkt
(een statisch optreden, beperkte uitrusting, uiterste terughoudendheid met
geweld, geen inlichtingencapaciteit, grote aandacht voor de eigen veiligheid
e.d.). Een verkleining van de eenheid door de blokkade van het
helikopterdetachement en afsplitsing van een compagnie verminderden de
mogelijkheden verder en de afhankelijkheid van het politieke 'spel' rond de
enclaves en de geringe medewerking van de strijdende partijen deden de
rest. Voor de VN eenheid in de enclave was de operationele
handelingsvrijheid uiteindelijk minimaal. Het initiatief lag geheel bij de
Serviars. Toen tijdens en na de Servische aanval de ontwikkelingen zich

344 NIOD. (2002), Srebrenica. een veilie vebied. Meppel. Giethoorn/Ten Brink. p. 1991.
345

Idem, p.  1642 -  1645.
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snel opvolgden. beperkte de bataljonsleiding zich noodgedwongen tot het
verzamelen van de eenheid en het hulp bieden aan de toegestroomde
bevolking.

MD systeem.
De Nederlandse krijgsmacht kent een goed ontwikkeld MD systeem met een
permanente opleiding en vorming van leidinggevenden gedurende hun
loopbaan. De leidinggevenden worden op grond van uiteenlopende
kwaliteiten geselecteerd. Hierbij zijn echter niet altijd de operationele
leidinggevende kwaliteiten van de betrokkenen doorslaggevend. Als gevolg
hiervan blijft een risico van disfunctioneren onder operationele omstandig-
heden bestaan. De leidinggevenden blijken in het algemeen goed tegen hun
taak opgewassen.

Opmerkelijk was het betrekkelijk gelaten gedrag van   de

bataljonscommandant van Dutchbat 3. Voor het vertrek van de eenheid
bestonden er twijfels omtrent zijn leidinggevende bekwaamheden. Deze
werden - gelet op de beperkte opdracht - door de legerleiding niet ernstig
genoeg geacht om tot vervanging over te gaan.

Passende organisatiestructuur.
Typerend voor de VN operatie was het negeren van de waarde van het
onderscheid in verschillende niveaus. Dit gold vooral voor de nationale lijn.
Het NIOD geeft in zijn verslaggeving hiervan een goed beeld, als het de
bespreking  op   11  juli  in het Nederlandse Defensie Crisis Beheersing
Centrum (DCBC) beschrijft 346 Het Nederlandse bataljon werd qua
structuur geheel toegesneden op de formele (politieke) opdracht. De
oorspronkelijke organisatie werd ingrijpend veranderd onder meer vanwege
de behoefte aan meer bescherming . Uiteindelijk werd er slechts een deel347

van de eenheid in Srebrenica gestationeerd. Voor de helikopters werd geen
toestemming gegeven door de Bosnische Serviers en van de munitie mocht
slechts 16% worden meegenomen. De eenheid  was  op het eerste gezicht
goed bewapend. De zwaardere wapens waren echter vooral bedoeld als
waarnemingsmiddel (TOW systemen) of het afvuren van lichtgranaten
(mortieren). Er waren in Nederland noch in Bosnie direct inzetbare reserves
voor versterking of ondersteuning van de opdracht beschikbaar. De
toegesneden organisatie, de wijze van ontplooiing en het gebrek aan
reserves reduceerden de handelingsvrijheid en flexibiliteit van de VN

346 NIOD, (2002). Srebrenica. een veilig eebied. Meppel, Giethoorn/Ten Brink. p. 2290 - 2300.
T47 De commandant van de Luchtmobiele Brigade (schr. van deze dissertatie) stelde voor om een

veelzijdige bataljonsgevechtsgroep te formeren. Dit voorstel werd door de legerkorpsstaf niet
overgenomen omdat 'het om een vredesopdracht ging'. (NIOD. (2002). Srebrenica, een veilig gebied,
Meppel. Giethoorn/Ten Brink. p. 1290).
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eenheid tot vrijwel nihil. De eenheid was een speelbal van de strijdende
partijen en door zijn isolatie volledig afhankelijk van de Bosnische Serviers.

Bestuurlijke iii,frastructltur.
Alle deelnemende eenheden aan de VN operatie kenden een dubbele
commandolijn: de VN commandolijn en de nationale lijn. De niveaus
werden als volgt ingevuld. Het politiek/strategische niveau werd
vertegenwoordigd door de VN Veiligheidsraad in New York. Deze had in
1993 Resolutie 836 uitgegeven, waarin de enclaves werden bestempeld als
'safe  area' s'. Het operationele niveau werd formeel vertegenwoordigd  door
de VN hoofdkwartieren in Zagreb en Sarajevo. Dit niveau had echter geen
reserves of andere middelen om het functioneren van de operationele
eenheden te steunen en fungeerde min of meer als doorgeefluik van
politieke wensen. De tactische leiding lag in handen van het sector
hoofdkwartier in Tuzla en de commandant van het VN bataljon in de
enclave.

In Nederland werden de politiek-strategische aspecten van de inzet van de
VN eenheid in Srebrenica primair door de Minister van Defensie bewaakt.
Deze had daarvoor het DCBC ingericht. Met de uitvoerende aspecten was
de Bevelhebber van de Landstrijdkrachten (BLS) belast. Deze kende
daarvoor een zgn. (ad hoc) KL Crisisstaf die een permanent operatiecentrum
ter beschikking had. Dit operatiecentrum profileerde zich vooral als een
administratief, logistiek en communicatiecentrum.

Tabel 45 : Commandoniveaus gedurende de VN operatie

Niveaus VN liin Nationale lijn
Politiek/militair VN Veiligheidsraad Defensie Crisis Beheersings-
strategisch niveau Centrum (DCBC)
Operationeel niveau VN Hoofdkwartieren Germproviseerd (NL

in Zagreb en Contingentscommandant of
Sarajevo NL vertegenwoordigers bij VN

staven)
Tactisch niveau Sectorcommando in Dutchbat (Srebrenica en Simin

Tuzla en Dutchbat Han) en Operational Support
(Srebrenica en Simin Command (Lukavac)
Han)

In de Nederlandse commandolijn ontbrak het operationele niveau, d.w.z. een
niveau dat kon schakelen tussen politieke wensen en ambities en praktische
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(on)mogelijkheden. De strategische top communiceerde rechtstreeks met de
uitvoerende eenheid 3414 Schematisch is dit weergegeven in Tabel 45.

Het besturingsmodel kende dus niet alleen twee parallel lopende
gezagslijnen, er ontbrak in beide lijnen ook nog een belangrijke schakel: het
operationele niveau. Hierdoor liepen praktische en politiek/strategische
elementen vaak door elkaar en ontbrak elke flexibiliteit. Ook de mentale
afstand tussen de politiek georienteerde staven en de in een machteloze
positie verkerende operationele eenheid in de enclave was groot.

Illustratief voor deze gecompliceerde en onvolledige bestuursstructuur is de
wijze waarop in de mogelijkheid van luchtsteun werd voorzien. De VN was
zeer terughoudend met luchtaanvallen omdat ze wilde voorkomen bij de
oorlog te worden betrokken. De uitvoering van luchtaanvallen was
bovendien afhankelijk van de weersgesteldheid en de beschikbaarheid van
vliegtuigen en dus ook om die reden een niet al te zeker middel.

Tabel 46: Overzicht gebruik luchtsteun tijdens aanval op Srebrenica

Datum Aanvraag Gevolg
6 juli Informele aanvraag CAS. Geen gevolg vanwege niet voldoen aan

criterium van 'direct levensgevaar voor
VN personeel'.

8 juli Aanvraag CAS. Niet gegeven om politieke redenen
(Vredesconferentie elders)

9 juli VN Commando bereidt 'pre- Bataljon vraagt geen luchtsteun aan
approved' request voor. vanwege gevaar voor escalatie en

gegijzeld personeel.
10juli Aanvragen CAS. Afgewezen wegens duisternis.

Dutchbat gaat ten onrechte VN 'ultimatum' aan Serviers slechts
uit van 'airstrikes'. vanwege bedoeld als waarschuwing.
overschrijden 'ultimatum'
aan de Bosnische Serviers.

1 1 juli Aanvraag CAS. Luchtaanval (CAS) wordt ca 5 uur na de
aanvraag uitgevoerd. Resultaat: 66nMinister van Defensie dringt (licht) beschadigde Servische tank.aan op stoppen luchtsteun

wegens gevaar voor eigen
troepen.

Bron: NIOD. (2002), Srebrenica, een veilig gebied, Meppel. Giethoorn/I'en Brink

34X Wel waren er Nederlandse officieren in de VN staven. Deze werden dc)or de Nederlandse leiding
soms voor nationale aangelegenheden benut. De Nederlandse contingentscommandant had alleen
bevoegdheden op personeelsgebied en speelde geen operationele rol.
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Een verzoek om luchtsteun diende een lange procedurele weg te volgen. Een
aanvraag voor Close Air Support vereiste zowel goedkeuring van de militaire als
van de politieke VN top. Als dit was gerealiseerd, volgde een behandeling in het
uitvoerende NAVO hoofdkwartier waarbij vooral werd gekeken naar de
praktische aspecten als beschikbaarheid van vliegtuigen, weersomstandigheden en
de dreiging van luchtafweersystemen. Op deze wijze was een aanvraag op grond
van een urgente  ( !) dreiging  al  gauw uren onderweg. Ook tijdens de uitvoering
kon luchtsteun nog worden afgebroken, b.v. als de weersomstandigheden
verslechterden, de doelen niet goed konden worden onderkend, er geen (goede)
verbinding met de grondtroepen tot stand kwam of de brandstof van de
vliegtuigen op raakte. Het luchtsteunwapen was hiermee weinig effectief.

In de VN lijn kende men een stafstructuur naar analogie van de NAVO
structuur. Het multinationale karakter met o.m. niet-NAVO landen,
meerdere vacatures en soms een slechte beheersing van de (Engelse)
voertaal, belemmerden een soepel functioneren.
De stafondersteuning van de Nederlandse commandolijn was van
wisselende kwaliteit. Het DCBC was goed georganiseerd en omvatte alle
relevante functionaliteiten. De verhouding met de KL crisisstaf die
verantwoordelijk was voor de administratieve en logistieke ondersteuning,
verliep echter nogal moeizaam. Het Nederlandse bataljon in Srebrenica
kende intern de gebruikelijke staforganisatie van een infanteriebataljon,
uitgebreid met specialisten en tolken. Deze was adequaat, ook voor militaire
operaties in VN verband.

De VN macht beschikte als vredesmacht niet over de inlichtingenorganen
die normaal onderdeel uitmaken van een militaire structuur. Dit was het
logische gevolg van de humanitaire opdracht van de VN troepen. De grotere
(en meer ervaren) troepenleverende landen voorzagen zelf in hun
informatiebehoefte. De Nederlandse militaire topleiding hield zich aan de
formele positie van de VN en hield zelfs bewust informatiesystemen tegen.
Mede hierdoor had men geen enkel inzicht in de bewegingen van de beide
strijdende partijen zowel binnen als buiten de enclave.
De besluitvorming in de VN hoofdkwartieren had een betrekkelijk
geimproviseerd karakter. Dit werd veroorzaakt door de vele nationaliteiten,
de politieke orientatie en het bestaan van parallel lopende nationale lijnen.
De Nederlandse besluitvorming had een vooral politiek karakter.

Adaptieve Cultutir.
De Nederlandse cultuur kent een nadruk op overleg en het bereiken van
compromissen. De inzet van militaire middelen past daar niet goed in. In
een omgeving waar het gebruik van geweld onderdeel uitmaakt van het
scenario, blijkt de Nederlandse politiek zich minder goed thuis te voelen.



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 313

Inherent aan deze cultuur is een gebrek aan doortastendheid in netelige
situaties. Het falen van de VN in Srebrenica werd in eerste instantie in de
schoenen van de militairen ter plaatse geschoven. Het duurde ca 7 jaar en
vergde verschillende onderzoeken en een parlementaire enquBte voordat de
overtuiging begon te groeien dat sprake was van een collectief, maar vooral
politiek falen en dat de VN eenheid met al zijn opgelegde beperkingen heeft
gedaan waartoe het redelijkerwijs nog in staat was.
De cultuur van compromissen kenmerkte ook de top van de Nederlandse
militaire organisatie. Ook geringe ervaring met complexe vredesoperaties
speelde hier een rol. Men ging te zeer uit van het 'politiek correcte' beeld
van een 'peacekeeping' operatie waarbij de VN met instemming van alle
partijen toeziet op naleving van verdragen. De werkelijkheid was echter dat
de partijen doorgingen met de strijd en de VN troepen permanent
bedreigden. Dit leidde niet tot een herbezinning, maar tot berusting door de
militaire top.

Innovatief ver,nogen.
Het lerend vermogen van de VN organisatie was beperkt, onder meer
vanwege een voortdurende rotatie van personeel. Het Nederlandse bataljon
had uitgebreid kennis genomen en gebruik gemaakt van de ervaringen van
eerder uitgezonden eenheden en van de buitenlandse eenheden ter plaatse.

Een deel van het leidinggevende personeel had ervaring opgedaan in eerdere
VN operaties. Mede naar aanleiding van de uitzending naar Srebrenica
richtte de Koninklijke Landmacht een afdeling Lessons Learned op. Deze
gaf in  1998 een eerste publicatie uit 349.

Gedurende de Koude Oorlog stonden de Nederlandse operationele eenheden
onder bevel van het le Legerkorps, dat op zijn beurt in oorlogsomstandigheden
onder bevel van de NAVO werd geplaatst. De rol van de Landmachtstaf was die
van vredeshoofdkwartier, belast met voornamelijk instandhouding en beheer.
Na de Koude Oorlog werd het 1' Legerkorps opgeheven. De operationele
eenheden kwamen onder bevel van een nieuw gevormd Duits-Nederlands
legerkorps. De inzet van Nederlandse eenheden in VN verband had echter een
nationaal karakter en viel rechtstreeks onder de Landmachtstaf. De nieuwe
operationele hoofdtaak van de landmacht werd dus militair ondersteund door een
(niet operationeel ingesteld) vredeshoofdkwartier. In de praktijk hield dit
hoofdkwartier zich voornamelijk bezig met aangelegenheden op het gebied van
communicatie. logistiek en contacten met het thuisfront. Het had geen
operationele meerwaarde. De uitgezonden eenheid was wat betreft zijn hoofdtaak
vooral on 7ichielf nangeweien

44" Operationele Staf BLS. Lessons learned & Commandovoering in voormalig Joegoslavie, december
1998.
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Tabel 47: Waardering van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie 4

Componenten Factoren Kernaspecten Nederlands
VN
optreden

Conceptueel Leiderschap Stijl
Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid             - -
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie                                    +

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
vorming

Organisatorisch Passende Congruentie                       -
organisatiestructuur Organisatie ontwikkeling

Onderscheid in niveaus
Bestuurlijke Beleidsondersteuning          - -
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling            -

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte
vermogen Bedrijfshouding

Gemiddelde                                                                                              -
kwalificatie

Evahiatie
Deze case studie illustreert hoe een potentieel capabele en tlexibele eenheid
door het ontbreken van een intelligente aansturing geleidelijk een willoze
speelbal van lokale partijen kan worden. Vanaf het begin van de VN
opdracht in Srebrenica week de nationale politieke en militaire leiding af
van haar eigen operationele besturingsnodel. Eenheid en helderheid in de
aansturing ontbraken. De uitgezonden eenheid kreeg ondanks de
dynamische en onzekere omstandigheden een nauw omschreven
samenstelling en een beperkte en statisch uit te voeren taak, waarmee de
vrijheid van handelen en de operationele flexibiliteit van de eenheid tot
vrijwel nul werden gereduceerd. Dit werd versterkt door de
uitputtingstrategie van de Bosnische Serviers. Van een intelligente,
bestuurbare organisatie was hierdoor geen sprake (meer). De operationele
effectiviteit van de VN aanwezigheid in Srebrenica lag geheel in handen van



Het besturingsvraagstuk in de militaire organisatie 315

de hogere niveaus. Het nationale en VN besturingssystemen functioneerden
echter om uiteenlopende redenen slecht.

De stijl van de leiding van de eenheid werd in deze omstandigheid
onvermijdelijk reactief en afwachtend. De focus verliep geleidelijk naar een
'hoe  veilig  uit deze onmogelijke situatie te komen'. Het optreden  van  de
Nederlandse eenheid werd vooral beinvloed door (een gebrek aan)
politiek/strategische keuzes. Dit begon al voor aankomst in het
operatiegebied door:

-  het verminderen van de capaciteit (geen zware mortieren en mortier-
opsporingsradars):

- het niet voldoen aan de basisvoorwaarden van de eenheids-
commandant (o.a. 'freedom of movement');

-    het terugtrekken van de helikopters:

-    het splitsten van de eenheid:
-    het elders onderbrengen van de logistiek;
-    het weglaten van inlichtingencapaciteit;
-    het niet invullen van een volwaardig operationeel niveau:
- het niet beschikbaar hebben van reserves of 'zekere' steun door

derden.

Hoewel goede wil is getoond, was de eenheid in de bestaande conditie
feitelijk niet in staat om (op  10 en  1 I juli) effectief over te schakelen op een
'groen' (gevechts)optreden en 'blocking positions' in te nemen. Dit was
zelfs onverantwoord te noemen. Het karakter en de omvang van de
Servische agressie werd - naar achteraf bleek - mede bepaald door de
terughoudende houding van de VN. Toen een duidelijke VN reactie uitbleef,
resulteerde dit in een verovering van de gehele enclave, met de bekende
fatale gevolgen. Kenmerkend voor de verstarring en verwarring binnen de
VN en de nationale kanalen, was dat geen van de betrokkenen bij deze
gebeurtenis zelfs serieus rekening hield met de mogelijkheid van een aanval
op de gehele enclave.

15.6 Case studie 5: De Nederlandse deelname aan de Stabilisation
Force in Iraq (SFIR)(2003/2005) 350

15(} Bronnen:
- Brief Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie aan Tweede Kamer. 6 juni 2003
-     Van Harskamp. R.H.. Is de Nederlandse infanterie gereed voor inzet in het gehele

geweldspectrum?. in: Infanterie, september 2004, p. 3 - 8.
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Algemene besclirijving
Nadat Irak jarenlang de resoluties van de VN-veiligheidsraad over de
ontwapening van het land op het gebied van massavernietigingswapens
naast zich heeft neergelegd, beginnen op 20 maart 2003 Amerikaanse en
Britse troepen een aanval op Irak. Het doel van de operatie is het beeindigen
van de dreiging van massavernietigingswapens en het omverwerpen van het
wrede regime van Saddam Hussein. In korte tijd wordt Irak door
Amerikaanse en Britse troepen bezet. Op 9 april 2003 worden de gevechts-
handelingen gestaakt. De daaropvolgende speurtocht naar massa-
vernietigingswapens levert niets op. Saddam Hussein ontkomt aanvankelijk,
maar wordt op 13 december gevangen genomen.

In de situatie die in Irak is ontstaan na het Amerikaanse en Britse militaire
optreden en het verdwijnen van het regime van Saddam Hoessein, is
aandacht vereist voor de stabiliteit in de regio, het behoud van de territoriale
integriteit van Irak en de binnenlandse veiligheid en stabiliteit. Ook is
capaciteit nodig voor humanitaire hulpverlening en de wederopbouw van het
land. Een multinationale stabilisatiemacht is in dit verband voorlopig
onmisbaar.    Op    22    mei    2003    werd       de VN Resolutie 1483 unaniem
aangenomen. In deze resolutie worden bijzondere bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en verplichtingen van de bezettingsmacht en de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (omschreven als 'de
Autoriteit') erkend. De Autoriteit wordt opgeroepen het welzijn   van   het
Irakese volk te bevorderen door effectief bestuur van het grondgebied, in het
bijzonder door herstel van veiligheid en stabiliteit en het scheppen van
voorwaarden, waardoor het Irakese volk in vrijheid de eigen politieke
toekomst kan bepalen. De VN resolutie roept verder de lidstaten op bij te
dragen door het ter beschikkingstellen van personeel, materieel en andere
middelen.
Ook Nederland besluit voor een bepaalde periode deel te nemen aan deze
Stabilisation Force in Iraq (SFIR). De lokale autoriteit wordt gevormd door
de Coalition Provisonal Authority (CPA). Deze streeft ernaar deze taken zo
snel mogelijk over te dragen aan een overgangsregering, die op haar beurt
zal moeten worden opgevolgd door een vrij verkozen, representatieve
Irakese regering.

Op  11  juli 2003 stemt de Coalition Provisonal Authority  (CPA)  in  met de
oprichting van het Iraqi Civil Defence Corps (ICDC). Het is de bedoeling

-     Matthijssen, C.., (2005), Al  Muthanna: Een stap verder. in: Militaire Spectator, JRG 174.
nr. 4,. p.  140 -  154.

-     Interviews met luitenant-kolonels C.J. Matthijssen (Commandant SFIR - 4) en F.B. van
Dooren (Commandant SFIR - 5).
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dat  zij op termijn zorgen  voor  een  'safe and secure environment'. Verder
benoemt de CPA een interim regering (IGC) met roulerend voorzitterschap
en maakt zij bekend dat er begonnen zal worden met de rekrutering van
personeel voor het nieuwe leger van Irak (New Iraqi Army (NIA). In
augustus begint de opleiding van de eerste 400 rekruten voor het NIA. In
dezelfde maand vindt een zware bomaanslag plaats op het VN-
hoofdkwartier in Bagdad. Onder de doden is de speciale VN gezant Vieira
de Mello. In november komen de CPA en IGC tot een akkoord over de
bestuursoverdracht in juni 2004. De leden van het IGC ondertekenen op 5
maart 2004 de interim basiswet. Deze blijft van kracht tot de definitieve
grondwet in 2005.

Op 31  juli 2003 werden ca 1.100 Nederlandse militairen uitgezonden naar
de provincie Al-Muthanna in het zuiden van Irak als onderdeel van de
Stabilisation Force in Iraq (SFIR). In eerste instantie zullen de troepen zes
maanden in Irak blijven. De missie wordt twee keer verlengd. Uiteindelijk
keerden de laatste elementen op 7 maart 2005 uit Irak terug. Het doel van de
missie was het bijdragen aan het herstel van de veiligheid en de stabiliteit in
Irak in het kader van Resolutie 1483. Daarnaast werkten de Nederlandse
militairen mee aan de humanitaire hulpverlening en de wederopbouw. De
missie moest er ook toe bijdragen dat de Irakese bevolking het land zo snel
mogelijk weer zelf kan besturen.
Het Nederlandse detachement bestond uit verschillende onderdelen. De kern
werd gevormd door een veelzijdig bewapend infanteriebataljon, ondersteund
door onder meer transport- en gevechtshelikopters. Verder kende het een
detachement genie, CIMIC en logistieke elementen en een eenheid van de
Koninklijke Marechaussee. De Nederlandse missie stond onder het
commando van een Britse divisie. Dit betekende, dat de operationele taken,
opdrachten en prioriteiten door de Britse eenheid werden vastgesteld.
De Nederlandse bijdrage is gericht op de ondersteuning van de navolgende
specifieke taken:

-    het herstel en het handhaven van de veiligheid en de stabiliteit;
-    het mogelijk maken van activiteiten van humanitaire organisaties.

- het mogelijk maken van de leveranties van essentitle openbare
nutsvoorzieningen en de infrastructuur die noodzakelijk zijn voor
politiek en economisch herstel:

-  het ondersteunen van coalitieactiviteiten voor de beveiliging en de
ontmanteling van alle locaties die verband houden met massavernie-
tigingswapens;

-    de verwijdering van restanten van het regime van Saddam Hoessein;
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-    de handhaving van de openbare orde;

-    de beveiliging en de opslag van militaire uitrusting;

- het beveiligen van politiebureaus en financiele en culturele
instellingen;

-    het mogelijk maken van betalingen aan lokale werknemers in de nuts-
voorzieningen met fondsen van de 'Coalition Provisional Authority'
(CPA).

Chronologisch verloop van de operatie

Tabel 48: Chronologisch verloop van de operatie

Tijdverloop Nederlands optreden Activiteiten overige Opmerkingen
partijen

6juni 2003 Nederlandse regering
besluit tot deelname
aan SFIR voor de duur
van zes maande.

31 juli 2003 Eerste Nederlandse
detachement (SFIR 1)
operationeel in Irak.

28 Nederlandse regering
november besluit tot verlenging
2003 van de deelname met

een halfjaar.
Aflossing door tweede
detachement (SFIR-2).

27 Nederlandse militair Betrokken
december doodt Irakees met Nederlandse
2003 'waarschuwingsschot'. militair

gearresteerd en
naar Nederland
gebracht  1.

Nederlandse regering
besluit tot verlenging
van de deelname met
een halfjaar

14 maart Aflossing door derde
2004 detachement (SFIR-3).

april 2004 Diverse schietincidenten Nederlandse
en aanslagen. reacties uit

351 Deze affaire trekt veel publieke aandacht. De militair wordt later door de rechtbank en het
gerechtshof vrijgesproken.
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zelfverdediging
maken
verschillende
Irakese
slachtoffers.

mei 2004 Dode en gewonde Nederlandse regering
door aanslag op stuurt 6 Apache
Nederlandse helikopters naar Irak ter
patrouille. versterking.

8 juni 2004 VN Resolutie

1546:

erkenning Iraqi
Interim
Government.

11 juni 2004 Nederlandse regering
besluit tot verlenging
deelname met 8
maanden.

28 juni 2004 Soevereiniteitsoverdracht Buitenlandse
aan de (interim) Irakese troepen blijven
regering op basis van VN aanwezig op
Resolutie 1546. verzoek van de

Irakese

regering.
14 juli 2004 Aflossing door vierde

detachement (SFIR-4).

14 augustus Nederlandse militairen Oplopende spanningen
2004 rijden in een als gevolg

hinderlaag met als ontwikkelingen elders in
gevolg een Irak.
gesneuvelde en vijf
gewonden. Reactie
snel en effectief.

Augustus Diverse incidenten. Nederlandse
2004 reacties uit

zelfverdediging
maken
verschillende
Irakese
slachtoffers.

Medio Aflossing door vij fde
november detachement (SFIR-5)
2004

30 januari Verkiezingen
2005 voor een nieuw
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Irakees

parlement.
7 maart SFIR-5 keert terug
2005 naar Nederland.

Behandeling van de bestiturbaarheidsfactoren

Leiderschap.
De stijl van de leiding was op alle niveaus overwegend ondersteunend en
stimulerend. Op het uitvoerende vlak werd zo veel mogelijk overgelaten aan
de - over een groot gebied verspreide - eenheden. De detachementleiding
bewaakte de samenhang en eenheid van het geheel.

De gehele operatie in Irak stond onder commando van US CENTCOM,
waarbij een Coalition Forces Land Component Commander (CFLCC)
vanuit Bagdad de operatie aanstuurde. Hierbij werd Irak opgedeeld in vier
sectoren. Het Verenigd Koninkrijk had de leiding over het zuiden van Irak.
Het Nederlandse bataljon stond als zelfstandige eenheid onder 'operational
control' van de Britse divisie. Hiermee was de eenheid in de leiding
verzekerd. Voor de politieke en logistieke aspecten bestond verbinding met
de Nederlandse autoriteiten via het Defensie Operatie Centrum (DOC).

De operatie als geheel is gericht op een snelle overdracht van
verantwoordelijkheden aan de Irakese bevolking. Voor het Nederlandse
detachement ligt de nadruk eerst op het scheppen van voldoende veiligheid,
vervolgens op het overdragen van verantwoordelijkheden en tenslotte het
ondersteunen van Irakese veiligheidsinstanties. Gekozen werd voor een zo
proactief mogelijk optreden, wat wil zeggen dat vooral inlichtingen en
informatie de basis vormen voor het optreden en zo weinig mogelijk met
'checkpoints' en patrouilles wordt gewerkt. Het streven is om niet de nadruk
te leggen op de militaire aanwezigheid.
Binnen het Nederlandse detachement bestond er op alle niveaus een goed
vertrouwen in elkaar en in de leiding. Dit gold ook voor de wijze waarop de
politieke en militaire topleiding met de operatie omgingen. De Minister van
Defensie en Chef Defensiestaf bezochten regelmatig de detachementen.
Hoewel het detachement bestond uit vele - onderling sterk verschillende -
onderdelen en specialisten was sprake van eenheid in focus en samenhang.

Ruinite op alle niveaus
Het Nederlandse detachement kreeg van de Britse leiding de ruimte om
zelfstandig zijn activiteiten in te richten. Ook intern volgden de Nederlandse
eenheden de beginselen van de missiegeorienteerde commandovoering.
Voor de uitvoerende eenheden gold in de eerste plaats het belang van het
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grotere geheel. De eenheidscommandanten konden echter zelfstandig over
de wijze van uitvoering beslissen. Bij het reageren op agressie golden de
'Rules of Engagement' (ROE's). De Nederlandse regering hechtte eraan dat
de ROE'  voldoende robuust zouden zijn. wat onder meer betekende dat er
ruime bevoegdheden waren voor 'force protection' en het scheppen van een
veilige en stabiele omgeving. Ook boden zij voldoende mogelijkheden om
in geval van vijandelijkheden of ongeregeldheden de taken te blijven
uitvoeren.

Een MD s steem
De Nederlandse krijgsmacht kent een ver ontwikkeld MD systeem met een
permanente opleiding en vorming gedurende de loopbaan. De
leidinggevenden worden op grond van uiteenlopende kwaliteiten
geselecteerd en verder gevormd. Hierbij zijn echter niet altijd de
operationele leidinggevende kwaliteiten van de betrokkenen doorslag-
gevend. Als gevolg hiervan blijft een risico van disfunctioneren onder
operationele omstandigheden bestaan. De leidinggevenden blijken echter
over het algemeen goed tegen hun taak opgewassen.

Passende organisatiestructilitr
De aansturing van de SFIR operatie geschiedde langs twee lijnen. Op
operationeel gebied werd het strategisch niveau bepaald door de Provisional
Coalition Authority. Het uitgezonden bataljon vormde (met het Britse
divisieniveau) het operationele ('schakel') niveau. De compagnieen   en
pelotons richtten zich op de tactische uitvoering.
In de nationale lijn ging het vooral om nationale politieke en logistieke
aspecten. Daarin vormden de Minister van Defensie en de CDS ,
vertegenwoordigd door het Defensie Operationeel Centrum, het strategisch

352
niveau . Ook hierbij vormde het bataljon het operationele niveau en de
lagere eenheden het tactische niveau.

De organisatie van het uitgezonden detachement was zeer flexibel 353
Uitgangspunt was de uit te voeren taak. Intern kon eenvoudig met eenheden
worden geschoven en tijdelijke 'taskforces' of teams worden samengesteld.
Vaak hadden dergelijke groepen een multinationaal en/of 'joint' karakter.
Indien nodig kon de eenheid vanuit Nederland met materieel of eenheden
worden versterkt. Dat is verschillende keren het geval geweest, onder meer
met inlichtingencapaciteit. pantservoertuigen. infanteriepelotons. wapen-
locatieradars en Apache helikopters. Ook was steun van de internationale

„3 De Koninklijke Landmacht volgde de operatie in een zgn. Situatiecentrum. Deze had echter geen

bevelsbevoegdheden.
./

De formele benaming 'Battlegroup' Cat'geleid van het 'Kampfgruppe concept) duidt al op een voor
de gelegenheid samengestelde formatie.
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partners mogelijk en in enkele gevallen ook nodig. In beginsel waren er
geen organisatorische of materiele beperkingen.

Bestutirlilke infrastructuur
De stafondersteuning van de leiding van het Nederlandse detachement was

uitgebreid en omvatte verschillende specialismen. Ook maakte een politieke
adviseur deel uit van de staf. De staf was in staat permanent een actueel
beeld van de veiligheidssituatie te produceren en te communiceren en
speciale activiteiten voor te bereiden. De informatiebehoefte was gelet op de
omvang van het gebied van verantwoordelijkheid groot.

Adaptiere cultuur
De kern van de ingezette eenheden bestond uit infanterie, getraind in het
functioneren onder uiteenlopende omstandigheden. Dergelijke eenheden
worden gekenmerkt door een 'can do' mentaliteit. De omstandigheden
waren soms ongunstig in de vorm van extreme hitte en de kans op
aanslagen. Dit heeft de ingezette militairen nooit uit balans gebracht. De
gedegen voorbereidingen en het zelfvertrouwen bleken opgewassen tegen

deze omstandigheden.
De vele aan de kern toegevoegde eenheden kenden een eigen (sub)cultuur
en minder samenhang, maar pasten zich relatief eenvoudig aan. Ook bij het
samenwerken met buitenlandse (vooral Britse) eenheden traden cultuur-
verschillen aan het licht. Ook deze bleken geen belemmering voor een
goede samenwerking.

Innovatief vermogen.
Door de eenheden werd permanent van elkaar en van de buitenlandse
partners geleerd. Deze lessen werden aan elkaar doorgegeven. Gedurende de

operaties werden vele vernieuwingen doorgevoerd op basis van de
ervaringen. Zo werden de patrouilletactieken steeds aangepast, evenals de
wijze van inrichting van 'roadblocks' en vond het overleg met het Irakese
bestuur geleidelijk ook op de laagste niveaus plaats.
Ook op nationaal niveau worden de lessen ter harte genomen en verwerkt in
de trainingmethodiek 354.

354
De Koninklijke Landmacht kent ,·anat 2005 een zgn. Opleiding en Training Centrum COTO

Operatien waar bataljoi11- en brigadestaven worden getraind. Hierin wordt mede van de ervaringen
gebruik gemaakt.
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Tabel 49: Waardering van de bestuurbaarheidsfactoren Case studie 5

Componenten Factoren Kernaspecten Nederlands
optreden

Conceptueel Leiderschap Stijl ++
Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle Handelingsvrijheid ++
niveaus Decentrale middelen

Waardering initiatief
MD systeem Selectie                                    +

Loopbaanpatronen
Permanente opleiding en
vorming

Organisatorisch Passende Congruentie ++
organisatiestructuur Organisatie ontwikkeling

Onderscheid in niveaus
Bestuurlijke Beleidsondersteuning ++
infrastructuur Informatievoorziening

Besluitvorming
Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling            +

Kwaliteitsbesef
Innovatief Ruimte ++
vermogen Bedrijfshouding

Gemiddelde ++
kwalificatie

Evaluatie
Bij de SFIR operatie in Irak werd het besturingsconcept van de
missiegeorienteerde besturing doeltreffend toegepast. Dit geschiedde op alle
niveaus, inclusief het politieke niveau. De voorbereidende training en
opleiding was effectief en realistisch en bood dientengevolge een goed
houvast. Hoewel nog steeds sprake was van een stringente politieke invloed.
werden de operationele vrijheid en organisatorische flexibiliteit zo ruim
mogelijk gehouden, waardoor de eenheid zich flexibel kon aanpassen aan de
omstandigheden. Op verzoeken om (tijdelijke) versterking werd direct
gereageerd. Deze zichtbare steun gaf het personeel het vertrouwen dat ze
met iets belangrijks bezig waren. Het door de topleiding geschonken
vertrouwen in de operationele leiding werd nooit geschaad. De relatief
zwakke punten (MD en cultuur) hebben hun wortels in de heersende
vredesstructuur en cultuur van het Nederlandse leger, waarin men een
missiegeorienteerde aanpak niet overal en in dezelfde mate terugvindt.
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15.7 Evaluatie van de case studies

De case studies betreffen twee typen optreden en verschillende perioden en
omstandigheden. Hieronder wordt een overzicht gegeven van beide typen

optreden met de waarderingen van de case studies in het bestuurbaarheids-
kader.

Tabel 50: Overzicht waarderingen Case studies 1,2 en 3

Bestuurbaar- Case studie 1 Case studie 2 Case studie Gemiddelde
heidsfactoren 3 waarden case

studies 1 t/m 3
Duits Frans Duits Ameri- Duits Brits Duits Overigen

kaans

Leiderschap ++  -    +   -    ++ - ++  -
Ruimte voor + + - - ++ -- + + - - + +    - -

alle niveaus
MD systeem ++ - ++ - ++ - ++  -
Passende ++  -    +   +   -    - + -,+

organisatie-
structuur
Bestuurlijke ++  -    +   -    +   -   +   -
infrastructuur
Adaptieve ++ - ++  -   +   -   ++  -
cultuur
Innovatief ++ - ++ + ++ - ++  -
vermogen
Totaal ++ - + +/+ - +/+ + - ++ /+    -

Deze case studies illustreren dat het door de Duitsers toegepaste
besturingsmodel op alle bestuurbaarheidsfactoren aanmerkelijk hoger scoort
dan dat van de opponenten. Het verschil komt vooral naar voren op het punt
van ruimte voor alle niveaus voor het zelfstandig nemen van beslissingen.
Juist dit element kenmerkt de intelligente organisatie. Het was de
geinstitutionaliseerde intelligentie, die maakte dat de Duitse militaire
organisatie zich sneller kon aanpassen aan de omstandigheden dan de
andere militaire organisaties. Dit kwam niet alleen tot uitdrukking in een
bepaalde rol of in bepaalde omstandigheden. Onder alle omstandigheden

355bleek de Duitse militaire organisatie opvallend goed te presteren . Uit het
overzicht komt tevens naar voren dat het effectiviteitsverschil niet op een
enkele factor, maar op een samenhangende reeks van factoren is gebaseerd.

355 Dat het ook niet een hogere persoonlijke intelligentie van de Duitse officieren was. bleek onder
meer uit het feit dat bij twee van de case studies latere wereldleiders betrokken waren, nl. Charles de
Gaulle (Case studie I: commandant van de ge'improviseerde 4' Franse pantserdivisie) en Dwight
Eisenhower (Case studie 2: bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Noord Afrika)
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Onderstaande tabel geeft een beeld van de bestuurbaarheidsfactoren bij de
case studies die het optreden van de Nederlandse krijgsmacht in het kader
van vredesoperaties betreffen.

Tabel 51: Overzicht waarderingen Case studies 4 en 5

Bestuurbaarheidsfactoren Case studie 4 Case studie 5

Leiderschap                                            - -                     + +
Ruimte voor alle niveaus                              - -                       + +
MD systeem                                        +                    +
Passende organisatiestructuur                      -                       + +
Bestuurlijke infrastructuur                            - -                       + +
Adaptieve cultuur                                     -                       +
Innovatief vermogen                                          -                             + +
Gemiddelde kwalificatie                            -                       + +

In de twee laatste case studies is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar. Zij
spelen zich af in een geheel andere politiek strategische context. Case studie
4 toont een situatie waarin politieke beleidsorganen de overhand hebben en
trachten zekerheden te verkrijgen door strakke richtlijnen en beperkingen,
ongeacht een dynamische en (zeer) onzekere operationele situatie. Als
gevolg hiervan ontbreekt op operationeel niveau elke ruimte voor
creativiteit, intelligentie en doortastendheid. Het ambtelijke

besturingsapparaat van zowel de VN als de nationale leiding bleek
voorspelbaar niet in staat effectief te reageren op een dynamische en
onberekenbare omgeving.
De nationale politieke en militaire top hield ondanks de tekenen van
mislukking van het beleid vast aan een politieke benadering. Daarmee
dwongen ze de VN eenheid tot een - in het licht van de latere massamoord
weinig verheffende en sterk bekritiseerde - statische en passieve rol.  Case
studie 5 toont de geleerde lessen van het vorige drama. De operationele
eenheid werd in deze situatie veelzijdig uitgerust en kreeg een ruim
mandaat. Naar behoefte werden versterkingen gezonden in de vorm van
extra troepen of materieel. Hoewel eveneens gebonden aan politieke
richtlijnen was de bewegingsvrijheid aanmerkelijk groter dan in Case studie
4. Deze bewegingsvrijheid werd vervolgens door de betrokken
leidinggevenden dankbaar en effectief benut. Het vertrouwen in elkaar en de
leiding was overeenkomstig groot.
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Hoofdstuk 16

Samenvatting: De bestuurbaarheid van militaire organisaties

16.1 Algemeen
Militaire formaties werden     in     de     19x    eeuw in toenemende    mate
onbestuurbaar door een groeiende omvang en complexiteit. De dynamiek
die tijdens confrontaties ontstond, vergde een groot reactievermogen, wat
met het traditionele besturingsmodel van centrale en gedetailleerde planning
en beheersing van alle bewegingen niet meer kon worden opgebracht. In
Pruisen en het latere Duitsland leidde dit tot een fundamentele herbezinning

op de oorlogvoering en alle daarmee samenhangende aspecten. In plaats van
te trachten de dynamiek, dreigende chaos en onzekerheid te beheersen met
meer regels en planning nam men deze aspecten als uitgangspunt en bezon
men zich op manieren om daarmee zo effectief mogelijk om te gaan. Dit
leidde tot een nieuwe wijze van besturen, gebaseerd op een subtiele
combinatie van centrale regie en zelfstandig handelen en het aanmoedigen
van initiatief en innovatie op alle niveaus.

De toepassing van dit nieuwe concept - vooralsnog in experimentele vorm -
leidde tot een grotere operationele effectiviteit. Deze effectiviteit werd later
verder verhoogd door de toepassing van nieuwe technologie, zoals de tank,
het vliegtuig en de draadloze communicatie. In tegenstelling tot de andere
landen die deze nieuwe technologie toepasten binnen de traditionele
structuren, legde de Duitse militaire leiding een verbinding tussen het
nieuwe besturingsconcept van operationele zelfstandigheid en de nieuwe
technologie en ontwierpen hiervoor nieuwe organisatiestructuren. Het
resultaat was een initiatiefrijke, flexibele en lerende organisatie met een
ongeevenaarde operationele effectiviteit.

16.2 De elementen van een intelligente organisatie
De kern van het nieuwe besturingsconcept was een vergaande
decentralisatie van de besluitvorming, het aanmoedigen van het nemen van
initiatief op elk niveau, samenwerking en het leren van elke ervaring. Zoals
een rivier oevers nodig heeft om zijn kracht te behouden, ontleent de
beslissingsvrijheid zijn kracht aan zijn orientatie (en begrenzing) op de
doelstellingen van de operatie. De operationele leidinggevenden handelen
weliswaar zelfstandig, maar op grond van een grondig begrip van de
intenties van de topleiding. Zij beschikken over durf, initiatief en een
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lerende instelling. De kwaliteit van de leidinggevenden neemt daarom een
prominente plaats in binnen het concept. Niet alleen moeten zij in staat zijn
op grond van een eigen analyse van de situatie te handelen. zij moeten op
hun beurt de kracht opbrengen de lagere uitvoerenden ruimte te geven Ook
eigen afwegingen te maken. Het concept ging verder uit van integratie en
samenwerking van alle onderdelen. Het omvat op een holistische wijze alle
elementen in de organisatie. De synergie die hiervan uitging, zorgde voor
een multipliereffect. Dit was overigens verre van eenvoudig te bereiken,
omdat het gepaard ging met een cultuuromslag binnen een organisatie die
traditioneel was opgedeeld in sterk gescheiden onderdelen.
Het nieuwe besturingsconcept levert geen oplossingen maar

organisatiebreed (situatiegericht) oplossend vermogen. Het is erop gericht
uit elke situatie het optimale resultaat te halen, ongeacht de complexiteit,
chaos of onzekerheid. Daarmee bereikt de organisatie een hogere orde van
intelligentie en stabiliteit. Een orde die zodanig flexibel is dat onzekerheid.
spanningen, veranderingen, dynamiek e.d. er weinig vat meer op hebben. de
samenhang niet meer kunnen verstoren en de doelgerichtheid behouden
blijft. In het concept wordt een subtiele balans gevonden tussen paradoxale
elementen als gehoorzaamheid en initiatief, dril en creativiteit en autoriteit
en zelfstandigheid.

Onderdeel van het militaire evolutieproces is de steeds soepeler wijze
waarop met het begrip plan wordt omgegaan. Een plan vormt in de moderne
opvattingen   meer een startpunt en referentiekader   dan een 'draaiboek'.
Minstens zo belangrijk als een goed plan is de wijze waarop de lopende
activiteiten naar een vastgesteld doel worden gestuurd. Dit neemt overigens
niet weg dat onderdelen van een operationeel plan, b.v. een logistieke
opbouw, nog steeds het karakter van een draaiboek kunnen krijgen.
Met het nieuwe besturingsconcept worden de belangrijkste knelpunten
verbonden aan militaire operaties - complexiteit, dynamiek en onzekerheid -
tot beheersbare proporties teruggebracht. Alle deelnemende partijen lilden
onder deze factoren, maar de partij die er het minst onder lijdt, is sterk in het
voordeel. De aanpak is gericht op het maximaal benutten van de menselijke
creatieve vermogens. De medewerker wordt uitgedaagd mee te denken en is
maximaal betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Vele landen ervoeren het effect van het Duitse besturingsconcept op
indringende wijze. Onderzoeken en studies naar effectiviteitsverschillen
spreken hierover duidelijke taal. De Israeli Defense Force hanteerde het
concept   in de oorlogen   in   1967   en   1973 met vergelijkbaar succes.   Het
besturingsconcept is inmiddels onderdeel van de NAVO doctrine als het
'mission command' concept. Het is overgenomen in de nationale doctrines
van alle moderne Westerse (land)strijdkrachten en kan worden beschouwd
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als de leidende doctrine voor moderne militaire organisaties. Het blijkt voor
vele militaire organisaties echter niet eenvoudig om aan alle vereisten van
dit concept te voldoen. Waren het eerst vooral politieke aarzelingen, als

gevolg van de gevoelsmatige verbinding van het Duitse leger met het
misdadige Nazi-regime, in de praktijk blijken ook de hoge eisen die een
intelligente besturing aan de organisatie en aan de mentale veerkracht van de
mensen stelt, een belangrijke hinderpaal. Vooral een hang naar traditionele
benaderingen en de vredesbureaucratie - met zijn neiging naar zekerheden te
zoeken door regels en detailaanwijzingen - staan hierbij in de weg.

16.3 Recente veranderingen
Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de Westerse militaire organisaties
- voor zover dat nog niet het geval was - omgevormd tot expeditionaire
organisaties die wereldwijd kunnen worden ingezet voor een veelheid van
taken, waaronder humanitaire interventies. Zij zijn daarmee meer dan ooit
een instrument van buitenlandse politiek. De soort (crisis)situaties waarmee

een krijgsmacht kan worden geconfronteerd is met deze ontwikkeling
gedifferentieerder geworden. Veelal wordt samengewerkt met niet-militaire
partners  als het UNHCR,  het  ICRC  en  NGO' s. Deze ontwikkeling versterkt
de behoefte aan operationele zelfstandigheid en een cultuur van initiatief en
ondernemingsgeest. Deze bredere inzetmogelijkheden, het internationale
karakter en de overlappingen en samenwerking met andere organisaties
maken een vergelijking van de wijze van optreden van andere, niet militair
georienteerde, organisaties eenvoudiger.

16.4 Andere toepassingen
Ook andere sectoren hebben de betekenis van een 'mission command' of
missiegeorienteerde besturing ontdekt. Uit onderzoeken blijkt dat ook in het
bedrijfsleven organisaties met een vergelijkbare aanpak hun concurrenten de
baas zijn. Het gaat ook hierbij niet alleen om de wijze van besturing, maar
om een combinatie van bestuurlijke opbouw, organisatiestructuur en
mentale instelling. Toepassing van een concept van geregisseerde
zelfstandigheid vergt een weloverwogen aanpak die door de gehele
organisatie heen moet worden uitgewerkt en bewaakt. Deze organisaties
blijken in de praktijk - ongeacht hun kernfunctie - een aantal kenmerken

gemeen te hebben:

-    een operationele focus;

-    een concentratie op de kerncapaciteiten:
-   een gedecentraliseerde werkwijze met keuzemogelijkheden voor elk
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niveau;

- strenge selectie van leidinggevenden op elk niveau;
-   een lerende beroepshouding;
-   een adaptieve en gedreven organisatiecultuur.

Onder verschillende benamingen (dienend leiderschap, empowerment,
faciliterend of transformationeel leiderschap e. d.) zien we in de
managementliteratuur met regelmaat elementen uit het concept
gepresenteerd als nieuwe gedachten. Deze facetten waren echter al
onderdeel van het besturingsconcept dat in de loop van de 19e en 20»te eeuw
in de militaire organisatie werd ontwikkeld.



Deel 4

Vergelijking van de bestuurbaarheid
in beide sectoren
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Hoofdstuk 17

Inleiding

17.1    Opzet van de vergelijking
In dit deel van het onderzoek worden de kenmerken van de besturing van
het Nederlandse ziekenhuisstelsel vergeleken met de kenmerken van een
aanpak volgens het concept van de missiegeorienteerde besturing, hierna te
noemen: het militaire besturingsmodel. Deze vergelijking is gebaseerd op de
beschrijving van de besturingsvariabelen in de delen 2 en 3. Voor de
ziekenhuissector wordt uitgegaan van de in Deel 2 beschreven dominerende
kenmerken. Deze hebben het karakter van generalisaties op basis van een
groot aantal empirische waarnemingen. Dit laat onverlet dat binnen het
ziekenhuisstelsel op onderdelen verschillen zijn aan te geven in de wijze
waarop de instellingen worden bestuurd.
Hetzelfde geldt voor het militaire besturingsmodel. In Deel 3 is al
aangegeven, dat (nog) niet alle militaire organisaties - zelfs als dit in hun
doctrine is opgenomen en men daarin wordt opgeleid - in dezelfde mate in
staat zijn het nagestreefde besturingsmodel goed in de praktijk te brengen.
Ook kan de mate van toepassing in de tijd varieren als gevolg van
leerervaringen bij operationele inzet (zie b.v. de Case studies 4 en 5).
Desondanks kan worden gesproken van een een bewezen besturingsmodel,
dat thans een kernelement is in de doctrine van een dominant, mondiaal
opererend militair (NAVO) bondgenootschap. Daarom meen ik te mogen

spreken van 'het militaire besturingsmodel'.

Het ligt voor de hand dat een organisatie, gewend aan een betrekkelijk
stabiele omgeving niet dezelfde bestuurlijke eigenschappen ontwikkelt als
een organisatie die gewend is aan een veranderlijke omgeving. Als de eerste
echter in een woeliger vaarwater terecht komt, loont het ondanks de
wetenschap vooraf dat er grote verschillen zullen zijn, de moeite eens naar
de ander te kijken. Een dergelijke vergelijking beoogt niet een 'winnaar' aan
te wijzen, maar de contrasten zichtbaar te maken, te concretiseren waar die
verschillen zich exact voordoen en te bezien wat men ermee kan in de eigen
sector. Door het vergelijken van de werkelijkheid in het ziekenhuisstelsel
met het militaire 'ideaaltypische' besturingsmodel, ontstaat een dergelijke
contrastwerking.

Hoewel het op het eerste gezicht moeilijk lijkt de onderzochte sectoren met
elkaar in verband te brengen, zijn er vanuit een bestuurlijke procesmatige
invalshoek ook verschillende aanknopingspunten. In de beschrijvingen in de
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voorgaande delen is weergegeven, dat het vanuit een bestuurlijke optiek in
beide stelsels gaat om het scheppen van optimale kansen en mogelijkheden
voor probleemoplossing op de uitvoerende niveaus. Het feit dat deze
probleemoplossing in de ene sector is gericht op individuele medische
problemen en in de andere op situationele veiligheidsproblemen doet aan de
kern van dit besturingsvraagstuk niets af. De beginselen voor het
optimaliseren van de slaagkansen - en daarmee van de operationele
effectiviteit van de organisatie - zijn dezelfde. Deze overeenkomst vanuit
een bestuurlijke optiek maakt een vergelijking van de besturingsprocessen in
beide sectoren niet alleen mogelijk, maar ook zinvol. De focus in de
hiernavolgende vergelijking ligt op (de aard en de inhoud) van de variabelen
die een rol spelen bij de besturing van het systeem. Door de wijze waarop de
besturingsparameters worden gehanteerd te vergelijken, kunnen
overeenkomsten en verschillen tussen de werkwijzen zichtbaar en concreet
worden gemaakt.
Uit een vergelijking van besturingsprocessen mag niet worden afgeleid dat
andere elementen (waaronder ook de evidente verschillen tussen de beide
sectoren) er in het geheel niet toe doen. De ontstaansgeschiedenis, de cultuur
en de organisatorische en personele opbouw van de ziekenhuizen zijn
betrekkelijk uniek en wijken sterk af van de achtergronden, cultuur en de
opbouw van elke ander sector. Deze verschillen doen zich vooral gevoelen
bij een implementatie van veranderingen. Op dit aspect zal in Deel 5 nader
worden ingegaan.

Alvorens in te gaan op de bestuurbaarheidsfactoren zal aandacht worden
besteed aan twee aspecten die in dit onderzoek een belangrijke rol vervullen.
In de eerste plaats zijn dat de in de beide stelsels beleden kernwaarden.
Zoals in het theoretisch kader (onder § 3.4) beschreven, spelen kernwaarden
een dominante rol bij de acceptatie van nieuwe elementen in de organisatie.
Een belangrijke rol is eveneens weggelegd voor de wijze waarop de
organisatie omgaat met het aspect complexiteit. Daarom zal vooraf aan deze
twee aspecten aandacht worden besteed.

17.2 Kernwaarden: zelfstandigheid of gehoorzaamheid?
In het theoretisch kader (onder § 3.4) is aangegeven dat veel van het gedrag
van de medewerkers in een organisatie is terug te voeren op de beleden
kernwaarden. Deze kernwaarden zijn voor de betrokkenen zelf vaak
moeilijk te beschrijven omdat ze onderdeel zijn van hun beleving van de
werkelijkheid. Voor de neutrale onderzoeker zijn ze echter weI
waarneembaar en onderdeel van het totale beeld. In het ziekenhuisstelsel
zijn deze waarden terug te voeren op de aard van het beroep van medisch
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specialist. In de beroepshouding staan toewijding aan de zorg voor de
patient, vertrouwelijkheid en eerbied voor het menselijke leven centraal.
Tegen deze achtergrond zijn de kernwaarden van de medisch specialist in
termen van organisatiegedrag samen te vatten als:

-   het nemen van individuele verantwoordelijkheid voor de oplossing
van een medisch probleem;

-    het zich laten leiden door een eigen en integere afweging;
-    het zich houden aan de medische beroepscodes.

De behoefte aan zelfstandigheid voor de zorgprofessionals is hiermee
professioneel gedreven. De beleving van dit beginsel heeft in de praktijk een
sterke invloed, zozeer zelfs dat het soms een dogma lijkt te zijn geworden en
aanleiding om de organisatorische context als minder belangrijk of zelfs als
bedreigend te beschouwen. Een dergelijke beleving draagt bij aan het
ontstaan van de scheidingslijn tussen zorgprofessionals en management en is
een bemoeilijkende factor in de besturing van de organisatie. In Deel 2 is
aangegeven dat het werken in teamverbanden een steeds belangrijker plaats
gaat innemen. De organisatorische context en collegiale samenwerking gaan
hiermee ook een steeds belangrijker rol spelen in de ziekenhuiszorg en
vragen om een andere, minder individuele benadering van het aspect van
professionele autonomie.

In de militaire organisatie gaan de kernwaarden traditioneel uit van
gehoorzaamheid en loyaliteit ten opzichte van de staat of vorst of van beide.
Hiervoor leggen de officieren een eed af. Met deze eed wordt tot
uitdrukking gebracht dat de militair vooral een dienende functie vervult.
Zijn rol is een bepaalde taak - ongeacht de ongemakken en gevaren - zo
goed mogelijk uit te voeren. Zoals in Deel 3 beschreven zijn deze militaire
kernwaarden geleidelijk geevolueerd en in het moderne besturingsmodel
aangevuld met:

- het met volledige inzet bijdragen aan het bereiken van een
aangegeven gezamenlijke doelstelling;

-    het nemen van een eigen verantwoordelijkheid;
r 356

-    het waar mogelijk nemen van initiatieJ

Ook  in de militaire organisatie worden sommige zaken  soms tot dogma' s
verheven. In sommige krijgsmachten is men nog steeds geneigd de nadruk
meer te leggen op gehoorzaamheid dan op zelfstandigheid en initiatief.
Geleidelijk is echter onderkend dat dit niet (meer) voldoende is voor het

356 Tegen deze achtergrond leggen in het Duitse leger niet alleen de officieren maar alle militairen een
eed af. Ook in het Nederlandse leger is de eedatlegging door de lagere rangen in het begin van de
jaren negentig geintroduceerd.
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succesvol uitvoeren van militaire operaties, ongeacht of dit nu om gevechts-
of vredesoperaties gaat. Zelfstandigheid en initiatief hebben in moderne
militaire organisaties definitief een plaats ingenomen naast gehoorzaamheid.

In beide sectoren heeft de beroepseed betrekking op de integriteit en het
verantwoordelijkheidsbesef van de individuele beroepsbeoefenaars en met
het daarbij noodzakelijke mentale denkraam en gevoel voor (zelf)discipline.
Zowel voor de medisch specialist als voor de militair is een ruime mate van
operationele zelfstandigheid een 'must' voor het effectief uitoefenen van
zijn beroep. Het gegeven dat deze zelfstandigheid bij de ene (medische)
beroepsgroep voortkomt uit een (van oudsher vrijwel absolute) individitele
zelfstandigheid en bij de andere (militaire) beroepsgroep uit een (van
oudsher vrijwel absoluut) eenheids\,erband doet hier weinig aan af.

17.3 Erkenning van dynamische complexiteit
Complexiteit vormt een centraal element in dit onderzoek. Een grote mate
van complexiteit is een belangrijke parameter bij de inrichting van het
besturingssysteem. Voor een goed begrip is het van belang te bezien welke

357factoren aanleiding geven tot de complexiteit van een organisatie
Organisatorische complexiteit heeft vooral betrekking op drie elementen: de
bestuurlijke structuur, de doelstelling en de omgeving. In Tabel 52 is de aard
van de complexiteit weergegeven voor beide stelsels gebaseerd op de
beschrijvingen in de voorgaande delen en de situatie vaar invoering van de
marktwerking en liberalisering in de ziekenhuissector. Dit overzicht toont
een markant verschil in de aard van de complexiteit tussen beide sectoren.
De complexiteit in de ziekenhuissector heeft uiteraard een nauwe relatie met
de (complexe) aard en inhoud van de zorgprocessen. Dit heeft geleid tot een
betrekkelijk 'losse' wijze van besturing. Eerder (zie § 3.5) is al opgemerkt
dat een dergelijke besturing in een relatief stabiele omgeving niet fataal
hoeft te zijn. Men dient zich er echter van bewust te zijn dat dit de
achilleshiel vormt van de organisatie als de omstandigheden veranderen.
Betrekken we de recente ontwikkelingen in de ziekenhuissector hierbij (zie
§ 6.8), dan zien we een nieuwe omgevingssituatie ontstaan. De huidige en
nieuwe situatie zijn in Tabel 53 tot uitdrukking gebracht.

357 Zie o.m. Mintzberg. Organisatiestructuren. (2003). Schoonhoven, Academic Service, p.  127  en
De Baas, J.H.. (1995). Bestuurskunde in hoofdliinen, Groningen. Wolters-Noordhoff, p. 248 - 264.
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Tabel 52: Complexiteit in de besturing van het ziekenhuisstelsel en van de
militaire organisatie

Bestuurssituatie m.b.t. de Bestuurssituatie in de
ziekenhuizen militaire organisatie

Bestuursstructuur Weinig stabiel door: Stabiel door:
- losse regie - centrale regie

zwak intern toezicht - operationele
-  overdaad aan extern toezicht zelfstandigheid
- juridische zelfstandigheid - aanmoediging initiatief en

ziekenhuizen innovatie
- 'autonome' uitvoerenden

Doelstelling Leveren van curatieve zorg in Het bevorderen van de
de vorm van: internationale veiligheid en
-  planbare zorg rechtsorde door (planbare en
-  acute zorg acute):

-  deelname aan
internationale vredes-,
gevechts- en anti-
terreuroperaties

- beveiliging grondgebied
- hulpverlening

Omgeving Stabiel door: (Zeer) veranderlijk
- monopoliepositie
- hecht stelsel van regels

Naarmate de omgeving meer veranderlijk of onzeker wordt, is meer regie
nodig en worden hogere eisen gesteld aan de besturing van de organisatie.
De bestuurlijke complexiteit in de ziekenhuissector is niet alleen het gevolg
van de ingewikkelde wijze waarop de activiteiten zijn vormgegeven, maar
ook van de vele interne en externe afhankelijkheden en de nieuwe dynamiek
in de omgeving. Tot dusver is vooral getracht deze complexiteit vanuit een
ordezoekende bureaucratische aanpak te beheersen. Deze aanpak blijkt -
getuige de zich regelmatig voordoende probleemsituaties - al in een
betrekkelijk stabiele (monopolie)situatie weinig bevredigend te zijn. In een
situatie met meer dynamiek en onzekerheid - die onvermijdelijk het gevolg
is van het nieuwe beleid en van voortschrijdende ontwikkelingen - vormt
deze bestuurlijke benadering in toenemende mate een risico voor het
ziekenhuisstelsel.

De nadelen van een ordezoekende aanpak in een dynamische omgeving
ondervonden de militaire organisaties al lang geleden. Het militaire
operationele besturingsmodel hanteert daarom een andere logica en erkent

dynamische complexiteit en onzekerheid als onvermijdelijk elementen.
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Tabel 53: Meer dynamische complexiteit in het ziekenhuisstelsel

Bestuurssituatie m.b.t. de Het 'Ziekenhuis van de
ziekenhuizen toekomst'

Bestuurlijke Weinig stabiel door: Zoekend naar een concept
structuur - losse regie dat regie en operationele

-  zwak intern toezicht zelfstandigheid kan
-   overdaad aan extern toezicht combineren
- juridische zelfstandigheid

ziekenhuizen
- 'autonome' uitvoerenden

Doeistelling Het leveren van curatieve zorg Het leveren van curatieve
in de vorm van: zorg in de vorm van:
-  planbare zorg -  planbare zorg
-  acute zorg -  acute zorg

Maatschappelijke
verantwoording

Omgeving Stabiel door: Veranderlijk door:
- monopoliepositie -   marktwerking en
- hecht stelsel van regels liberalisering

- prestatiemeting
- transparantie

De complexiteiterkennende benadering gaat uit van een combinatie van
centrale (voornamelijk ondersteunende) regie en zelfstandigheid van de
uitvoerenden. Het tracht niet vanuit een centraal punt oplossingen aan te
reiken maar biedt meer oplossend vermogen door de gehele organisatie heen
door zelfstandigheid en medeverantwoordelijkheid van teams te bevorderen
en veel aandacht te besteden aan goed leiderschap, onderling vertrouwen en
samenwerking. Het kunnen toepassen van een dergelijke benadering is aan
vele randvoorwaarden gebonden. Ook de inrichting van de organisatie en de
organisatiecultuur maken deel uit van een dergelijk besturingssysteem.

Nu het accent in de militaire organisaties recent is verschoven naar het
handhaven resp. herstellen van de internationale veiligheid en rechtsorde is
deze benadering van nog groter waarde geworden. De nieuwe taak is
immers nog gecompliceerder (mandaten, rules of engagement, kleinere
eenheden, grotere afstanden. politiek gevoelig e.d.) en de omgeving
gevarieerder (onbekende tegenstanders, partners en culturen e.d.). Het
besturingssysteem kan met deze veranderingen omgaan omdat ze al was
ingesteld op complexiteit en een (zeer) veranderlijke omgeving. Het
besturingssysteem vormt hier een stabiele factor.
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Hoofdstuk 18

Vergelijking op basis van de bestuurbaarheidsfactoren

18.1 Algemeen
In Deel 1 is de bestuurbaarheid van een systeem of organisatie uitgedrukt in
verschillende parameters. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in
componenten die alle een aantal zgn. bestuurbaarheidsfactoren kennen.
Deze factoren worden weer gekenmerkt door bepaalde aspecten. Hieronder
is dit nogmaals weergegeven.

Tabel 54: Bestuurbaarheidsfactoren (zelfde tabel als Tabel 13)

Componenten Bestuurbaarheidsfactoren Kernaspecten

Conceptueel Leiderschap Stijl

Focus

Vertrouwen
Eenheid

Ruimte op alle niveaus Handelingsvrijheid
Decentrale middelen
Waardering initiatief

MD systeem Selectie
Loopbaanpatronen
Permanente opleiding
en vorming

Organisatorisch Passende organisatiestructuur Onderscheid in
niveaus

Organisatieont-
wikkeling
Congruentie

Bestuurlijke infrastructuur Beleidsondersteuning
Informatie-
voorziening
Besluitvorming

Mentaal Adaptieve cultuur Adaptieve instelling
Kwaliteitsbesef

Innovatief vermogen Ruimte
Bedrijfshouding

Een vergelijking op basis van deze factoren en de daarbij behorende
aspecten levert overeenkomsten en verschillen op tussen de onderzochte
sectoren op het gebied van de bestuurbaarheid. Op elk van deze factoren
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zullen de beide sectoren hieronder worden vergeleken. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de omschrijvingen in de vorige delen.

18.2 Conceptuele aspecten

Leiderschap
Tabel 55: Vergelijking van het teiderschapsaspect

Kenmerken van de Kenmerken van het
besturing in het militaire besturingsmodel
huidige
ziekenhuisstelsel

Leiderschap Stijl Overwegend Stimulerend en initiatief
bureaucratisch en bevorderend
defensief

Focus Door vele actoren en Focus op een gezamenlijke

(deel)belangen doelstelling
bemoeilijkt

Eenheid Risico van Eenduidige
verdeeldheid binnen eindverantwoordelijkheid
bestuur en medische
staf

Vertrouwen Beperkt door Bevorderd door
uiteenlopende gemeenschappelijke
doelstellingen en doelstellingen en nadruk op
scheiding van leiding leiderschap en gezamenlijke
en management op opleiding en vorming
uitvoerend niveau

De stijl van de leiding. De leiderschapstijl die bij een organisatie past, is
mede situationeel bepaald. Zorgbestuurders moeten rekening houden met
vele actoren van buiten de organisatie en met een intern spanningsveld met
betrekking tot de zorgprofessionals. Zij passen hun gedrag daaraan aan en

358proberen met iedereen in het reine te blijven . Tegen deze achtergrond
trekken ziekenhuizen vaak politiek ingestelde bestuurders aan. De hiermee
samenhangende defensieve stijl van leidinggeven is overwegend
'energieneutraal' maar redelijk succesvol in een stabiele of bijna stabiele
omgeving.
De introductie van marktwerking en deregulering doet de dynamiek en
onzekerheid in de ziekenhuiszorg toenemen. Deze verandering in de
werkomgeving vergt een meer actieve vorm van leiderschap. Er zal hierdoor

358 Moens. J.. e.a., (2000). Leiden of li.iden?. Assen. Van Gorcum. p. 73 - 76.
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behoefte gaan ontstaan aan meer transformationeel, d.w.z. inspirerend en
stimulerend leiderschap (zie het theoretisch kader).

In het militaire besturingsmodel wordt uitgegaan van een stimulerende en
initiatief bevorderende stijl van leidinggeven. Deze stijl van leidinggeven is
energiepositief en drukt een stempel op de organisatie. Van de
leidinggevenden op elk niveau wordt sturing en inspiratie verwacht. In het
besturingsmodel beperkt de nadrukkelijke aanwezigheid van de leiding de
zelfstandigheid van de uitvoerenden niet. Integendeel, het verschaffen van
richting, het aangeven van grenzen, het bevorderen van initiatief en het
verzekeren van samenhang dienen primair ter ondersteuning van de
uitvoerenden die zelfstandig hun taken verrichten.

Focus. Ziekenhuizen hebben als functie het leveren van curatieve zorg. Het
aanbieden van deze zorg wordt - hoewel in de kern een Edn op 66n situatie
tussen arts en patient - in toenemende mate een organisatie inspanning (zie
Deel 2 onder § 5.6) De patient wordt onderworpen aan een zorgproces
bestaande uit een reeks van activiteiten als ontvangst, diagnose, begeleiding,
behandeling en nazorg. Eindverantwoordelijk voor de zorgprocessen is de
RvB.
In het ziekenhuisstelsel hebben verschillende instanties vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid een visie ontwikkeld over de inrichting van de
zorgprocessen. De Minister van VWS heeft zijn politiek strategische visie
vastgelegd in verschillende beleidsnota' s   359.  Uit deze nota's ontstaat  het
beeld van een in ontwikkeling zijnde sector waar geleidelijk meer nadruk
wordt gelegd op de samenhang tussen de medisch inhoudelijke activiteiten
en het organisatorische kader alsmede op resultaatmeting en een
openstelling voor marktwerking. De wetenschappelijke verenigingen en de
IGZ geven vakinhoudelijke normen en kaders aan. Verder zijn er richtlijnen
van financiele en technische aard van het CTG/ZA en betreffende de
infrastructuur van het CBZ en treedt het CSZ op bij financiele problemen.
De NVZ en de OMS hebben visies ontwikkeld op het gebied van de
organisatorische vormgeving . De laatste zijn - in tegenstelling tot de36()

eerder genoemde nota's en aanwijzingen - in formele zin niet bindend.
Het geheel aan regels en aanwijzingen schept een scherp afgebakende
omgeving waarin het als zorginstelling moeilijk is een eigen focus te
ontwikkelen. Een dergelijke focus zou kunnen liggen op het gebied van
onderzoek (b.v. bij een Universitair Medisch Centrum) of bij de
patientenzorg of de patientvriendelijkheid. Ook kan een ziekenhuis besluiten

159
Voorbeelden zijn de Nota Acute Zorg en Electieve Zorg.

36(1 Zo ontwikkelde de NVZ een eigen Governance Code en in een recent rapport ('Vernieuwd
Besturen') een nieuwe visie op de hesturing van ziekenhuizen.
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zich - naast de algemene basiszorg - in het bijzonder toe te leggen op het
behandelen van bepaalde ziektes of aandoeningen.

In het militaire besturingsmodel speelt het bepalen een focus door de
topleiding een grote rol. Militaire operaties zijn vrijwel altijd een
gezamenlijke inspanning. Dit brengt een behoefte aan samenhang met zich
mee. Deze wordt verzekerd door het formuleren van een heldere visie of
doelstelling door de eindverantwoordelijke leidinggevende ( 'Commanders
Intent-). Deze doelstelling zal voldoende specifiek moeten zijn om de
activiteiten te richten, maar tegelijkertijd ook zodanig ruim geformuleerd
moeten worden dat de leidinggevenden en uitvoerenden handelingsvrijheid
behouden om hun activiteiten naar eigen inzicht aan te passen aan de lokale
omstandigheden. De keuzemogelijkheden worden in beginsel alleen beperkt
door het grotere kader, de beschikbare middelen, ruimte en tijd. Alle
activiteiten zullen op enigerlei wijze daarin moeten passen. Deze opvatting
is - ondanks de vaak nog aanwezige neiging om terug te vallen op oude
meer directieve methoden - de kern van het optreden van moderne
krijgsmachten . In hedendaagse (vredes)operaties komt een steeds grotere

361

nadruk te liggen op het optreden van de individuele soldaat en van kleine
362

groepen . Voor dit optreden geldt meer dan ooit, dat de uitvoerenden zich

bewust zullen moeten zijn van hun rol in het grotere geheel van de operatie.

Eenheid. Het beleid binnen een onderneming is meer dan een optelsom van
deelbelangen. De bestuurlijke eenheid staat in een ziekenhuis dat zichzelf
beschouwt als een 'onderhandelingsarena' permanent onder druk. Eenheid
van leiding vergt bestuurlijke discipline en teamgeest en moet blijken uit
consistentie in het spreken en handelen door het bestuur. De case studies
illustreren dat dit vaak een moeilijk aspect is.
Het militaire besturingsmodel kent eveneens vele deelnemers aan de
beleidsvoorbereiding en de besluitvorming. Na een analyse van de situatie,
een discussie en een voorstel van de staf is het de eindverantwoordelijke
leidinggevende die de beslissing neemt. Er wordt dus meerhoofdig gedacht
maar 66nhoofdig besloten. Ook gedurende de uitvoering van een militaire
operatie of campagne wordt dit principe - als daar aanleiding voor is b.v. bij
wijzigende omstandigheden - toegepast. Eenheid in de sturing is hiermee
verzekerd. Het principe van 66nhoofdige leiding is 66n van de grondregels
in de besturing van de militaire organisatie.

361 Case studie 4  in Deel 3 biedt een goed voorbeeld van de mogelijke gevolgen van het (onder
politieke druk) afwijken van deze grondregel.
362 Een grotere nadruk komt o.m. te liggen op het gebruik van Special Forces. Deze werken met kleine
teams van hooggespecialiseerd personeel die zich lange tijd zelfstandig kunnen handhaven.
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Vertrou,ven. De traditionele nadruk op professionele autonomie en
zelfsturing schept in de zorgsector een omgeving waarin sturing niet alleen
moeilijk is, maar vaak ook als ongewenst wordt beschouwd. Professionals
aanvaarden op het uitvoerende niveau doorgaans slechts leiding van een
vakgenoot die zij gezag toedichten op grond van diens inhoudelijke kennis
en bekwaamheden. In de praktijk hebben de zorgprofessionals de natuurlijke
neiging om zelf de leiding over de zorgprocessen te nemen, maar laten de
managementaspecten gaarne over aan niet-professionals die men vervolgens
wantrouwt. Deze kloof tussen professionals en ziekenhuismanagement staat
een effectieve besturing in de weg. Leidinggevenden die niet het volledige
vertrouwen van de medewerkers genieten en gebrek aan onderling
vertrouwen leveren weinig synergie en meerwaarde voor de organisatie op.
Op het niveau van de RvB spelen - naast kennis van medische processen -
ook financiele, personele, ICT, politieke zaken een rol die maken dat
hiervoor een ander soort professionaliteit is vereist. Het medische
stafbestuur zorgt hier voor een professionele inbreng.

In het militaire besturingsmodel wordt vertrouwen in de leiding en onderling
vertrouwen tussen leidinggevenden en medewerkers als cruciaal beschouwd
voor de effectiviteit van de eenheid. De leiding dient het vertrouwen van de
medewerkers te verdienen door aantoonbaar te beschikken over voldoende
kennis en vaardigheden  maar ook  door iets extra' s te kunnen brengen  op het
gebied van visie en initiatief. Deze benadering is gebaseerd op de ervaring
dat een leider die niet het vertrouwen van zijn medewerkers geniet, niet
wordt gevolgd in moeilijke omstandigheden. Militaire organisaties
investeren daarom veel in de leidinggevenden. In het militaire
besturingsmodel is er geen discussie over de achtergrond van de
leidinggevenden. Op het uitvoerende niveau (tot en met bataljon) komt deze
altijd uit de kernfunctie van het betreffende onderdeel. Op hoger niveau
speelt dit geen rol meer en zijn talentvolle leidinggevenden (na extra
scholing en een brede ervaringsopbouw) breed inzetbaar.

Ruiinte voor decentrale beslissiligen

Handelings\,rijheid. Het oplossen van problemen - of dit nu om medische of
veiligheidsproblemen gaat - vergt een op de aard en situatie toegesneden
aanpak. Voor het vinden van een passende oplossing is ruimte nodig in
zowel tijd als middelen. Deze handelingsruimte speelt een cruciale rol. In de
ziekenhuissector is dit altijd als vanzelfsprekend ervaren en verbonden aan
het handelen van de individuele zorgprofessional. In Deel 2 is beschreven
dat steeds meer factoren hierbij een rol spelen zoals een afhankelijkheid van
de technologie en infrastructuur van het ziekenhuis, organisatorische
vereisten, protocollering van behandelingen, toenemende multidisciplinaire
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behandelingen en het werken in deeltijdfuncties. Deze factoren leiden voor
de zorgprofessionals naar meer teamwerk en een grotere behoefte aan
afstemming met de organisatie. In de praktijk leidt dit met de gangbare
ordezoekende benadering veelal ook tot een verdere beperking van de
professionele handelingsvrijheid met als onvermijdelijk gevolg een
geringere operationele effectiviteit.

Tabel 56: Ruimte voor decentrale beslissingen

Kenmerken van de Kenmerken van
besturing in het het militaire
huidige besturingsmodel
ziekenhuisstelsel

Ruimte voor Handelingsvrijheid Zelfstandigheid Zelfstandigheid
decentrale onder sterk politiek binnen aangegeven
beslissingen en maatschappelijk doelstelling en

toezicht kaders

Decentrale indeling Weinig eigen Voorzien van eigen
middelen (financiele) middelen; tlexibele

middelen aanvulling mogelijk
Waardering van Beperkt door Aanmoediging van
initiatief bureaucratische initiatief

aanpak

Voor het ziekenhuisbestuur is de handelingsvrijheid traditioneel beperkt.
Uitgebreide regelgeving en een groot aantal toezichthouders (stakeholders.
zorgverzekeraars, openbaar bestuur e.d.) zijn hiervan de belangrijkste
oorzaak. Veel hangt ook af van de wijze waarop de RvT zich gedraagt. De
kans op handelen in strijd met een van de visies, aanwijzingen, normen of
regels is groot. Het hoeft geen betoog dat het uitgebreide regel- en
toezichtsysteem (naast de gebruikelijke normen op het gebied van milieu.
Arbo, enz) een sterk beperkend effect heeft op de handelingsruimte van de
ziekenhuisbesturen.

In het militaire besturingsmodel is decentralisatie onderdeel van een
complexiteiterkennende benadering. Hierin is zelfstandigheid van de
uitvoerenden een kernwaarde. Het topmanagement behoudt een greep op de
activiteiten van de uitvoerenden door afstemming op het doel en door een
inkadering in tijd en ruimte. Aan de uitvoerenden wordt verantwoor-
delijkheid en vertrouwen voor de uitvoering gegeven. Met deze aanpak is
het probleemoplossende vermogen laag in de organisatie gelegd. Men is
hierdoor in staat snel te reageren op ontwikkelingen of veranderingen in de
omgeving. Een belangrijke voorwaarde voor een dergelijke decentrale
aanpak is uitgebreide kennis en een helder begrip van de doelstellingen van
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de organisatie als geheel. Daarvoor zal de organisatie een grote inspanning
moeten leveren. In Deel 3 is beschreven dat zelfstandigheid op een laag
niveau alleen werkt als nauwkeurig wordt aangegeven waar de grenzen van
de vrijheid liggen en als de betrokkenen voldoende zijn opgeleid en
voorbereid op een grote mate van zelfstandigheid. Ook het mentale aspect
speelt hierbij een rol.

Decentrale indeling middelen. Vrijheid van handelen zal ook in fysieke zin
mogelijk moeten worden gemaakt met het ter beschikking stellen van een
zodanige hoeveelheid en soort middelen dat keuzes mogelijk zijn.
Ziekenhuizen beschikken vanuit de non-profit gedachte doorgaans over
geringe financiele reserves, wat hun mogelijkheden beperkt. Zoals in Deel 2
aangegeven dwingt mede een gebrek aan (financiele) middelen kleinere
ziekenhuizen te gaan fuseren. Het mogen maken (en behouden) van winst
kan in de toekomst hier een positieve rol spelen.

Onderdeel van het militaire besturingsmodel is dat de middelen in beginsel
zo veel mogelijk decentraal worden ingezet en dus ter beschikking staan van
diegenen die het resultaat uiteindelijk bepalen. Een modulaire opzet van de
organisatie maakt het mogelijk - als de situatie daarom vraagt - ook verdere
aanpassingen snel door te voeren. In de loop der jaren is sprake van een
steeds verder samengaan van 'verbonden wapens' op de lagere niveaus. De
geschiedenis heeft overigens geleerd dat een dergelijk integratieproces zeer

363moeizaam kan verlopen

Waardering van initiatief. Het nemen van initiatief is in een professionele
organisatie als een ziekenhuis uiteraard niet verboden maar wordt ook niet
aangemoedigd. Strakke regels, procedures en afspraken en een gebrek aan
eigen middelen maken het bovendien niet altijd eenvoudig om nieuwe
initiatieven te ontplooien. Ook ziekenhuisbesturen zijn niet geneigd tot het
nemen of toestaan van risico's mede in de wetenschap dat de veerkracht van
de organisatie (met onder meer een geringe financiele reserve) beperkt is.
Initiatieven blijven doorgaans kleinschalig en beperkt tot het medisch
vakgebied.

Het nemen van initiatief op elk niveau is 66n van de kernaspecten van het
militaire besturingsmodel. Vanuit deze benadering worden de
leidinggevenden vooral op karaktertrekken als durf, morele moed en
gedrevenheid geselecteerd. Het uiteindelijke doel is een actiegerichte

363 Zie b.v. voor wat betreft de wijze waamp het Britse leger omging met nieuwe ontwikkelingen als
het machinegeweer en de tank: Dixon. N.F. C 1976). On the psycholoey of military incompetence.
London. The Prinity Press.
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cultuur. Het maken van fouten of het geconfronteerd worden met
teleurstellingen zijn hierbij ingecalculeerd.
Dit is voor de militaire organisaties een cruciaal maar lastig aspect vooral
als langdurige vredesomstandigheden de verleiding groot maken om de

364nadruk naar beheer en risicovermijding te verleggen

Manageinentdevelopment
Tabel 57: Managementdevelopment

Kenmerken van Kenmerken van
de besturing in het militaire
het huidige besturingsmodel
ziekenhuisstelsel

Managementdevelopment Selectie van Primair op basis Primair op basis
leidinggevenden van inhoudelijke van

kennis leidinggevende
capaciteiten en
karakter

Loopbaanpatronen (Nog) weinig Vaste patronen
toegepast Tijdelijke
Langdurige functies op
functievervulling roulatiebasis

Opleiding en Extern: op Gestuurde en
vorming individueel permanente

initiatief opleiding en
vorming.
afhankelijk van
talent

Selectie. De selectie van leidinggevenden is een verantwoordelijkheid van
individuele ziekenhuizen. Deze leggen hun eigen accenten maar maken
veelal gebruik van dezelfde gespecialiseerde searchbureaus. De praktijk van
de bureaus die nieuwe leden voor de RvB en RvT zoeken, toont aan dat bij
het selecteren van kandidaten vaak in eerste instantie naar vernieuwende
karakters   ('liefst   van buiten') wordt gestreefd   maar dat gedurende   het
selectieproces vooral ervaring in de sector de doorslag geeft.
In recente publicaties over het besturen van zorginstellingen wordt de
complexiteit en veelzijdigheid van het besturen van ziekenhuizen in het licht
van de recente ontwikkelingen vaak benadrukt en wordt gepleit voor meer

:«4
Klempenning. E.J.H.A.. C 1993). Flexibiliteit in de Koninklijke Landmacht. in: Militaire Spectator.

nr.  162. nr. 9. p. 4(X) - 407.
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365ondernemerschap   . In dit kader wordt in toenemende mate bij de werving
van leden van de RvB niet meer uitgegaan van een 'lifetime employment'
voor de bestuurders. maar worden contracten aangeboden voor een periode
van vier jaar, zodat correctie ingeval van onvoldoende resultaten
eenvoudiger is te realiseren.

Militaire organisaties kennen een relatief gesloten personeelssysteem,
waarbij de leidinggevenden na een selectie aan de basis instromen en
gedurende een bepaalde tijd aan de organisatie blijven verbonden,
afhankelijk van de wijze van functioneren. Vanuit de visie dat voor
zelfstandig handelen leidinggevenden nodig zijn van voldoende niveau om
de 'weelde' van een zekere vrijheid te kunnen dragen. wordt bij de selectie
de nadruk gelegd op karakter en leidinggevende kwaliteiten. Een
leidinggevende die niet in staat is zelfstandig afwegingen te maken en
initiatieven te nemen, tast immers de kracht van het concept aan. Een
periode van tewerkstelling op uitvoerend niveau in de laagste rang kan
onderdeel van een dergelijke selectie zijn.
Sommige militaire organisaties selecteren de lagere leidinggevenden

366standaard uit de eigen medewerkers . Hiermee verzekert men zich op dit
niveau van leiders die zich in de praktijk al als informeel leider hebben
bewezen.

Loopbaanpatroiten. Ook het hanteren van loopbaanpatronen is een
verantwoordelijkheid van individuele ziekenhuizen. Vanwege de (beperkte)
schaal van een individueel ziekenhuis is er doorgaans weinig ruimte voor
een roulatie over verschillende functies. Hierdoor is de kans groot dat
talentvolle leidinggevenden zich niet ontwikkelen of na verloop van tijd
vertrekken naar een andere - meer perspectief biedende - werkgever. Het
volgen van een loopbaan in de ziekenhuissector is hiermee vooral een
individuele aangelegenheid. Dit heeft tot gevolg dat een groot aantal
functionarissen langdurig dezelfde functie kunnen blijven vervullen wat
positieve (grote deskundigheid en ervaring) maar vooral ook negatieve
(geringe flexibiliteit, ontwikkeling en veranderingsbereidheid) effecten
heeft.

Het militaire personeelssysteem laat geen of weinig 'horizontale' nieuwe
instroom toe zodat het maximale moet worden gehaald uit het aanwezige
bestand. Hiermee ontstaat een roulatiesysteem waarbij leidinggevenden
gedurende de gehele loopbaan nauwgezet worden gevolgd. Individuen

365 Zie b.v. : Moen. J. e a. (2000). Leiden of liiden, Assen. Van Gorcum en Grit. K. en Meurs. P..
(2(X)5). Versch,ti\'ende verantwocirdeliikheden. As5en. Koninklijke Van Gorcum.
166

Dit is b.v. het geval in het Britse leger en bij het Nederlandse Korps Mariniers.
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worden door de gehele organisatie heen verplaatst waarbij - naast de
individuele ontwikkeling - vooral het functionele of organisatiebelang
voorop staat.
Elke functie - dus ook de leidinggevende functie - heeft een tijdelijk
karakter. De plaatsingsduur is doorgaans twee tot drie jaar. Ook dit heeft
voor- en nadelen. De relatief korte duur van de plaatsing biedt maar
beperkte mogelijkheden voor het opbouwen van deskundigheid en ervaring.
Daartegenover staat dat de tlexibiliteit groot is door een bredere kennis en
ervaringsopbouw en een grotere bereidheid veranderingen of 'zware'
functies te aanvaarden.

Pennatiente opleiding eli vorming. Ook het volgen van

managementopleidingen  en van verdere vormingsprogramma's  is  in  de
ziekenhuiszorg een persoonlijke en vrijwillige aangelegenheid. De
mogelijkheden tot het volgen van een opleiding zijn de laatste jaren sterk
uitgebreid. In sommige gevallen draagt het ziekenhuis bij in de kosten van
de opleiding.

In de militaire organisatie kent men een systeem van verplichte opleiding en
vorming voor leidinggevenden. Uitverkiezing voor een bijzondere of
carri&reopleiding, b.v. op een buitenlands opleidingsinstituut is doorgaans
tevens een vorm van erkenning en waardering en is gekoppeld aan een
selectie voor promotie.

18.3 Organisatorische aspecten

Passende organisatiestructitur

Tabel 58: Passende organisatiestructuur
Kenmerken van Kenmerken van
de besturing het militaire
van het huidige besturingsmodel
ziekenhuisstelsel

Passende Congruentie met Problematisch Permanente
organisatiestructuur kernfunctie en aanpassing aan

omgeving omgeving
Onderscheid in niveaus Interne orientatie Benadering als

een systeem
Organisatieontwikkeling Geen Vaste functie

Congritentie i,iet kern,fit,ictie en omgering. Ziekenhuizen zijn als
overwegend ingericht op basis van bureaucratische principes. Deze
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organisatievorm beinvioedt ook de effectiviteit. De bureaucratie is
ontworpen voor het uitvoeren van standaardhandelingen op een vastgesteld
kwaliteitsniveau. De medische praktijk is echter geschakeerd, vereist
maatwerk en levert als gevolg daarvan veelvuldig fricties op met een op
routines ingerichte organisatie. Moeizame besluitvorming bij veranderingen,
langdurige reorganisatieprocessen en lange bouwtrajecten, dragen ertoe bij
dat de organisatie vaak achterloopt en niet (meer) spoort met de inhoud van
de zorgprocessen.

Een adaptieve organisatiestructuur is een van de kenmerken van het
militaire besturingsmodel. Om tijdig te kunnen reageren op nieuwe situaties
is een flexibele organisatie nodig. Een modulair opgezette organisatie leent
zich hier het best voor. Door de gehele organisatie heen zijn deze modules
gestandaardiseerd zodat ze uitwisselbaar zijn en elkaar kunnen versterken of
vervangen. Accenten zullen soepel moeten kunnen worden verlegd.
Onderdeel van het concept is ook de mogelijkheid van (zeer) tijdelijke
verbanden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen elementen worden
samengevoegd en later weer ontbonden. In vredestijd geformeerde eenheden
moeten worden beschouwd als 'bouwstenen' voor de operationele
organisatie. Zij zijn voor trainingsdoeleinden samengebracht in een
'moedereenheid' (bataljon of brigade). Dit is echter niet noodzakelijkerwijs
de operationele formatie. Voor het uitvoeren van een bepaalde operatie of
campagne wordt de op dat moment meest geschikte (en getrainde) formatie
samengesteld. Dit kan resulteren in een zeer gemengde strijdmacht. Daarom
worden de eenheden gewend aan samenwerking met alle mogelijke partners.
Na het uitvoeren van een bepaalde operatie wordt de operationele formatie
weer ontbonden en keren de eenheden terug bij de moedereenheid. Deze
vorm van flexibiliteit vindt men ook terug in de zgn. adhocratie (zie het
theoretisch kader onder § 3.4).

Onderscheid  in niveaus. In het ziekenhuisstelsel spelen functionele niveaus
slechts een ondergeschikte rol. Tot op hoog niveau is de beleidsafbakening
vaak ondoorzichtig. Zo doet de Minister van VWS soms uitspraken over de
invulling van medische functies binnen een individueel ziekenhuis (zie Case
studie C).Wetend dat deze neiging bestaat, proberen omgekeerd soms lagere
niveaus of partijen een voordeel te halen door het inschakelen van de
hoogste politieke niveaus. Binnen de ziekenhuisinstellingen worden
doorgaans twee functionele niveaus onderkend. Men spreekt op
bestuursniveau van strategisch beleid en ten aanzien van alles wat daaronder
plaatsvindt over operationeel beleid. Soms wordt een tussenniveau, het
tactische of organisatorische niveau, onderscheiden. Deze wordt dan
gevormd door het middenkader. De Minister van VWS die
systeemverantwoordelijk is en de lijnen uitzet en bewaakt en de IGZ die de
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normen aangeeft. evenals belangrijke actoren als NVZ en OMS. worden in
deze benadering beschouwd als externe factoren. Hetzelfde geldt voor de
huisartsen en andere eerste lijns professionals.

In het militaire bestuurlijke model speelt het onderscheid in functionele
niveaus een belangrijke rol. Men onderscheidde aanvankelijk twee niveaus
maar vanwege toenemende complicaties en schaalgrootte is behoefte
ontstaan aan een derde niveau. Men onderscheidt thans een strategisch,
tactisch en operationeel niveau . Hiermee wordt een betere aansluiting op

367

de complexe werkelijkheid verkregen. Elk niveau kent een eigen rol. Het
strategische niveau (de ministeriele en militaire top) richt zich op de te
bereiken einddoelen over een langere termijn, de strategische kaders en de
(financiele en fysieke) omvang van de beschikbare middelen. De
aanwending en ondersteuning van de middelen (en dus de wijze waarop ze
worden aangewend) is het domein van het tactische niveau. Dit niveau
bevindt zich niet in een verafgelegen hoofdkwartier maar op locatie, d.w.z.
in het operatiegebied. Zij vormt de schakel met de uitvoerenden en 'vertaalt'
de algemene strategische doelstellingen in praktische, haalbare en ook over
een langere termijn te handhaven ('sustainable') operationele doelstellingen.
Het operationele niveau richt zich tenslotte geheel op de uitvoering ter
plaatse. Op elk niveau moeten keuzes kunnen worden gemaakt. Met dit
functioneel niveauonderscheid wordt beoogd de flexibiliteit te vergroten en

368de complexiteit te verminderen  . In Figuur 21 is de indeling naar
functionele niveaus voor beide stelsels schematisch weergegeven.

Organisatieontwikkeling. Ziekenhuisorganisaties hebben tot op heden
slechts een bescheiden belangstelling getoond voor de ontwikkeling van de
organisatie. Doorgaans geschiedt dit schoksgewijs en naar aanleiding van
nieuwe technologie of een nieuwe behandelingsmethode of een noodzaak tot
nieuwbouw. Ook is er vaak geen permanente aandacht voor de stroomlijning
van de organisatie vanuit een efficiencybenadering. Indien een
veranderingstraject onvermijdelijk wordt, worden veelal externe adviseurs
ingeschakeld, die na het inzetten van een veranderingstraject het ziekenhuis
weer verlaten.
De organisatiestructuur is vanuit het militaire besturingsmodel perrnanent
onderwerp van aandacht vanuit de overtuiging dat de structuur mede
bepalend is voor de effectiviteit van de organisatie. Dientengevolge is zeer
frequent sprake van aanpassing van de organisatie aan de hand van politieke
of militaire (conceptuele of technologische) inzichten.

367 Ter wille van de vergelijkbaarheid wordt hier de algemene (in plaats van de militaire) benaming
aangehouden.
 61

De leeuw. A.C.J.. (2002). Bedriifskundic Management. Assen. Koninklijke Van Gorcum. p. 33
e.v.
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Figuur 20: Bestuurlijke benadering van de beide sectoren *

Besturingsmodel van de ziekenhuissector Alilitair besturingsmodel

Ministerie van VWS/ IGZ en Strategisch niveau
' (Minister van Defensie/CDS)andere 'externe' toezichthouders  g

4

Ziekenhuizen:

Strategisch niveau Tactisch niveau
(ziekenhuisbesturen. ca 10Ox) Samengestelde eenheid ter

plaatse
Tactisch niveau

(middenmanagement)

Operationeel niveau
(uitvoerende med. spec.. e.a.)

Operationeel niveau
Uitvoerende eenheden

Huisartsen/verloskundigen en     1
ambulancediensten         ;

* Bij de weergave is de algemeen gebruikelijke aanduiding bij een systeem
benadering ook voor het militaire besturingsmodel gebruikt.

Bestiturlijke infrastructitur

Beleidsonderstelining. Vanuit de traditionele opvatting dat de
hoofdinspanning ligt bij de medische staf en het ziekenhuisbestuur een
voornamelijk faciliterende functie vervult, kennen ziekenhuizen weinig
bestuurlijke ondersteuning. Een 'versterkt' bestuur zou de machtsbalans
naar de bestuurlijke zijde kunnen doen doorslaan. Deze minimalistische
benadering beperkt ook het bestuurlijke vermogen om beleidsvoornemens
uit te werken. ontwikkelingen te volgen en de implementatie van genomen
besluiten te monitoren en te bewaken. Deze werkzaamheden moeten door de
bestuurders zelf worden verricht. Ook heeft het tot gevolg dat voor een
voorgenomen verandering vaak externe adviseurs moeten worden
ingeschakeld. De mogelijkheid om talentvolle leidinggevenden - als
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onderdeel van hun opleiding en vorming - gedurende enige tijd in een
beleidsondersteunende positie te plaatsen, wordt doorgaans niet benut.

Tabel 59: Bestuurlijke infrastructuur

Kenmerken van Kenmerken van het
de besturing in militaire
het huidige besturingsmodel
ziekenhuisstelsel

Bestuurlijke Beleidsondersteuning Minimale Vaste
infrastructuur ondersteuning stafondersteuning

(evt. inhuur van (op roulatiebasis)
externe onder meer door
adviesbureaus) 'high potentials'

Informatievoorziening In ontwikkeling Systematische en
actieve informatie
inspanning

Besluitvorming Weinig Volgens
gestructureerd standaardprocedures

Het militaire besturingsmodel gaat uit van een uitgebalanceerde staf, waarin
in beginsel alle vakspecialismen zijn vertegenwoordigd. Deze vormt een
'denktank' voor de eindverantwoordelijke leidinggevende. De omvang van
de staf hangt af van het niveau en kan varieren van enkele tot tientallen
personen. De staf voorziet de eindverantwoordelijke leidinggevende
gevraagd en ongevraagd van advies. Bij een nieuwe situatie of opdracht
wordt door de staf een standaard analyseproces gevolgd om tot een
afgewogen voorstel te kunnen komen. Bij bijzondere operaties kan de staf
worden versterkt met extra specialisten. evt. van buiten de organisatie. De
kwaliteitseisen die worden gesteld aan de eindverantwoordelijke leiding
gelden in beginsel ook voor de stafondersteuning. Van de stafmedewerkers
wordt - elk op zijn deelgebied - verwacht dat ze de hun regarderende
aspecten overzien en permanent in kaart brengen en evalueren. 'High
potentials' bestemd voor hogere leidinggevende functies worden gedurende
hun loopbaan regelmatig in staven geplaatst.

informatievoorziening. Vanwege haar eindverantwoordelijkheid voor alle
aspecten van het ziekenhuis inclusief het medisch functioneren. dient het
ziekenhuisbestuur op de hoogte te zijn van de wijze waarop het ziekenhuis
presteert op de belangrijkste kwalitatieve en kwantitatieve parameters. De
verplichting tot rapportage van zgn. prestatie-indicatoren dwingt inmiddels
tot het hanteren van een adequaat informatiesysteem. In veel ziekenhuizen is
het informatiesysteem nog in ontwikkeling.
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De informatievoorziening van militaire eenheden is langs vaste lijnen
gestructureerd maar kan afhankelijk van de situatie en de opdracht worden
aangepast. Deze informatie betreft zowel de conditie van de eigen eenheden,
de evt. tegenstander als de omgevingsfactoren. Een gestandaardiseerde
systematiek zorgt ervoor dat alle relevante informatie de top van de
organisatie bereikt. Zoals in Deel 3 beschreven heeft de vooruitgang in de
informatie en communicatietechnologie deze functie zowel vergemakkelijkt
als gecompliceerd. De hoeveelheid informatie is in beginsel onbegrensd en
vrijwel 'real time' ter beschikking te stellen, maar dit kan gemakkelijk
leiden tot een informatieoverdaad. Informatieoverdaad is gevaarlijk omdat
het zelfs essentiele informatie onbruikbaar maakt. Belangrijk is daarom
informatiemanagement, d.w.z. het interpreteren en scheiden van de
informatie naar het niveau waarop het wordt gebruikt.

Besluitvorming. Belangrijke besluiten worden in ziekenhuizen door een lang
overlegtraject voorafgegaan, waarbij vaak ook externe instanties, zoals
stakeholders, zijn betrokken. Niet altijd is duidelijk hoe het
besluitvormingstraject er uit ziet en wie daaraan deelnemen. Dit ontbreken
van helderheid werkt wantrouwen en misverstanden in de hand.
Besluitvormingstrajecten verschillen per ziekenhuis. De externe

betrokkenheid, ook bij besluiten die interne zorgprocessen van het
ziekenhuis betreffen. vormt een complicerende en vaak vertragende factor.

In het militaire besturingsmodel is de procedure om tot een besluit te komen
transparant en helder omschreven. Door een standaardprocedure toe te
passen kunnen ook nieuwe deelnemers gemakkelijk worden ingepast. Een
beslissing wordt pas genomen indien het besluitvormingsproces geheel is
doorlopen en afgerond. Hiermee wordt onnodige 'ruis' in de organisatie
voorkomen. Overigens kent dit proces ook een risico: als het proces niet
goed wordt bewaakt, kan het na verloop van tijd (en onvoldoende focus op
de inhoud) leiden tot een sjablonenmatige, procedurele aanpak zonder
creativiteit van de deelnemers.

18.4 Mentale aspecten
Adaptieve Cultitur

Adaptieve instelling. Een organisatiecultuur is nauw gerelateerd aan de
kernwaarden die in de organisatie worden beleden. Deze zijn in de
ziekenhuizen: betrokkenheid bij de patient, professionele autonomie en een
hoog kwaliteitsbesef. Bij deze kernwaarden behoort de logische opvatting
dat de organisatie er slechts is om het functioneren van de zorgprofessionals
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mogelijk te maken. In Deel 2 is beschreven dat geleidelijk een ontwikkeling
zichtbaar wordt waarin de organisatie van de zorgprocessen als

Tabel 60: Adaptieve cultuur

Kenmerken van de Kenmerken van het
besturing in het huidige militaire
ziekenhuisstelsel besturingsmodel

Cultuurstij 1 Adaptieve Passieve Actiegerichte
instelling organisatiecultuur organisatiecultuur

Neiging tot (individuele Teamcultuur
en groeps)zelfsturing

Kwaliteitsbesef Voornamelijk op Betreft gehele
professioneel gebied organisatie.

Groeiende aandacht voor Jaarlijkse beoordeling
organisatie en test

(mede)bepalende factor voor goede zorg wordt gezien. De rol van de
organisatie is daarmee verschoven van een louter faciliterende naar een
faciliterende tn regisserende rol. De zorgprofessional blijft hierbij hoe dan
ook de hoofdrolspeler. Hij vormt de continuYteit en 'overleeft' doorgaans de
bestuurders. Zijn belangstelling betreft primair zijn professie en hij voelt
zich beroepsmatig meer zelfstandige dan medewerker, ook als hij in
loondienst is. In lijn hiermee beperkt de saamhorigheid zich binnen de
ziekenhuisorganisatie veelal tot de directe omgeving: de vakgroep of
afdeling. Men is (nog) weinig vertrouwd met teamwerk. Ook het grote
aandeel deeltijders en het relatief hoge personeelsverloop beperken de
ontwikkeling van een organisatiecultuur.

De militaire organisatie steunt op groepsprestaties en staat maar een
beperkte individualisering toe. Militaire kernwaarden zijn: loyaliteit ten
opzichte van de opdrachtgever, doelgerichtheid, samenwerking en onderling
vertrouwen. Bij deze kernwaarden behoort de opvatting dat de
doelstellingen van de organisatie voorop staan en het individu zich daaraan
aanpast. Deze inpassing van het individu binnen een groep zorgt voor een
omgeving waarin veranderingen gemakkelijk zijn door te voeren.
Aanpassing aan de (vaak moeilijke) omstandigheden is de norm. Ook het
personeelsroulatiesysteem draagt bij aan deze cultuur. Het besef dat het
succes van de operatie en de eigen veiligheid mede afhankelijk is van de
inspanning van een groot aantal anderen, speelt eveneens een belangrijke
rol. Samenwerking, het vervangen of steunen van elkaar in moeilijke
omstandigheden is onderdeel van de beroepshouding. Geen enkele
onderdeel, niveau of individu is in staat om alleen een operatie uit te voeren.
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Dit betekent niet dat de moderne militaire organisatie niet mensgericht is.
De personele kwaliteit wordt zelfs als onderscheidende factor gezien, maar
alleen als het individu op een zinvolle wijze in een geheel is ingebed. Een
complicerende factor blijft dat de militaire organisatie - evenals andere

overheidsinstellingen - door zijn hierarchische structuur en uiterlijke
verschijningsvorm vooral aantrekkingskracht heeft op mensen die ordening
en zekerheid zoeken. In vredestijd blijken deze aspecten ook vaak te
domineren en wordt dit veelal vanuit de traditiebeleving gevoed. Het staat
echter qua instelling en uitstraling haaks op de gewenste cultuur en
operationele instelling van initiatief en risicoaanvaarding. Daarin staat de
militaire organisatie dichter bij het bedrijfsleven dan bij andere

overheidsinstellingen.

Kwaliteitsbesef. Kwaliteitsbesef is een van de kernwaarden van de medische
beroepsgroep. Dit heeft zich tot dusver echter nog niet vertaald in een sterk

bewakingssysteem. De medisch specialist wordt doorgaans een grote ruimte

gelaten in zijn functioneren. Maatschappelijk wordt dit echter niet meer
aanvaardbaar geacht. Sinds kort is er meer aandacht voor de kwaliteit van
het functioneren, onder meer door de invoering van prestatie-indicatoren.
Inmiddels zijn er door de beroepsgroep zelf initiatieven genomen om te
komen tot een systeem van functioneringsgesprekken. De Minister van
VWS is van plan in 2008 alle ziekenhuizen te verplichten om te beschikken
over een systeem dat ernstige medische fouten moet voorkomen.

In de militaire organisatie is de kwaliteit van de kernfunctie moeilijk te
meten vanwege het dynamische karakter van het optreden en de grote
afhankelijkheid van vaak snel veranderende omstandigheden. Geavanceerde
technologische hulpmiddelen bieden echter steeds meer mogelijkheden
waardoor ook factoren als chaos en onzekerheid bij de training kunnen
worden ingebracht. Onderdeel van de kwaliteitsbewaking zijn regelmatige
onderdeeltests en individuele functieopleidingen. Ook de jaarlijkse
functioneringsgesprekken dragen bij aan een permanente prestatiedruk.

Innovatief vermogen

Ruimte voor innovatie. In de ziekenhuizen hebben de medische vakgroepen
doorgaans voldoende ruimte om te innoveren, afhankelijk van de omvang en
functie van het ziekenhuis. Dit is niet alleen een vakinhoudelijke

verplichting maar ook in het belang van de medisch specialisten zelf om op
hun vakgebied bij blijven. Het zelfstandige karakter van de ziekenhuizen
maakt het echter moeilijk om opgedane ervaringen en nieuwe technieken
snel en sectorbreed te verspreiden. Hierdoor ontstaan tussen ziekenhuizen en
soms zelfs binnen een ziekenhuis aanmerkelijke verschillen in aanpak. Er is
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doorgaans weinig geinstitutionaliseerde aandacht voor    de

organisatieontwikkeling van het ziekenhuis als geheel (zie onder §19.3).

Tabel 61: Innovatief vermogen

Kenmerken van de Kenmerken van het
besturing in het huidige militaire
ziekenhuisstelsel besturingsmodel

Innovatief Ruimte voor Vooral op uitvoerend Betreft de gehele
vermogen innovatie niveau organisatie

Innovatieve Weinig ontwikkeld In standaard
bedrijfshouding (rapportage)

processen

opgenomen

In het militaire besturingsmodel is het verplicht opgedane ervaringen
uitgebreid en kritisch te rapporteren ter lering voor anderen en om eventuele
tekortkomingen snel te herstellen. Dit geschiedt door uitgebreide
rapportages als 'Erfahrungsberichte' of 'After Action Reports'.     In
tegenstelling tot het verleden waarin vele krijgsmachten bekend stonden om
hun gebrek aan bereidheid om nieuwe technieken en tactieken op te nemen.
kennen moderne militaire organisaties standaard een evaluatieafdeling (of
afdeling 'lessons learned') en nemen zij deel aan internationale369

studiegroepen. Ook worden officieren geplaatst op buitenlandse opleidingen
en internationale staven. Voor verschillende functies gelden standaard
opleidingen die moeten worden gevolgd voorafgaand aan het vervullen van
bepaalde functies.
De militaire organisatie kent echter het structurele probleem dat soms lange
tijd geen sprake is van een daadwerkelijke inzet. Bovendien verschilt de
wijze van inzet van geval tot geval, zodat ervaringen van de ene operatie
soms weinig waarde kunnen hebben in nieuwe operaties.

Bedrijfshouding. Het innoveren van processen en behandelingen is een deel
van de beroepshouding van de zorgprofessionals. Waardering voor
innovaties op vakinhoudelijk gebied kenmerkt alle ziekenhuizen maar
vooral de opleiding- en academische ziekenhuizen. Daarin ligt een
belangrijk deel van de beroepsmotivatie in dit deel van het ziekenhuisstelsel.
De fixatie op de individuele probleemoplossing en zelfsturing brengt de
neiging met zich mee het belang van een adequate organisatie te
onderschatten.

369 Ook de Nederlandse krijgsmacht kent een dergelijke afdeling.
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Militaire organisaties zijn vanuit hun fixatie op processen en structuren
permanent bezig hun organisatie te optimaliseren in de pas met opgedane
ervaringen, nieuwe technologie of operationele concepten. Niet alleen de wil
tot prestaties te komen maar vooral ook de drang tot het overleven spoort de
creativiteit aan. In het besturingsmodel wordt voor elk niveau de creativiteit
gestimuleerd.
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Hoofdstuk 19

Analyse

19.1 Algemeen
Onderstaand overzicht geeft de voorgaande vergelijkingen op het gebied van
de bestuurbaarheid tussen de ziekenhuissector en het militaire

besturingsmodel integraal weer. Het overzicht laat op alle
bestuurbaarheidsfactoren markante verschillen zien tussen beide stelsels.
Deze zullen hieronder in een breder perspectief per component nader
worden bezien.

Tabel 62: Vergelijking van beide sectoren aan de hand van de
bestuurbaarheidsfactoren

Kenmerken van Kenmerken van
de besturing in het het militaire
huidige besturingsmodel
ziekenhuisstelsell

Concep- Leiderschap Stijl Overwegend Stimulerend en
tueel bureaucratisch en initiatief bevor-

defensief derend
Focus Door vele actoren en Focus op gezamen-

(deel)belangen lijk doel
bemoeilijkt

Eenheid Risico van Eenduidige
verdeeldheid binnen eindverantwoor-
bestuur en medische delijkheid
staf

Vertrouwen Beperkt; onder meer Bevorderd door
door scheiding van gemeenschap-
leiding en management pelijke
op uitvoerend niveau doelstellingen

en nadruk op
leiderschap en
gezamenlijke
opleiding en
vorming

Ruimte Handelings- Zelfstandigheid onder Zelfstandigheid
voor alle vrijheid sterk politiek en binnen aange-
niveaus maatschappelijk geven doel-

toezicht stelling en kaders
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Decentrale Weinig eigen Voorzien van eigen
middelen (financiele) middelen middelen; flexibele

aanvulling
mogelijk

Waardering Beperkt door Aanmoediging van
initiatief bureaucratische initiatief

aanpak
MD Selectie Primair op basis van Primair op basis

leiding- kennis van leidinggevende
gevenden capaciteiten en

karakter
Loopbaan- (Nog) weinig Vaste patronen

patronen toegepast Tijdelijke functies
op roulatiebasis

Opleiding Extern; op individueel Gestuurde en
en vorming initiatief permanente

opleiding en
vorming;
afhankelijk van
talent

Organi- Passende Congruentie Problematisch Permanente
satorisch organisatie-    met kern- aanpassing aan

structuur functie en omgeving
omgeving
Onderscheid Interne orientatie Benadering als
in niveaus systeem
Organisatie- Geen Vaste functie
ontwikkeling

Bestuurlijke Beleids- Minimale onder- Vaste stafonder-
infra- onder- steuning steuning (op
structuur steuning (evt. inhuur van roulatiebasis

externe adviesbureaus) onder meer door
'high potentials')

Informatie- In ontwikkeling Systematische en
voorziening actieve informatie

inspanning

Besluit- Weinig gestructureerd Volgens
vorming standaardprocedure

Mentaal Organisatie- Cultuurstijl Passieve Actiegerichte
cultuur organisatiecultuur organisatiecultuur

Neiging tot Teamcultuur
(individuele en groep) Identificatie met
zelfsturing eenheid/organisatie
Gering organisatie-
bewustzi n
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Kwaliteits- Voornamelijk op Betreft gehele
besef professioneel gebied organisatie.

Groeiende aandacht Jaarlijkse
voor personeel en beoordeling
organisatie en test.

Innovatief Ruimte voor Vooral op uitvoerend Betreft gehele
vermogen innovatie niveau organisatie

Bedrijfs- Weinig ontwikkeld In standaard
houding (rapportage)

processen

opgenomen

19.2 Vergelijking in een conceptueel perspectief

Een ordezoekende versus een complexiteiterkennende benadering
In de beide stelsels wordt gestreefd naar een optimale zelfstandigheid van de
uitvoerenden. In het ziekenhuisstelsel vloeit deze zelfstandigheid voort uit
de kernwaarden van het medische beroep maar is dit niet conceptueel
verankerd en omgeven met passende maatregelen die deze zelfstandigheid
ondersteunen. Integendeel, zoals in Deel 2 beschreven, tracht men in het
ziekenhuisstelsel de complexe werkelijkheid vooral te beheersen met
ordezoekende (deel)maatregelen. Een slecht functioneren van onderdelen
van de organisatie leidt doorgaans tot een versterking van deze aanpak
(meer controle, toezicht en protocollen, meer management e.d.). Dit brengt
het stelsel echter niet op een hogere orde van functioneren. Het zoeken naar
en aanbrengen van ordenende structuren in een dynamisch complex systeem
kan zelfs een negatieve uitwerking hebben op de effectiviteit van het totale
systeem (zie het theoretisch kader).
Binnen de ziekenhuisorganisatie is de aandacht van de zorgprofessionals
primair gericht op een optimale individuele beroepsuitoefening en die van
het ziekenhuisbestuur voornamelijk op beheer en politiek/maatschappelijke
verantwoording. Deze verschillende invalshoeken bemoeilijken de besturing
van de ziekenhuisorganisatie als (zorg)onderneming.

Het militaire besturingsmodel benadert complexiteit en dynamiek vanuit een
complexiteiterkennend perspectief. Hierin gaat het om het leggen van
verbindingen tussen de onderdelen en het herkennen van ketens, processen
en netwerken. Er is sprake van centrale regie, maar deze beperkt zich tot de
hoofdlijnen en ondersteuning van de uitvoerenden. Het uitgangspunt is een
zo groot mogelijke zelfstandigheid voor de uitvoerende elementen. Dit laat
onverlet dat onderdelen binnen de ketens en netwerken - gelet op de
voordelen van deze werkwijze voor het uitvoeren van routineprocessen - op
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een meer ordezoekende (bureaucratische) wijze kunnen worden

gestructureerd.

Een segment- versus een systeembenadering
Traditioneel wordt de curatieve zorg als een zaak van individuele
zorgprofessionals beschouwd en wordt - ondanks het grote maatschappelijke
belang dat wordt gehecht aan een goede organisatie van de gezondheidszorg
- veel overgelaten aan de zorgaanbieders. De ziekenhuizen zijn in beginsel
zelfstandig en mede door hun interne complexiteit vooral op het intern
functioneren gericht. Zoals eerder (onder § 19.3) opgemerkt, worden

belangrijke actoren zoals de Minister, de IGZ en de eerste lijn (huisartsen,
verloskundigen e.d.) doorgaans gezien als externe actoren die feitelijk buiten
het bestuurlijke denkraam staan. De bemoeienis van overkoepelende
instanties als OMS en NVZ heeft veelal een vrijblijvend karakter.

Het gevolg van het ontbreken van een systeembenadering is het ontstaan van

suboptimalisaties en (vaak goedbedoelde) individuele oplossingen die een
effectief functioneren van de organisatie als geheel in de weg kunnen staan.
In het ziekenhuisstelsel zien we - binnen een overwegend ordezoekende
benadering - op elk niveau andere stuurprincipes toegepast. De gevolgen
hiervan zijn onder meer grote verschillen in prestaties, een geringe synergie
binnen het totale stelsel, een zwak ontwikkeld gevoel voor
managementdevelopment en een beperkt lerend vermogen.

Het militaire besturingsmodel gaat uit van 66n samenhangend stelsel. Door
onderscheid te maken in functionele niveaus neemt de situatiegerichtheid
toe, naarmate men dichter bij de uitvoering komt. Een benadering van het
stelsel als 66n systeem leidt min of meer vanzelf tot het zien van onderlinge
verbanden en afhankelijkheden. Indien regisserende maatregelen nodig zijn,
worden alle betreffende niveaus en deelsystemen erbij betrokken, waardoor
de samenhang behouden blijft. Beziet men het ziekenhuisstelsel met een
militaire   'bril', dan speelt het ziekenhuisbestuur primair een tactische   of

organisatorische rol. De 'strategische' missie van het ziekenhuis en de
randvoorwaarden zijn al vervat in de ministeriele erkenning en in
beleidsnotities. Het ziekenhuisbestuur betrekt de locale situatie hierbij, geeft
e.e.a. in organisatorische zin een vorm en legt eigen accenten. Verder
doorvertaald houden de clusters, maatschappen en vakgroepen (en
huisartsen) zich vervolgens voornamelijk met de 'operationele' uitvoering
bezig. Elk niveau behoudt in dit systeem voldoende ruimte voor het maken
van eigen keuzes.

Leiding als ondersteunende en stimulerende factor
Hoewel de beide onderzochte sectoren uitgaan van een maximale
zelfstandigheid voor de uitvoerenden, ligt de achtergrond en de wijze van
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invulling ver uiteen. In de ziekenhuissector is deze zelfstandigheid
gebaseerd op de grondregel dat in beginsel alleen medische criteria een rol
mogen spelen bij het bepalen van de wijze van behandelen van de patient.
De wijzigende organisatorische omstandigheden in Deel 2 beschreven, doen
aan deze grondregel niets af. De behoefte aan professionele autonomie
vormt een kernpunt in de beleving van de medisch specialisten en verklaart
veel van de vrees dat meer sturing meer centralisatie en dus meer invloed
van het (niet medische) management tot gevolg heeft. De gebruikelijke
ordezoekende aanpak heeft met zijn regels, rapportages en procedures de
vrees van de zorgprofessionals en daarmee de scheidingslijn tussen

37()
professionals en management alleen maar versterkt    . In het spanningsveld
tussen medische staf en bestuur en in een politiek geladen omgeving staat
vaak ook de eenheid binnen de leiding onder druk. Een defensieve instelling
van de leiding is tegen deze achtergrond verklaarbaar.
Op het uitvoerende niveau wensen de zorgprofessionals om voor de hand
liggende redenen de zeggenschap over de zorgprocessen te behouden. Het
managen hiervan heeft men echter zo veel mogelijk 'uitbesteed' aan
anderen, die vervolgens vanwege hun beperkte kennis van de professie
worden gewantrouwd. Deze scheidingslijn door de gehele organisatie heen
tussen professionals en management is een belemmering in de ontwikkeling
naar een volwaardige en gezonde zorgonderneming. Daarin spelen juist
factoren als gedeelde waarden en onderling vertrouwen een centrale rol.

Het militaire besturingsmodel kent deze interne spanningen niet. In dit
model is het beginsel van operationele zelfstandigheid ingebed in het
gezamenlijk nastreven van dezelfde organisatiedoelen. Om deze doelen te
bereiken, is een zo groot mogelijk zelforganiserend en probleemoplossend
vermogen op alle niveaus in de organisatie cruciaal. Er is geen tegenstelling
tussen de belangen van de uitvoerenden en de hogere leiding. Het is de taak
van de leiding om de activiteiten van de lagere niveaus richting te geven en
deze vervolgens maximaal te ondersteunen. De kernwaarde van het militaire
beroep: loyaliteit aan (de leiding van) de organisatie, versterkt de
dynamische band tussen de verschillende niveaus.
In dit model gaan leiding en management samen maar ligt een nadruk op
leiderschap. Deze nadruk is gebaseerd op het besef dat operationele vrijheid
gelijk op dient te gaan met een hoge kwaliteit van de leidinggevenden. Op
vele manieren probeert men dit dan ook zeker te stellen. Het vertrouwen
tussen leidinggevenden en uitvoerenden vormt een voorwaarde voor een
vruchtbare samenwerking. Dit vertrouwen moet worden verdiend en

371  Deze weinig gestructureerde decentrale werkwijze in de ziekenhuizen vet-toont gelijkenis met wat
in de militaire sfeerals 'umpiring' werdomschreven(zie Deel 3. § 12.7). Deze stijl van leidinggeven
is energieneutraal en door het (te zeer) loslaten van de uitvoerenden disfunctioneel gebleken.
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herkend. Op het uitvoerende niveau is de leiding daarom afkomstig uit de
eigen (soort) eenheid.

Noodzaak van,nanagementdevelopment
Ziekenhuizen functioneren als zelfstandige rechtspersonen en bepalen ook
zelf de inrichting en invulling van hun managementsysteem. Binnen een
individueel ziekenhuis zijn de mogelijkheden voor vorming en selectie
echter doorgaans beperkt. Het volgen van een traject voor
managementdevelopment is vooral een individuele en externe
aangelegenheid. Hiermee gaat talent verloren en moet steeds opnieuw
worden getracht goede leidinggevenden aan de organisatie te binden. Met
het inzicht dat goed bestuur een factor vormt in de kwaliteit van de zorg,
lijkt ook de belangstelling voor managementdevelopment te groeien.
Als 'bijzondere' organisatie kent de krijgsmacht een vrijwel gesloten
personeelssysteem met de daarbij behorende eigen opleidingstrajecten en
een uitgebreide systematiek voor selectie en loopbaanbegeleiding voor de
leidinggevenden. In het militaire denken wordt dit als een vitaal en
essentieel onderdeel van de kwaliteit van de besturing beschouwd.

Gelet op de ontstaansgeschiedenis en de genoemde verschillende
uitgangspunten is het niet verwonderlijk dat de beide sectoren op het gebied
van leiderschap, zelfstandigheid en managementdevelopment tamelijk ver
van elkaar staan. Enerzijds zien we een in vele segmenten opgedeeld
ziekenhuisstelsel waarin een conceptueel kader ontbreekt, leiderschap in
beginsel met wantrouwen wordt bejegend en overwegend sturing wordt
gegeven vanuit een ordezoekend perspectief dat de professionele
zelfstandigheid onder druk zet. Anderzijds zien we een militair
besturingsmodel dat uitgaat van 6dn systeem en een conceptueel verankerde
complexiteiterkennende benadering toepast, waarin centrale regie en goed
leiderschap de zelfstandigheid van de uitvoerenden ondersteunt.

19.3 Flexibiliteit als organisatiekenmerk

Het stelsel van curatieve gezondheidszorg is opgebouwd uit vele
afzonderlijke en zelfstandige elementen. Deze elementen kennen geen
organisatorische band of hierarchische verhouding met elkaar. Het logische
gevolg is dat ook de organisatorische belangstelling zich veelal tot de eigen

(ziekenhuis)organisatie beperkt. Zij zijn overwegend bureaucratisch
ingericht en daarmee vooral gericht op het faciliteren van het verrichten van
standaardhandelingen. De focus ligt op het functioneren van de individuele
arts. Ziekenhuizen zijn daarmee relatief 'platte' organisaties. De neiging
bestaat om alle interne partijen zo veel mogelijk ruimte te laten en zich zo
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weinig mogelijk met elkaar te bemoeien. In Deel 2 is beschreven dat
geleidelijk het besef groeit dat ook de organisatie van de zorgprocessen een
kwaliteitsfactor is en krijgt de inrichting van de organisatie meer aandacht.
In lijn met de beperkte aandacht voor organisatieontwikkeling en een
zwakke bestuursstructuur kent de sector ook een minimalistische benadering
ten aanzien van de behoefte aan bestuurlijke infrastructuur. De
ondersteuning van de top is doorgaans zwak en de informatiesystemen zijn
in vele gevallen nog in ontwikkeling. Met een dergelijke organisatievorm en
bestuurlijke inrichting zijn de mogelijkheden voor het voorbereiden en
doorvoeren van veranderingen doorgaans beperkt en afhankelijk van externe
hulp.

Het militaire besturingsmodel is gebaseerd op de operationele noodzaak van
371een voortdurende aanpassing van de organisatie aan de omstandigheden

Aanpassing is de norm. Militaire organisaties kennen een in grote lijnen
uniforme staforganisatie, waardoor samenwerking eenvoudig is. In alle
gevallen is sprake van 66nhoofdige leiding met een beleidsondersteuning die
in staat is permanent relevante en doelgerichte informatie te produceren,
beleid uit te werken en de implementatie te bewaken en waar nodig te
ondersteunen. Vaste procedures voor de besluitvorming voorkomen (te) veel
'ruis' in de organisatie. In dit besturingsmodel overheerst de noodzaak van
flexibiliteit. Aangetekend moet worden dat dit ideaaltypische model in de
praktijk niet altijd wordt gerealiseerd. Zoals eerder opgemerkt, is bij
langdurige operationele inactiviteit de verleiding groot om de
vredestijdbureaucratie (te) veel ruimte te geven en daarmee terug te vallen
op 'zekerheden' die beheersrituelen en vaste organisatievormen lijken te
geven.

19.4 Een individualistische of adaptieve cultuur
In de medische cultuur ligt de nadruk op het individueel presteren van de
zorgprofessional. De patientenzorg staat voorop, daarna volgen de contacten
in de beroepsgroep. De organisatie komt pas daarna. De ontwikkelingen
(onderlinge afhankelijkheid, multidisciplinaire aanpak, transparantie e.d.)
die de organisatie van de zorgprocessen meer als kwaliteitsfactor doen
gelden, zullen naar verwachting op termijn ook invloed hebben op de
cultuur, maar deze zal gelet op het intellectuele karakter van het werk
betrekkelijk individualistisch van aard blijven. Innovatie is in de
ziekenhuissector traditioneel vooral een zaak van vakgroepen. Met het

37' Het heeft overigens ook voor verschillende krijgsmachten lange tijd geduurd voordat men hiervan
de noodzaak inzag. Ook de krijgsmacht kent het fenomeen van 'structural inertia' of het langdurig
blijven vasthouden aan een eenmaal aanvaarde organisatievorm.
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toenemend belang van een goede organisatie van de zorgprocessen en een
toenemende deelname van de beroepsgroep aan het vorm- en leidinggeven
hiervan, zal ook de belangstelling voor organisatieontwikkeling naar
verwachting toenemen.

Het militair optreden wordt geleidelijk minder massaal waardoor een (nog)
grotere nadruk op de prestaties van kleinere groepen komt te liggen. De
kernwaarden van het militaire beroep gaan niet meer alleen uit van
gehoorzaamheid maar van een combinatie van gehoorzaamheid en
zelfstandigheid, samenwerking en groepsgedrag. In het militaire
besturingsmodel past een permanente innovatiedrang op elk niveau van de
organisatie. Deze wordt niet alleen door het hoogste niveau geinitieerd,
maar ook door de lagere niveaus aangedragen. Door regelmatige evaluaties
worden doctrines, organisatiestructuren en processen steeds opnieuw
kritisch beschouwd.

19.5 Korte vergelijking met andere sectoren

Een vergelijking met ontwikkelingen in andere sectoren dan de onderzochte
maakt geen integraal deel uit van dit onderzoek. Toch is het zinvol hieraan
kort aandacht te besteden gelet op groeiende belangstelling die uitgaat naar
ondernemerschap in de zorg. Deze reflectie beperkt zich tot een kort
overzicht aan de hand van de relevante literatuur.
De militaire organisatie  boog  zich  in  de   19e  eeuw als eerste  over de vraag
hoe de intelligentie en veerkracht van de mens in de organisatie optimaal te
benutten ten gunste van het bereiken van de organisatiedoelstellingen. In de
civiele omgeving werd van de verworven inzichten aanvankelijk geen
gebruik gemaakt (als men daarvan al op de hoogte was). Zoals in het
theoretische kader beschreven, ziet men in de managementtheorie pas in de
20e eeuw een geleidelijke verschuiving van de aandacht. De aanvankelijke

focus op een interne afstemming werd geleidelijk verbreed met meer
aandacht voor de structuur. Daarbij komt de menselijke factor geleidelijk
steeds meer aan de orde. Later zien we in de managementtheorie de
aandacht voor de omgeving toenemen. Het omgevingsaspect heeft - om
evidente redenen - in de militaire opvattingen altijd een prominente plaats
gehad.
De  stijl van leidinggeven stond  in de militaire organisatie  al  in  de  19e  eeuw

in de belangstelling.  In de managementliteratuur zien we de gedachte-
vorming over leidinggeven  meer  en meer verschuiven naar 'verbindend',
'dienend' of 'steungevend' resp. 'faciliterend' en transformationeel
leiderschap (zie het theoretisch kader onder § 3.9). Al deze vormen van
leiderschap zijn erop gericht het uitvoerende niveau zo veel mogelijk ruimte
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te geven en daarmee het probleemoplossende vermogen van de organisatie
te  vergroten.

Markant is de overeenkomst van het militaire besturingsmodel met de
uitkomst van recente onderzoeken in het bedrijfsleven gericht op het
identificeren van excellerende organisaties. Volgens Quinn concentreren
intelligente ondernemingen zich op enkele kernbekwaamheden, leggen ze de
nadruk op de mensen en de processen en kennen ze een smalle, maar hoog
gekwalificeerde top 372. Ook Keuning en Eppink beschrijven de toekomstige
intelligente en lerende organisatie als een organisatie die plat, slank en
wendbaar is, dingen doet waar ze echt goed in is en in strategische
samenwerkingsverbanden gebruik maakt van eigen kerncompetenties en van
bekwaamheden van andere organisaties. Creativiteit wordt in deze
organisaties hoog gewaardeerd en getracht wordt door 'empowerment'

373menselijke talenten ook echt te benutten - - . Peters en Waterman komen tot
een zelfde beschrijving. Zij beschrijven de excellerende organisatie als
Volgt:

-    zij zijn actiegericht georienteerd;
-    zij kennen een sterke klantgerichte instelling;
-    zij hechten aan autonomie en ondernemingsgeest;
-    zij tonen productiviteit door een gerichte inzet van mensen;
-    zij leggen nadruk op persoonlijke inzet en waardebewustzijn;
-      zij   beperken   zich   tot hun kernwaarde ('schoenmaker blijf  bij  je

leest');
-    zij kennen een eenvoudige organisatie met een kleine staf;

, 374
-    zij gaan uit van 'vrijheid in gebondenheid

In al deze beschrijvingen valt op dat er sprake is van meer dan alleen een
model voor betere sturing of een bepaalde leiderschapstijl. Het gaat steeds
om een holistische benadering, d.w.z. van een benadering, die uitgaat van de
noodzaak van een doelgerichte samenhang van verschillende elementen in
de organisatie met als eindresultaat een hogere totaalwaarde. In deze
elementen herkent men een combinatie van besturing-, organisatie- en
mentale componenten. Deze komen overeen met de geest en de kenmerken
van het militaire besturingsmodel. De vorm van de organisatie is
ondergeschikt en steeds eenvoudig aan te passen als de situatie daarom
vraagt.

372 Quinn, J.B.. (1992), De intelligente ondememing, Amsterdam, Contact.
371

Keuning, D. en Eppink. D. J.. (2004). Management & Organisatie. Groningen. Stenfert Kroese. p.
324.
374 Peters. T. en Waterman. R., (2005). Excellente ondernemingen. Amsterdam. Business Contacts.



Vergelijking van de bestuurbaarheid in beide sectoren 366

Uit de managementliteratuur blijkt dat een antwoord op de vraag wat een
intelligente organisatie is, moet worden gezocht in de volgende
omschrijving. Een dergelijke organisatie

-    focust zich op de operationele processen;
besteedt aandacht aan kernwaarden en de betrokkenheid van alle
medewerkers;

-    heeft een groot zelfoplossend vermogen ontwikkeld door ver gaande
decentralisatie en het aanmoedigen van initiatief;

-    beschikt over een groot lerend vermogen;
-   bezit een flexibiliteit die het mogelijk maakt dat ze zich permanent

kan aanpassen aan wijzigende omstandigheden.

In deze beschrijving zien we een samengaan van 'harde' elementen

(doelstellingen, structuur) en 'zachte' elementen (leren, betrokkenheid,
waarden). Hiermee sluit deze organisatievorm aan bij het militaire
besturingsmodel.

19.6 Ontwikkelingsfasen

Een vergelijking is in beginsel een momentopname. Voor een goed begrip is
het van belang ook de ontwikkelingsfases waarin de bij de vergelijking
betrokken stelsels zich bevinden, te bezien. Het medische vak is weliswaar
zeer oud, het ziekenhuis is als organisatie van betrekkelijk recente datum.
Pas enkele decennia wordt er serieus over de inrichting van de steeds

uitdijende ziekenhuiscomplexen nagedacht. Deze betrekkelijk late aandacht

ging bovendien niet altijd van harte. De belangrijkste beroepsgroep voelde
zich tot voor kort nog maar weinig betrokken bij de organisatorische
aspecten.  Het is hiermee  meer een ontwikkeling 'tegen wil  en dank'.
In de eerste opzet kon men de organisatie laten leiden door beheerders die
zich - in een bescheiden positie verkerend - door de professionals lieten
voorschrijven hoe te handelen. Door schaalvergroting en verdere

(sub)specialisatie is de moeilijkheidsgraad van de besturing in de loop der
tijd echter aanzienlijk groter geworden. Omstandigheden als marktwerking
en deregulering stellen weer hogere eisen aan de bestuurbaarheid van de
organisatie, eisen waaraan een volgens bureaucratische principes bestuurde
organisatie niet eenvoudig kan voldoen. Vanuit een ordezoekend perspectief
is een logische antwoord op bestuurlijke complicaties een versterking van
het beheer en van de zorgprocessen door verdere regelgeving en
afstemming. Ook maatschappelijke druk om de kosten te beheersen en
behoefte aan grotere transparantie leiden tot verdere bureaucratisering.
Hierdoor nemen echter ook de interne fricties toe.
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Tegelijk met een verdere bureaucratisering van de medische sector is in het
bedrijfsleven een omgekeerde ontwikkeling op gang gekomen in de richting
van meer flexibiliteit en zelfstandigheid bij de uitvoerenden. De meeste
ervaring met zelfstandigheid op het uitvoerende niveau heeft echter de
militaire organisatie die deze ontwikkeling al in de  19e eeuw op gang bracht.
Deze ontwikkeling ontstond uit operationele noodzaak. Een bureaucratisch
ingerichte aansturing kon niet langer voldoen aan de flexibiliteiteisen die
een dynamische en onzekere omgeving met zich meebrachten. Particle
verbeteringen brachten geen uitkomst, alleen een algemene en fundamentele
herorientatie bleek in staat de organisatie op een hoger niveau van
functioneren te brengen. De uitontwikkeling van een nieuwe
complexiteiterkennende benadering vergde echter vele decennia en nog
steeds hebben militaire organisaties - om uiteenlopende redenen - moeite om
deze inmiddels algemeen aanvaarde benadering toe te passen.
De medische sector lijkt zich in een vergelijkbare fase te bevinden als de
militaire organisatie   in   de    19'   eeuw. Een bureaucratische aanpak biedt
onvoldoende reactievermogen op de complexiteit, dynamiek en onzekerheid
waaraan de kerntaak blootstaat. Starre systemen en een risicomijdende
besturing kunnen de organisatie geleidelijk in de gevarenzone brengen.

De voorgaande vergelijking maakt het ook mogelijk de beide stelsels een
plaats te geven vanuit de organisatiedynamica. Daarin worden organisaties
gezien als levende mechanismen, waarbij de reacties op interne en externe
veranderingsimpulsen afhangen van het aantal koppelingen (zie het
theoretische kader) . Het huidige ziekenhuisstelsel voldoet in dit opzicht

375

het meest aan de beschrijving van een bijna-stabiel systeem. Dit wordt
gekenmerkt door:

-   veel interne discussies;
- beperkte interne interacties;

-    een scheiding tussen formele en informele discussies;

-    een relatief grote 'monovocaliteit' van de leiding;

-   een beperkte mate van diversiteit:
-      een stabiele groep van 'systeembewakers'.

In een dergelijk systeem wijzigt men soms de formele organisatiekenmerken
en waar nodig ook oppervlakkig het gedrag, zodat de organisatie weer
verder kan. Maar de diepere betekenisstructuren wordt niet aangepast
waardoor feitelijk alles bij het oude blijft. Kleine aanpassingen kunnen

375  Homan.T.H.. (2005). Organisatiedynamica, Den Haag. Sdu Uitgevers, p.  122 en  153.
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worden geabsorbeerd maar zodra de noodzaak tot verandering grotere
vormen gaat aannemen loopt de zaak vast. In een veranderlijke omgeving
komen deze organisaties volgens de organisatietheorie in zwaar weer
terecht. Een grote veranderingssprong vergt een verankering in de gehele

organisatie. Als de organisatie daar niet ontvankelijk voor is, zal dit niet
slagen.

Het militaire besturingsmodel gaat uit van een bereidheid alle inspanningen
op een gezamenlijke doelstelling te richten en van een lerende instelling. Dit
veronderstelt een grote organisatorische flexibiliteit. Door het aangeven van
de algemene doelstelling wordt op elk niveau een generatieve dialoog
uitgelokt waarbij telkens naar de op de gegeven plaats en tijd beste

oplossing wordt gezocht. De organisatie is geen gegeven, maar een middel
om het doel te bereiken. Alle componenten passen zich aan. Deze instelling
kan alleen worden opgebracht als de organisatie bewust en permanent in een
situatie wordt gebracht en gehouden die lijkt op wat in de
organisatiedynamica een 'dissipatieve' instabiliteit wordt genoemd. Deze
toestand moet met een doordachte (netwerk)structuur in goede conditie
worden gehouden. De kracht zit in de ruimte die wordt geboden voor
'emergentie van initiatieven' en de infrastructuur voor leren. Slaagt een
krijgsmacht erin deze toestand te bereiken - en dat is in de geschiedenis
meerdere malen gelukt - dan is het opgewassen tegen elke soort dynamiek.
Gaat men daarin te ver. dan ontstaat er een chaos waarin geen enkel

376(verandering)initiatief meer tot een goed einde kan worden gebracht

376 Homan. T.H.. (2()()5).Organisatiedynamica. Den Haag. Sdu Uitgevers. p.  149 -  156.
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Hoofdstuk 20

Samenvatting

20.1 Overeenkomst in kernwaarden
De interne processen in een organisatie zullen moeten aansluiten op de in
deze organisatie beleden kernwaarden. Als dat niet het geval is, zal dit
onvermijdelijk leiden tot interne spanningen. In beide onderzochte stelsels is
sprake van activiteiten met een vooral probleemoplossend karakter, waarbij
steeds naar maatwerkoplossingen voor de zich voordoende problemen moet
worden gezocht. Dergelijke activiteiten laten zich moeilijk inkaderen in
gedetailleerde planning, productieschema's en procedures. Een erkenning
van dit aspect leidt naar een grote behoefte aan vrijheid voor de
'probleemoplossers' om een bij de situatie passende oplossing te vinden.
Het bieden van een dergelijke operationele handelingsruimte is voor een
ziekenhuisstelsel essentieel voor een effectief functioneren.
De overwegend gevolgde bureaucratische benadering van het ziekenhuis
(als vooral productiebedrijf) wordt door de professionals vanuit de
kernwaarden logischerwijs met wantrouwen bezien. De toenemende
complexiteit van de medische wetenschap en van de organisatie van de
zorgprocessen maar vooral de veranderende omgeving als gevolg van
marktwerking en liberalisering zorgen voor een nieuwe dynamiek en
dwingen tot een herbezinning op de wijze waarop de zorg moet worden
bestuurd en vorm gegeven.
De militaire organisatie is eveneens gericht op het oplossen van problemen.
Deze zijn van een andere aard maar de bestuurlijke processen zijn
vergelijkbaar. Ook hier zal de besturing gericht moeten zijn op het bieden
van zo veel mogelijk ruimte aan de uitvoerenden om aan de situatie
aangepaste oplossingen te vinden. Ook in de militaire organisatie heeft het
zoeken naar zekerheid en ordening lange tijd het denken over het besturen
van de organisatie gedomineerd.  Pas  in  de  loop  van  de  19e eeuw drong  het
besef door dat zelfstandigheid van de uitvoerende eenheden niet in strijd is
met de militaire kernwaarden van loyaliteit en gehoorzaamheid. mits zij
wordt ingebed in een gezamenlijke doelstelling en er sprake is van
intensieve samenwerking. Deze ontwikkeling leidde tot een ontwikkeling
die  vanuit een bestuurlijke invalshoek een goede vergelijkingsmogelijkheid
biedt.
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20.2 Ordezoekende versus complexiteiterkennende benadering

Bij het inrichten van de besturing speelt het mentale denkraam een
belangrijke rol. Vanuit zijn kernwaarden voelt de zorgprofessional zich
vooral probleemoplosser en geen productiemedewerker. Bezinning op het
functioneren van ziekenhuisorganisaties heeft - vanuit de beheersgedachte -
vooral geleid tot extra bureaucratie in de vorm van meer management, meer
regels of meer procedures. Ook een nadruk op maatschappelijke
verantwoording en transparantie leidt in de praktijk tot meer rapportages,
scherpere regels en meer toezicht. Deze ordezoekende benadering staat op
gespannen voet met de kernwaarden van de beroepsgroep en zorgt voor een
scheidingslijn en wantrouwen tussen zorgprofessionals en management.
Deze  benadering  van het besturingsvraagstuk levert aanmerkelijke risico' s
op in een omgeving van marktwerking en deregulering, aangezien ze niet is
opgewassen tegen de daarmee samenhangende dynamiek en onzekerheid.
Een bureaucratische aanpak bleek in de militaire omgeving niet (meer) te
werken toen de complexiteit en dynamiek in en rond de organisatie toenam.
Dit leidde tot een fundamentele heroverweging van het besturingsproces en
een verandering van paradigma's. De hieruit voortvloeiende

complexiteiterkennende benadering heeft als kenmerk dat zij niet tracht alle
bewegingen te beheersen met regelgeving, maar juist ruimte biedt aan de
uitvoerenden voor locale oplossingen. Zij brengt verbindingen tot stand
tussen de vele ketens, netwerken en processen die deel uitmaken van het
stelsel. Het resultaat is meer zelfstandigheid Bn een betere sturing. Het werkt
inspirerend en motiverend, neemt de spanning tussen uitvoerders en
management weg en ondersteunt een permanente innovatie. Zij verbindt
'losse' onderdelen met elkaar. De praktijk heeft uitgewezen dat deze wijze
van benaderen in een complexe organisatie en een dynamische en onzekere
omgeving aanmerkelijk effectiever is dan de ordezoekende benadering. Het
toepassen van een complexiteiterkennende benadering neemt niet weg dat er
altijd onderdelen van de organisatie kunnen zijn, die baat hebben bij een
meer bureaucratische aanpak. Dit geldt in veel gevallen voor logistieke en
opleidingsprocessen en voor risicovolle processen die ter wille van de
veiligheid volgens een strak schema moeten worden uitgevoerd.

20.3 Segment versus systeembenadering
Het ziekenhuisstelsel bestaat uit vele onderdelen die zelfstandig
functioneren. De ziekenhuizen zijn zelfstandige rechtspersonen en kennen -
ondanks een identieke taakstellingen en nagenoeg gelijke omstandigheden -
een eigen bestuur en toezicht met eigen 'strategische' overwegingen. Zowel
horizontaal als verticaal geldt min of meer het principe van 'ieder voor
zich'. Natuurlijke partners, zoals de huisartsen, worden als externe actoren
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beschouwd. Zelfs binnen het ziekenhuis is een scheidingslijn te
onderkennen tussen zorgprofessionals en de organisatie. In het ziekenhuis-
stelsel hebben besturing en organisatie pas de laatste decennia serieuze
belangstelling genoten. Het stelsel kent vele toezichthoudende instanties.
Deze 'losse' inrichting van het stelsel en de bescheiden bestuurlijke
infrastructuur laten maar beperkte en geleidelijke veranderingen toe.
Het militaire besturingsmodel gaat uit van een systeembenadering. Alle
onderdelen maken deel uit van een samenhangend stelsel, waarin ieder
niveau of element een herkenbare en onmisbare rol vervult. Deze
rolverdeling biedt zowel houvast als flexibiliteit. Samenwerking en
onderling vertrouwen vormen de basis en zorgen voor synergie. Voor het
realiseren van samenwerking zijn er gezamenlijke opleidingen, MD
trajecten en procedures. Met deze systeembenadering blijken paradoxale
combinaties zoals een sterke regie En operationele zelfstandigheid en
creativiteit dn routine op het uitvoerende niveau mogelijk. De organisatie is
modulair opgebouwd en kent een breed samengestelde bestuurlijke
infrastructuur. In verband met de veranderlijke omgeving krijgt de
informatievoorziening veel aandacht.

Verbrokkelde versus holistische aanpak
Het gevolg van het ontbreken van een heldere conceptuele grondslag is het
ontstaan van suboptimalisaties en (vaak goedbedoelde) individuele
oplossingen die een effectief functioneren van de organisatie als geheel
ernstig in de weg kunnen staan. Binnen de overwegend ordezoekende
aanpak, zijn binnen het ziekenhuisstelsel op elk functioneel niveau weer
andere sturingsprincipes waarneembaar. Er is weinig verbinding tussen

besturing, organisatie en cultuur wat het moeilijk maakt synergie te
bereiken. Het militaire model is daarentegen een holistisch model dat een
conceptuele basis biedt voor alle bestuurlijke, organisatorische en mentale
aspecten. Met deze aanpak wordt een maximale interne afstemming
verzekerd. Een belangrijke rol speelt de cultuur van de organisatie. De
cultuur van de zorgsector is individualistisch en op zelfsturing gericht. De
militaire cultuur wordt gekenmerkt door teamwerk, samenwerking en
actiegerichtheid. In lijn hiermee betreffen innovaties in de zorg vooral
medisch inhoudelijke aspecten die de eigen afdeling of vakgroep aangaan en
minder de organisatie van de zorgprocessen. In de krijgsmacht wordt naast
de individuele en materiele capaciteiten ook de organisatiestructuur gezien
als een mede bepalende factor voor de kwaliteit.
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20.4    Sterkte en zwakte van het besturend vermogen in beide sectoren

Vanuit de vergelijking kan met een sterkte en zwakte benadering het
(be)sturende vermogen in beide stelsels in kaart worden gebracht. Als sterke
punten zijn van het ziekenhuisstelsel te beschouwen:

a. Er is in potentie een aanzienlijk intelligent en innovatief vermogen
aanwezig. Deze profileert zich echter hoofdzakelijk op het professionele
gebied en minder ten behoeve van de zorgorganisatie als geheel.

b.  Er is op het operationele niveau een sterke ambitie voor zelfregulering.
Onbekendheid met en mentale weerstand tegen de managementaspecten
die zelfsturing effectief kunnen maken, zit de effectiviteit hiervan echter
in de weg.

Als zwakke punten kunnen worden genoemd:

a. De sector bestaat uit vele 'eilanden' van toezichthouders en
zorgaanbieders.

b.  Er is (nog) geen helder besturingsmodel (of organisatieconcept) dat tn
aansluit bij de kernwaarden van het medische beroep tn houvast geeft in
een dynamische en onzekere omgeving.

c. De stijl van besturen is overwegend defensief, de organisatie weinig
flexibel en de bestuurlijke infrastructuur beperkt.

d.  Er is geen sprake van een MD beleid dat institutioneel goede leiding-
gevenden voortbrengt.

e.  De cultuur van de beroepsgroep neigt naar individualisme ondanks een
toename van het werken in teamverband.

f.   Het lerende vermogen van de organisatie is geperkt.

Ook het moderne militaire besturingsmodel kent sterke en zwakke punten.
Deze zijn de volgende. De sterke punten zijn:
a. Het gehele stelsel wordt benaderd als 66n samenhangende en flexibel

systeem waardoor er eenvoudig synergie tussen de delen is te realiseren.

b. Er is sprake van een helder besturingsmodel dat tn aansluit bij de
kernwaarden van het militaire beroep tn houvast geeft in een
dynamische en onzekere omgeving.

c.  De stijl van besturen is stimulerend en initiatief bevorderend en er is
sprake van een sterke bestuurlijke infrastructuur.

d.  Er is een gesystematiseerd MD systeem.

e.   De cultuur gaat uit van teamprestaties en samenwerking.
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f.  Er is institutionele aandacht voor het waarborgen van voldoende lerend
vermogen.

De zwakke punten zijn:
a. De beperkte gelegenheden tot daadwerkelijke inzet bemoeilijken het

consequent toepassen van het besturingsmodel. In de (vaak lange)
periodes van operationele inactiviteit kan dit leiden tot een terugval in

377een meer bureaucratische aanpak

b.  Het besturingssysteem is kwetsbaar voor politieke interventieneigingen
of micromanagement. Dit kan vooral bij internationale samenwerking
vanwege de politieke gevoeligheden een negatieve rol spelen.

c. De militaire organisatie heeft vanwege haar traditionele en
geuniformeerde uitstraling een ongewenste aantrekkingskracht op
'ordezoekenden'.

377 Civiele organisaties kennen njet het onderscheid tussen vredes - en operationele omstandigheden
en zijn daarom beter in staat om dit moderne besturingsmodel consistent toe te passen en doen dit in
toenemende mate.



Deel 5

Conclusies ten aanzien van de toepasbaarheid van
(delen van) het militaire besturingsmodel

The significant problems we have cannot be solved at the same level of
thinking with which we created them.

Albert Einstein, (attributed)
US (German-born) physicist (1879 - 1955)
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Hoofdstuk 21

Inleiding

21.1 Een voortgaande zoektocht

In Deel 2 is beschreven dat men zich in het ziekenhuisstelsel in de laatste
decennia geleidelijk meer bewust is geworden van het belang van een goede
besturing en organisatie van de zorgprocessen. Het vinden van een passende
vorm voor de gecompliceerde netwerken en verbindingen die zich in en
rond het ziekenhuisstelsel voordoen, is echter niet eenvoudig. In eerste
instantie wordt vanuit de eigen logica gezocht naar oplossingen. Deze logica
berust op twee pijlers. De eerste pijler wordt gevormd door de kernwaarden
van het medische beroep. In deze kernwaarden ligt een grote nadruk op een
zo groot mogelijke handelingsvrijheid voor de zorgprofessional. De
organisatorische context is in deze benadering van een lagere orde. De
ontwikkelingen in en rond de zorg, zoals een toenemende afhankelijkheid
van de technologie, meer teamwerk, gereguleerde marktwerking e.d. doen
aan deze kernbehoefte aan zelfsturing niets af. Onderdeel van deze
benadering is ook dat de zorgprofessional in beginsel slechts leiding
aanvaardt van iemand die dezelfde kernwaarden kent en gezag heeft

378verworven op vakinhoudelijk gebied
De tweede pijler waarop deze logica berust, vloeit voort uit de
maatschappelijke functie van de ziekenhuizen. Naarmate de complexiteit en
de omvang van de zorginstellingen toenemen, ontstaat een grotere behoefte
aan managementdeskundigheid voor sturing en beheersing van de
zorgprocessen. Gelet op haar maatschappelijke functie en de sterke
overheidsregulering zijn de toegepaste bedrijfsvoeringprincipes in de
ziekenhuiszorg als vanzelfsprekend gebaseerd op de besturingsprincipes van
non-profit instellingen. Deze hebben overwegend een ordezoekend karakter
met een bijbehorend bureaucratisch stelsel van regelgeving, procedures,
politiek beladen besluitvorming en uitgebreid toezicht.

De twee pijlers van de gangbare logica - de neiging tot zelfsturing en een
bureaucratisch ingericht stelsel - verdragen elkaar in de praktijk slecht,
omdat ze uitgaan van verschillende paradigma' s. Zij leiden tot paradoxale
wensen en hebben bijgedragen aan het ontstaan van een kloof tussen

378 In dit opzicht kan een zekere gelijkenis worden getrokken met de oude gilden. Ook daaraan was
sprake van een meester - leerling verhouding, een sterke geslotenheid en het zelf vaststellen van
normen.
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zorgprofessionals en management. Deze kloof blijkt in de praktijk moeilijk
te kunnen worden overbrugd.

Mede als gevolg van het voorgaande hebben ziekenhuizen zich als
organisaties slechts laat en moeizaam ontwikkeld met een bescheiden en ten
opzichte van de kernfunctie afstandelijk en vooral op beheer gericht
management. De mentale weerstand in de medische beroepsgroep tegen de
idee dat ziekenhuizen als (bestuurbare) organisaties moeten worden
beschouwd en het zelfstandige karakter van de ziekenhuizen droegen er
mede toe bij dat lange tijd geen fundamentele bezinning plaats vond over
actuele besturings- en inrichtingsvraagstukken. Het gevolg van dit ontbreken
van een serieuze organisatieontwikkeling was vooral het ontstaan van meer
bureaucratie. Ieder ziekenhuis loste opdoemende problemen voor zichzelf
op of trachtte deze zo lang mogelijk te negeren, soms met ernstige gevolgen,
zoals de case studies illustreren.

Met de introductie van het GMSB in de jaren negentig gaf de sector voor het
eerst blijk van een bewustwording dat ziekenhuizen als 66n samenhangend
systeem moeten worden beschouwd. Deze aanzet tot een conceptuele
benadering richtte zich vooral op een integratie van de medische staf en de
ziekenhuisorganisatie en op managementparticipatie door de medische
specialisten. Het vormde een begin van een meer bedrijfsmatige aanpak
maar liet nog vele aspecten onberoerd en beperkte zich tot het individuele
ziekenhuis. Met het GMSB werd het spanningsveld tussen zorgprofessionals
en bureaucratie niet opgelost. Integendeel, de in omvang en indringendheid
toenemende bureaucratie wordt nog steeds door de zorgprofessionals als een
ernstig knelpunt ervaren.

Suboptimale oplossingen
In vele publicaties over het besturings- en inrichtingsvraagstuk van de
ziekenhuiszorg wordt het bovengenoemde spanningsveld gesignaleerd en
worden (deel)oplossingen aangedragen. In dit onderzoek zijn een aantal
hiervan in Deel 2 aangehaald. Eenstemmigheid bestaat over het feit dat het
stelsel zeer complex is en moet kunnen omgaan met een scala van
paradoxale verlangens. De gedachten blijven - doorgaans onder erkenning
van de noodzaak van meer ondernemend gedrag bij de bestuurders van de
instellingen - echter uitgaan van de veronderstelling dat de ziekenhuiszorg
vanwege haar maatschappelijke functie ook min of meer als een 'normaal'
non-profit stelsel moet worden vorm gegeven. Voorstellen tot verbetering
betreffen daarom vooral uitbreiding van de bestaande onderdelen of
capaciteiten: meer toezicht, meer normen. meer variatie in leiderschap-
stijlen e.d. Deze benadering past bij de tot dusver gevolgde aanpak. In een
ordezoekend denkraam wordt een steeds complexere organisatie meer
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379beheersbaar gemaakt met meer regels, management, commissies e.d.
Ook de politieke omgeving werkt mee aan continuering van deze
benadering. Knelpunten worden in een dergelijke omgeving doorgaans
opgelost met extra regelgeving. Daarmee wordt voorlopig weer voldaan aan
de behoefte aan bestuurlijke daadkracht. De neiging tot externe beheersing
van een organisatie leidt volgens Mintzberg altijd tot meer centralisatie en

380formalisatie van haar structuur . Door regelgeving op regelgeving te
stapelen wordt de complexiteit echter versterkt en neemt de
handelingsruimte voor de uitvoerenden evenredig af. Het eindresultaat van
een dergelijk, over jaren uitgestrekt proces is een bureaucratie die een strak
keurslijf oplevert met een groot bestand aan medewerkers, die niet bijdragen
aan de kerntaak maar belemmerend werken op de effectiviteit in de zin van
kwaliteit. kosten en tijdsbeslag.
Het bijproduct van deze benadering is het vermijden van keuzes door

381bestuurders en politiek gedrag van alle betrokkenen . Politiek gedrag is
hier niet zozeer het gevolg van de maatschappelijke functie van het
ziekenhuis, maar vooral van het feit dat men er niet in is geslaagd het
ziekenhuis op een voor iedereen, maar vooral voor de zorgprofessionals,
bevredigende manier te besturen en te organiseren.

De bureaucratische organisatievorm is primair gericht op (een hoge
productie door) toepassing van standaardprocessen en past daarom vooral
bij organisaties die kwantitatief meetbare prestaties leveren. De keerzijde
van deze geformaliseerde en rationele aanpak is dat zij slechts
66ndimensionaal kan functioneren. Zij kan slechts lineair reageren (meer
output bij meer input, meer productie bij meer geld e.d.) en slecht omgaan
met paradoxen. Een bureaucratische aanpak heeft het ziekenhuis dan ook

382
logischerwijs niet gebracht waar men hoopte te zijn . De toenemende
maatschappelijke druk op het zorgstelsel maakt duidelijk dat de fricties en
de kosten die een bureaucratische aanpak in zich draagt, steeds minder
worden geaccepteerd.
De overheid heeft het in de praktijk vaak moeilijk met complexiteit en
onzekerheid. Zij is doorgaans de aanjager van een bureaucratische aanpak.
Zij is in de ziekenhuissector nu de terugtredende partij die het aan de sector
zelf overlaat haar weg te vinden in een nieuwe, minder afgebakende

37' Teisman, G.R., (2005). Publiek Management op de grens van chaos en orde. Den haag. Sdu
Uitgevers.
18{) Mintzberg, H.. (2003). Mintzbere over management. Amsterdam. Business Contact. p 1 1 6-1 1 7.
381 Grit. K. en Meurs. P.. (2005), Vet·schuivende verantwoordeliikheden. Assen, Koninklijke Van
Gorcum, p. 86 - 90.
382 De situatie in de ziekenhuissector lijkt hiermee veel op wat Ghoshal en Bartlett een manager over
vastgelopen organisaties hoorden zeggen: 'third generation strategies. second generation
organizations and first generation nianagers' (Goshal. S. en Bartlett. C. A.. The Individualized
Corporation. 1 1997) New York. Harper Business. p. 9.)
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omgeving, maar zij blijkt vaak grillig te zijn en snel van gedachte te kunnen
veranderen. Daarmee draagt de overheid bij aan een sfeer van onzekerheid.
Volgens Teisman is dit een bekend verschijnsel. Hij ziet in het optreden van
de overheid vaak golfbewegingen tussen ordezoekende en complexiteit-
erkennende benaderingen *:

De zoektocht gaat dus verder. Het organisatieontwikkelingsproces in de
ziekenhuiszorg lijkt terecht gekomen in een fase waarin het tegen zijn eigen
grenzen aanloopt. Door de toenemende dynamiek en onzekerheid zijn de
risico' s     voor de ziekenhuizen toegenomen. De continuTteit     van     de

zorginstellingen is in de nieuwe omgeving niet meer verzekerd. Hoewel
onderzoek uitwijst dat de patient (nog) redelijk tevreden is over de kwaliteit
van de zorg , zijn er vanuit maatschappelijk opzicht voldoende redenen384

aan te voeren om de bestaande besturings- en organisatiebenadering kritisch
te bezien en te trachten vanuit een andere logica betere oplossingen te
vinden.

21.2 Behoefte aan andere paradigma's
De combinatie van ingewikkelde activiteiten, hoogwaardige technologie,
vele (sub)specialismen, onderlinge afhankelijkheid en een hybride
omgeving maken het ziekenhuisstelsel ondoorzichtig. Het maatschappelijke
belang en de hieraan verbonden politieke dimensie  en de risico' s  die  aan  het
werk verbonden zijn, versterken de complexiteit. Besluitvorming met een
onderhandelingskarakter is traag en onvoorspelbaar en leidt doorgaans niet
tot heldere keuzes. Dit doet de complexiteit vervolgens verder toenemen.
Ziekenhuizen zijn vanwege deze (nog steeds toenemende) complexiteit
onmiskenbaar moeilijk bestuurbaar.

Zien we het ziekenhuis louter als dienstverlenend bedrijf en de zorg-
professional als producent van (standaard)diensten, dan is de gevolgde
bureaucratische aanpak niet onlogisch. Een deel van het werk van de
zorgprofessional heeft inderdaad het karakter van een standaardproduct of
proces en laat zich relatief eenvoudig in protocollen of procesbeschrijvingen
vastleggen. Dit bepaalt echter niet het totale beeld. De zorgaanbieder blijft
primair een 'probleemoplosser', d.w.z. iemand die, al dan niet in
teamverband, een intellectuele prestatie levert, ook al is (een deel van) de

383 Teisman, G.R.. (2005), Publiek Management op de grens van chaos en orde. Den haag. Sdu

Uitgevers. p. 88 - 93.
384 Nivel, (16 augustus 2005), -Nederlander heeft nog vertrouwen in gezondheidszorg' . Nederlanders
waarderen hun vertrouwen in de huidige gezondheidszorg met een ruime voldoende: een zeven. Men
heeft echter minder vertrouwen in de toekomst. Deze waardeert men met een 5.9. (Onderzoek in
opdracht van Min van VWS)
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behandeling gestandaardiseerd. Medische behandelingen vergen om
uiteenlopende redenen een moeilijk in te schatten tijd en intensiteit. Alleen
de zorgprofessional kan en mag de aard en duur van een behandeling
beoordelen en niet een manager. Het trachten om (ten dele) ongrijpbare
maatwerkprocessen te bureaucratiseren, d.w.z. in plannen, regels en
processen zo veel mogelijk vast te leggen, leidt automatisch tot spanningen
tussen professionals en management.

In Deel 2 is uiteengezet dat de complexiteit in de besturing van een
ziekenhuis zowel betrekking heeft op de organisatie zelf als op de
omgeving, gevormd door markten, politiek klimaat, economische
omstandigheden, regelgeving e.d. De maatschappelijke functie brengt met
zich mee dat vele actoren deelnemen aan de besluitvorming rond de zorg.
Ook de maatschappelijk gewenste transparantie speelt hier een rol en zorgt
voor een permanente publieke discussie over de kwaliteit en inrichting. Er is
zowel intern als extern sprake van een dynamische complexiteit, dat wil
zeggen van een complexiteit die wordt gekenmerkt door sterke onderlinge
afhankelijkheden en maakt dat het systeem niet vanuit een centraal punt kan
worden aangestuurd.
Zowel het maatwerkkarakter van de kernfunctie als de complexe aard en
omgeving van het ziekenhuisstelsel vragen om een andere benadering van
het besturingsvraagstuk van ziekenhuizen. De introductie van marktwerking
en liberalisering voegt hier een nieuwe dynamische dimensie aan toe. Het
ziekenhuis wordt gezien als een bestuurbare zorgonderneming en er worden
hogere eisen aan de professionele prestaties gesteld. Complexe,
probleemoplossende organisaties en een dynamische omgeving vergen een
ruimte biedende benadering van het besturings- en inrichtingsvraagstuk.
Daarin zal de 'probleemoplosser' de hoofdrol moeten spelen het richtpunt
moeten vormen bij de inrichting van de organisatie. Bij een dergelijke
complexiteiterkennende benadering behoort een decentrale aanpak, een
flexibele structuur, weinig overhead en vooral een ander soort leiderschap.
Een verandering van de bestuurlijke situatie in het ziekenhuisstelsel in de
richting van een stelsel dat kan omgaan met complexiteit, dynamiek en
paradoxen is geen zaak meer van aanpassing van het bestaande stelsel. Het
vergt een fundamentele herbezinning en verandering van paradigma's.

21.3 De relevantie van het militaire besturingsmodel
Complexiteit en onzekerheid maakten militaire operaties  al  in  de   19e  eeuw
vrijwel onbestuurbaar. In de eerste benadering van de besturingsproblemen
zien we parallellen met de aanpak in het zorgstelsel. Ook de militaire
organisaties hebben in eerste instantie de complexiteit en onzekerheid
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trachten te beheersen met meer en gedetailleerder plannen en regels. Dit
leidde in de praktijk tot verdere verstarring en steeds slechtere resultaten.
Een groot deel van de leidinggevende energie werd in beslag genomen door
(meestal vruchteloze) pogingen de werkelijkheid aan het plan aan te passen.
Een fundamentele herbezinning maakte een eind aan deze

energieverslindende benadering. Vervolgens nam men de dynamische
werkelijkheid als uitgangspunt.
De dynamiek en onzekerheid die het ziekenhuisstelsel omgeven zijn van een
geheel andere orde dan die ten aanzien van de militaire organisatie. De
beginselen die gelden voor het besturen van een complex stelsel in een
dynamische en onzekere omgeving, zijn echter dezeifde. Een dergelijk
stelsel kan niet vanuit een centraal punt worden aangestuurd en vergt een
specifieke aanpak voor het omgaan met de vele interne en externe
afhankelijkheden. Vanuit een complexiteiterkennende benadering moet ook
de (politieke en maatschappelijke) omgeving bij de vormgeving van het
stelsel worden betrokken. De zorginstellingen spelen weliswaar de hoofdrol
in de uitvoering maar hun effectiviteit wordt mede door het regelstelsel en
de omgeving bepaald.

De vergelijking van de besturingsmodellen in Deel 4 maakt vele verschillen
zichtbaar. Deze zijn in belangrijke mate terug te voeren op een sterk
verschillend denkraam. In het ziekenhuisstelsel hanteert men weliswaar een
gedecentraliseerde werkwijze. maar deze is vooral gebaseerd op het streven
naar een zo groot mogelijke autonomie van de zorgprofessional en een
traditionele non-interventiehouding en niet op een conceptuele visie zodat
een discrepantie met de bureaucratische structuur die men er geleidelijk
overheen heeft gelegd, kon ontstaan. In een complexiteiterkennende
benadering wordt de noodzaak van zelfstandigheid van de uitvoerenden
ingebed in een hogere organisatiedoelstelling en worden vervolgens
verbindingen gelegd tussen de zelfstandig functionerende onderdelen,
ketens, netwerken en processen. Hiermee wordt aangesloten op de beleving
van de kernwaarden van het medische beroep.

Onderdeel van de complexiteiterkennende benadering is een denken in
(deel)systemen in plaats van in individuele instellingen. Vanwege de vele
onderlinge afhankelijkheden kan men zich bij het inrichten van de besturing
en organisatie van een complex stelsel niet beperken tot enkele onderdelen
(of instellingen) van het stelsel. Een systeemdenken benadrukt de onderlinge
verbindingen en het bewustzijn dat een maatregel op 66n gebied effecten
kan hebben op vele andere gebieden. Het gaat dan om het aanvaarden van
een gemeenschappelijke visie op het stelsel en van een conceptuele eenheid.
Een systeembenadering sluit tevens aan op de maatschappelijke functie van
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de ziekenhuiszorg die waarborgen vergt op het gebied van de kwaliteit,
veiligheid en betaalbaarheid.
Het nemen van de complexe en dynamische werkelijkheid als uitgangspunt
heeft gevolgen voor de architectuur en de cultuur van een stelsel. Deze
aspecten zullen opnieuw moeten worden bekeken in het licht van de
gewenste flexibiliteit en het gewenste aanpassingsvermogen. De moderne
militaire organisatie heeft ervaren - na vele jaren van experimenteren en met
grote inspanningen - dat slechts met het aanpassen van alle elementen in de
organisatie een hogere orde van intelligentie, flexibiliteit en stabiliteit is te
bereiken.

In het voorgaande blijkt dat er tussen de beide onderzochte stelsels
analogiean zijn te onderkennen in de (probleemoplossende) aard van het
werk, het (dynamisch) complexe karakter van de organisatie, de
(toenemende) dynamiek en onzekerheid in de omgeving en de (groeiende)
noodzaak van teamwerk. Dit maakt het aannemelijk dat het treffen van
maatregelen op basis van een complexiteiterkennende benadering ook de
effectiviteit van het ziekenhuisstelsel aanmerkelijk zal kunnen vergroten.
Dergelijke maatregelen hebben een vergroting van de handelingsvrijheid
van de uitvoerenden en de versterking van de samenhang als kern. Om dit
mogelijk te maken zullen echter vele deelaspecten in het stelsel opnieuw
moeten worden bezien.
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Hoofdstuk 22

Verandering van paradigma's

22.1 Algemeen

De inrichting van een organisatie vindt zijn grondslag in de functie en de
geschiedenis van de organisatie. In Deel 2 is beschreven dat ziekenhuizen
van oorsprong zijn opgezet als faciliteit voor individuele medische
praktijken. Deze opzet is in grote lijnen nog herkenbaar in het hanteren van
de maatschapvorm door de medische vakgroepen. De eerste poging om tot
een organisatorisch concept te komen, de introductie van het GMSB, kreeg
onvermijdelijk te maken met de individualistische cultuur van de
zorgprofessionals en de geringe bestuurlijke kracht. De kritische
constateringen in vele recente rapporten over (deel) aspecten van de
ziekenhuiszorg maken duidelijk dat er in het huidige stelsel aanmerkelijke
ruimte is voor verbeteringen.

Deel 3 beschrijft hoe de militaire organisatie, als antwoord op het
existentiele vraagstuk van een toenemende onbestuurbaarheid, een
ontwikkeling in gang zette naar een besturingsmodel dat uitging van een

grotere zelfstandigheid en (doelgericht) initiatief op de uitvoerende niveaus.
Hiermee werd de relatie met de complexe werkelijkheid hersteld. De
uitvoerenden zijn als enigen in staat om zinvolle, d.w.z. op de lokale
omstandigheden en de aard van het probleem afgestemde, acties te
ondernemen. In dit licht gezien is dit besturingsmodel ook een instrument
van zingeving. Vervolgens moet de vraag worden beantwoord hoe er lijn en
synergie kan worden gebracht in de zelfstandig uitgevoerde activiteiten.
Ook op deze vraag geeft het militaire besturingsmodel antwoord. In het
model worden alle activiteiten systematisch afgestemd op het tevoren
vastgestelde, gezamenlijk te bereiken doel. Het is de taak van de top van de
organisatie om duidelijk te maken wat dit doel is en wat de kaders zijn
waarbinnen de uitvoerenden zich kunnen bewegen. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor is dat alle uitvoerenden zich bewust zijn van de
algemene doelstelling van de operatie. Hiervoor is een gerichte inspanning
van de leiding noodzakelijk. Met een dergelijke aanpak wordt een
gelijkgerichte maar toch initiatiefrijke en innovatieve organisatie geschapen.
Ook in de managementtheorie onderkent men in de laatste decennia de
voordelen van een dergelijke aanpak bij het omgaan met complexe
bedrijfsprocessen en een dynamische omgeving.
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Het feit dat in de ziekenhuiszorg - in tegenstelling tot de militaire sector -
ook economische belangen een rol spelen vergroot het belang van het
hanteren van op de werkelijkheid gebaseerde besturingsprincipes. Ook vele
commerciele ondernemingen zijn erin geslaagd om een ontwikkeling door te
maken naar een complexiteiterkennende besturing en daarmee succesvol te

385worden

Relevant in dit verband is de vraag waar de zelfstandigheid of vrijheid van
de uitvoerenden ophoudt. Ook het beantwoorden van deze vraag is van
fundamentele aard. Elke vrijheid ontleent zijn kracht aan zijn beperkingen.
Bij te sterke beperkingen komen de professionele mogelijkheden in de knel
en bij te veel vrijheid lopen de organisatie en de operationele doelstellingen
het gevaar hun samenhang te verliezen. De basishouding in het militaire
besturingsmodel is dat men - binnen het kader van de doelstelling - moet
zien de operationele vrijheid zo groot mogelijk te maken en te houden en de
organisatie daarnaar in te richten.
Ook in het ziekenhuisstelsel is een bestuurlijke benadering die maximale
ruimte geeft aan de uitvoerende professional, gewenst. Zowel het
maatwerkkarakter van de zorg als de (dynamisch) complexe aard en
omgeving vragen om een dergelijke benadering. De behoefte aan
handelingsvrijheid op het uitvoerende niveau behoeft - in tegenstelling tot
de gangbare opvatting in de sector - een centrale regie niet in de weg te
staan. Het militaire besturingsmodel leert dat decentrale handelingsvrijheid
en centrale regie in een conceptueel doordacht model kunnen worden
gecombineerd.

Systeemdenken versterkt de integratie
De maatschappelijke functie van de ziekenhuiszorg impliceert dat belangen
van onderdelen of individuen binnen het ziekenhuisstelsel nooit voorop
mogen staan, maar dat van het belang van (een goed functioneren van) het
stelsel als geheel moet worden uitgegaan. De gefragmenteerde indeling van
het ziekenhuisstelsel bevordert suboptimalisatie en biedt ruimte voor het
volgen van deelbelangen (b.v. door huisartsen, specialisten, ziekenhuizen of
zorgverzekeraars) ten koste van het geheel. Oplossingen voor het
besturingsvraagstuk kunnen echter nooit door slechts 66n partij of op 66n

,85 Zie b.v.

-      Quinn. J.B., ( 1992), De intelligente ondememing. Amsterdam. Contact.
-     Peters. T. en Waterman. R., (2005). Excellente ondernemingen. Amsterdam. Business,

Contact.
Goshal. S. en Bartlett. C.A.. (1997). The Individualized Corporation. New York. Harper
Business.

-     Volberda, H.W., (2004), De flexibele onderneming. Deventer. Kluwer.
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niveau worden bereikt. De onderlinge afhankelijkheden worden in een
systeembenadering zichtbaar gemaakt.

Een eerste vereiste in een systeembenadering is het definieren van
gezamenlijke doelen en het doen verdwijnen van een interne
onderhandelingssfeer. Voor het goed kunnen functioneren in een
dynamische en onzekere omgeving is een flexibel. intelligent en lerend
stelsel vereist, met een gemeenschappelijk mentaal denkraam. Alle
medewerkers in het ziekenhuisstelsel werken aan dezelfde algemene
doelstelling: het bieden van een kwalitatief verantwoorde, bereikbare en
betaalbare patientenzorg. Binnen deze algemene doelstelling zijn - gericht
op lokale omstandigheden - accentverschillen mogelijk. Daarom zal er
ruimte voor keuzes moeten zijn.
Vanuit een systeembenadering is een integratie van zorgprofessionals en
organisatie binnen het ziekenhuis en het duiden van het ziekenhuis als een
zorgonderneming als een eerste stap te beschouwen. Deze stap is door het
Ministerie van VWS en de IGZ, in formele zin de top van de zorgsector, al
gezet. Hierbij wordt er impliciet van uit gegaan dat het ziekenhuis beschikt
over een bijbehorende bestuurlijke inrichting. De medische staf wordt als
een onderdeel beschouwd van het totale systeem. Dit is een fundamentele
wijziging ten opzichte van de traditionele benadering, waarin de medische
staf naast de ziekenhuisorganisatie staat en zijn eigen besluitvormings-
processen kent.

Een tweede element in een systeembenadering is dat wordt uitgegaan van
een retel beeld ten aanzien van wat als 'de omgeving' wordt beschouwd.
Zoals in Deel 2 beschreven zijn ziekenhuizen onderdeel van een groter
stelsel waarbij de onderdelen onderling afhankelijk zijn. Bij wijzigingen in
het stelsel zullen alle elementen moeten worden betrokken wat de
bewegingen aanmerkelijk compliceert. Kan in een systeem van
aanbodsturing het individuele ziekenhuis zich veroorloven om zelf haar
koers te bepalen, in een omgeving van gereguleerde marktwerking is dat
steeds minder het geval. De patient oefent invloed uit op zijn behandeling
door gebruik te maken van keuzemogelijkheden. Ziekenhuizen zullen
duidelijk moeten maken dat zij voor de patient en de verzekeraar een goede
keuze zijn. Daarmee is, hoe gebrekkig voorshands ook, sprake van een meer
actieve interactie tussen de aanbieder en de ontvanger van de zorg. Het is
deze actieve interactie - in plaats van de passieve positie van de pati8nt in de
aanbodsturing - die het verschil maakt met het verleden. Alle deelnemers in
het ziekenhuisstelsel moeten rekening gaan houden met de - per definitie
veranderlijke - wensen van de diverse patientengroepen en zich op deze
nieuwe 'externe' omgeving gaan instellen. Ook hierin komt een analogie
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naar voren met de militaire organisatie, waarin alle elementen zijn
verbonden om een gezamenlijke doelstelling te bereiken.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat men het besturingsvraagstuk van de
ziekenhuizen   niet meer alleen kan benaderen vanuit   de oude paradigma' s
gekenmerkt door een sterke interne gerichtheid en een 'bottom up'
besluitvorming. In de nieuwe omgeving gaat het om meer samenwerking
tussen de onderdelen van het ziekenhuisstelsel en een besturingsmodel
waarin sturing zowel 'bottom up' als 'top down' plaatsvindt. Analoog aan
de ontwikkelingen in de militaire organisatie zijn verbeteringen in beginsel
slechts te verwachten als niet alleen wordt gekeken naar het functioneren
van het individuele ziekenhuis maar naar het gehele stelsel. In dit
besturingsmodel is de nadruk op het aanpassen van de mens aan het systeem
verschoven naar een nadruk op aanpassing van het systeem aan (de
capaciteiten van) de mens. Ook in het militaire ontwikkelingsproces was
sprake van een conceptueel vacuum, nieuwe technologie en nieuwe
maatschappelijke en politieke omstandigheden. De ontwikkeling van het
militaire besturingsmodel leert tevens dat ontwikkelingen pas een eigen
momentum krijgen vanaf het moment dat men bereid en in staat is het
systeem als 66n geheel te beschouwen. In landen waar men de technologie
en de veranderde omstandigheden slechts op onderdelen van het systeem
van toepassing achtte, bleef de ontwikkeling naar een hogere orde van
flexibiliteit en stabiliteit achterwege. De ervaringen in de militaire
organisatie leren dat een traditionele 'ballast' de ontwikkeling naar een
flexibele en intelligente organisatie aanmerkelijk in de weg kan zitten en

386deze kan vertragen

Naast de genoemde analogieen tussen het ziekenhuisstelsel en de militaire
organisatie is er ook een analogie te onderkennen in de kwetsbaarheid van
het besturingsmodel. Vanuit de traditionele ordezoekende benadering is een
bemoeienis door velen met de inrichting van de zorg meer regel dan
uitzondering geworden. Dit staat echter haaks op de vereisten voor een
stelsel dat flexibel functioneert in een marktomgeving. Een herbezinning op
dit aspect is daarom gewenst. Een ondernemende zorgbestuurder in een
gedereguleerde omgeving heeft handelingsvrijheid nodig. Verantwoording
achteraf is het bij dit besturingsmodel passende principe.
De militaire ervaringen met de toepassing van een decentraal
besturingsmodel tonen aan dat een beheersneigingen aan de (politieke) top
van het stelsel de (lokale) effectiviteit ernstig kunnen schaden of zelfs lam

386
Zie b.v. Case studies 1 en 3  v.w.b. de ervaringen met het Franse en Britse leger.
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leggen. Ook in de organisatietheorie wordt het gevaar van
387micromanagement aan de top onderkend

22.2 Het belang van een conceptuele basis

De stijl van de leiding
De vergelijking van beide sectoren in Deel 4 laat een groot verschil zien in
de stijl van besturen. Deze is illustratief voor de conceptuele verschillen
tussen beide sectoren. In een overwegend ordezoekende benadering heeft
leiderschap vooral een controlerend en beheersend karakter. Daarvoor zijn
vele regels, procedures en afspraken nodig. De nadruk ligt vooral op
management en minder op leiderschap . Het nemen van initiatief is in een388

bureaucratisch ingerichte omgeving niet zonder risico. Voor een meer
flexibele en creatieve aanpak is leiding nodig, die een visie en algemene
richting aangeeft en initiatieven van de uitvoerenden stimuleert. In het
militaire besturingsmodel wordt daarom - naast vakmanschap - een zwaar
accent gelegd op leiderskwaliteiten als overtuigingskracht en karakter. Deze
kwaliteiten hebben een rechtstreeks verband met het gewenste zelfstandige
optreden en met het scheppen van een initiatiefrijke sfeer. Er rust een grote
last op de schouders van de leidinggevenden, op alle niveaus in de
organisatie. Deze leiderschapsstijl heeft grote overeenkomsten met de
transformationele leiderschapsstijl . Deze stijl maakt de medewerkers389

bewust van de betekenis van hun werk en stimuleert ze tot het nemen van
initiatief.

Leiderschap is traditioneel in de ziekenhuiswereld een ongemakkelijk
begrip. Vanuit een historie en cultuur van zelfsturing en gewend aan een
voornamelijk op beheer ingesteld bestuur, heeft dit aspect in de
ziekenhuissector weinig belangstelling genoten. Dit bemoeilijkt ook het
goed op waarde schatten hiervan. De overheersende leiderschapsstijl is
defensief en 'energieneutraal' en biedt weinig houvast bij grote
veranderingen. In de case studies ziet men enkele voorbeelden van de
negatieve effecten van het ontbreken van sturing en het niet oplossen van
problemen. Professionals verzetten zich in het algemeen - als het ware 'van

'87 Zie o.m. § 3.4 C Theoretisch kader).
388 Zie voor het verschil tussen management en Leiderschap: § 3.3
389 Bass. B.M.. (1998), Transformational leadership, Londen. Lawrence Erlbaum Associates, p. 5 en
6. De transit,rmationele leider is er op uit de doelen van de organisatie en de medewerkers te
veranderen door de medewerkers te inspireren en te motiveren. Hij probeert waarden expliciet te
maken en een visie te ontwikkelen waarin de medewerkers zich herkennen en die zij het nastreven
waard vinden. De betrokkenheid van de medewerkers speelt hier een belangrijke rol. Veranderen en
inspireren zijn de kernwoorden. De transformationele leiderschapsstijl combineert vier componenten:
charisma. inspiratie. intellectuele stimulatie en individuele consideratie
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nature' - tegen een te nadrukkelijke sturing. Dit geldt temeer voor een

sturing door managers die niet tot de beroepsgroep behoren.
In een dynamische omgeving met concurrentie van andere instellingen en
met hogere eisen op zowel zorginhoudelijk gebied als op het gebied van
veiligheid, logistiek en kosten, is het aanpassen van processen en structuren
een vrijwel permanente factor. Aangezien verandering niet mogelijk is
zonder bewuste sturing, is aan een stijlbreuk op het gebied van leiderschap
moeilijk te ontkomen. Het militaire besturingsmodel kan hierbij handvaten
verschaffen. Dit betekent onder meer dat bij de selectie van leidinggevenden
een grotere nadruk zal moeten worden gelegd op bepaalde 'stimulerende'
karakteristieken en rneer dan voorheen het ontwikkelen van

managementtalent de aandacht zal moeten krijgen.

De stijl van de leiding hangt nauw samen met het niveau waarop leiding
wordt gegeven. Uitgaande van toepassing van een systeembenadering met
de eerder aangehaalde drie niveaus liggen de accenten op strategisch niveau
vooral op het aangeven van de algemene doelstelling en randvoorwaarden.
Dit (ministeriele) niveau heeft in beginsel geen bemoeienis met uitvoerende
aangelegenheden, in casu de individuele zorginstellingen. Ingrepen in
concrete situaties zijn uitzondering en betreffen in beginsel slechts

(dreigende) ontsporingen. Op het organisatorische niveau ligt de nadruk op
het lokaal 'operationaliseren' van de zorgstrategie. De stijl van leidinggeven
is op dit (ziekenhuis)niveau voorwaardenscheppend, organiserend en
ondersteunend. Hiervoor zijn leidinggevenden nodig met bewezen kwaliteit
op het gebied van visie, communicatie, overtuigingskracht en kennis van
financiele, personele en informatieprocessen.
Op het operationele of uitvoerende niveau van divisies, clusters,
zorgeenheden e.d. wordt aan de zorgprocessen daadwerkelijk inhoud en
vorm gegeven. De stijl van de leiding is hier ondersteunend, courdinerend
en eventueel corrigerend. Vooral op dit niveau vervullen de leidinggevenden
een voorbeeldrol en dienen zij expert te zijn op het gebied van de
zorgprocessen en het vertrouwen van de medewerkers genieten.

Vertrouwen
Het militaire besturingsmodel legt een sterk accent op het aspect van
vertrouwen. In een veranderlijke en onzekere omgeving is vertrouwen in
elkaar essentieel. Zonder vertrouwen in de leiding gaat veel energie verloren
aan zaken als het volgen van elkaar, extra controles, het zeker stellen van
eigen belangen en 'politieke' bewegingen. Hoe dichter bij de uitvoering, des
te belangrijker worden de details en daarmee ook de vaktechnische
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390vaardigheden van de leidinggevende . Bezit de leidinggevende deze
vaardigheden niet, dan zal hij alleen worden getolereerd als coordinator of
informatiebron maar niet als leider, d.w.z. iemand die een visie neerlegt en
knopen doorhakt bij gerezen problemen. Het zal voor een dergelijke
manager erg moeilijk zijn om veranderingen tot stand te brengen. In het
militaire besturingsmodel wordt op grond hiervan op het uitvoerende niveau
de leiding in handen gegeven van een inhoudelijke expert. Pas op het hogere

391niveau vindt 'despecialisatie' plaats
Ook hier is sprake van een analogie met de situatie in het ziekenhuisstelsel.
De kracht en geloofwaardigheid van de manager op het uitvoerende (cluster,
divisie, afdeling) niveau in het ziekenhuis hangt in belangrijke mate af van
de bekwaamheid van betrokkene als zorgprofessional. De zorgprofessionals
beschikken over de meeste kennis en het inzicht om de zorgprocessen en
hun logistiek optimaal in te richten. Vanuit dit gegeven ligt het voor de hand
dat de zorgprofessionals ook zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de
inrichting en het functioneren van de zorgprocessen. Het leiderschap kan
aan 66n der professionals worden toegewezen op een permanente of op een

392roulatiebasis    . Een dergelijke benadering impliceert een verbreding van de
opvatting van het beroep van medisch specialist. Hiertoe behoort - naast de
individuele patientenzorg - ook (het bijdragen aan) de organisatie van de
zorgprocessen. Om zorgprofessionals een dergelijke (al dan niet
leidinggevende) rol te laten vervullen, is aanvulling nodig op het systeem
van opleiding en vorming. Dit betekent onder meer dat al bij de initiele
artsenopleiding met management en bedrijfsvoeringaspecten rekening zal
moeten worden gehouden.

Eenheid
Voor de overtuigingskracht van de leiding is de eenheid van opvatting bij
alle leidinggevenden van groot belang. Het ziekenhuisstelsel kent als gevolg
van de vele interne en externe betrokkenen in vergelijking met andere
organisaties een verhoogd risico van verbrokkeld beleid. In dit verband is
het beperken van het aantal toezichthouders, zoals ook door het NVZ bepleit
(zie § 7.3), een belangrijke stap in de richting van meer eenheid.
Uiteraard speelt eenheid van beleid ook een rol op het niveau van het
ziekenhuisbestuur. Het bestuur wordt geacht 6dn taal te spreken. Moeilijker

"MI  Keuning. D. en Eppink. D. J.. (2()04), Manatzement & Organisatie, Groningen. Stenfert Kroese. p
659.

M  De po itie van de medische specialisten in een ziekenhuis is wellicht het meest te vergelijken met
de dominant positie die vliegers innemen in een operationeel F-16 squadron. De leider van het
squadron is altijd een (ervaren) F-16 vlieger,
",3  Een tweede maar minder geslaagde mogelijkheid is dat er voor het management een niet-medicus
wordt aangesteld. In het laatste geval is voor de medische zaken (de primaire functie) weer een
medisch manager gewenst Chet zgn. duale management). Deze scheiding van inhoudelijke leiding en
management is tamelijk gekunsteld en heeft de kenmerken van een overgangsmodel (zie Deel 2).
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is het om ook de uitvoerenden in de organisatie van dezelfde uitgangpunten
en doelstellingen te doen uitgaan. Dit vergt veel van een organisatie die
wordt gekenmerkt door een individualistische cultuur. In het militaire

besturingsmodel wordt eenheid van beleid bevorderd door een gezamenlijke
opleiding en vorming van leidinggevenden en het hanteren van dezelfde

begrippen en operationele procedures.

22.3  Handelingsruimte op alle niveaus

In de beide onderzochte sectoren is het scheppen van handelingsruimte voor
de uitvoerende niveaus een essentiele voorwaarde voor een goed
functioneren. De behoefte aan operationele zelfstandigheid speelt een
belangrijke rol in een complexiteiterkennende benadering. Handelings-
vrijheid op de uitvoerend niveaus ontlast tevens het topmanagement van (te
veel) bemoeienis op een niveau waar niet haar expertise ligt. De traditionele
decentrale werkwijze in het ziekenhuisstelsel mist echter een conceptuele en
organisatorische inbedding, met als gevolg dat de effectiviteit van het geheel

achterblijft. De traditionele reflex in de vorm van een versterking van de
bureaucratie heeft dit probleem niet verholpen, maar eerder vergroot omdat
het als ongewenst bijproduct de handelingsvrijheid van de professionals
verder beperkt.
In het militaire besturingsmodel is het scheppen van decentrale

handelingsruimte een onderdeel van een weloverwogen bedrijfsfilosofie.
Deze handelingsvrijheid is gebonden aan de doelstelling en aan spelregels
op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied. Aannemelijk is dat een
vergelijkbare benadering in het ziekenhuisstelsel ook hier de effectiviteit

aanmerkelijk kan verhogen. De overgang van een bureaucratisch ingericht
systeem naar een meer dynamisch systeem betekent ook een strikte

toepassing van het beginsel van verantwoording achteraf. Tegen deze
achtergrond is sanering van het aantal externe toezichthouders in het
ziekenhuisstelsel wenselijk.

Decentrale middelen
Onderdeel van het zelfstandig doen functioneren van de lagere niveaus in de
organisatie is de vrijheid van de uitvoerenden om zelf keuzes te maken.

Voor het maken van deze keuzes zijn middelen nodig in de vorm van
voldoende materiele ondersteuning, informatie op voldoende detailniveau,

de mogelijkheid voor het doorvoeren van personeelsmutaties en het volgen
van opleidingen e.d. De betrokken leidinggevenden moeten immers in staat

zijn om de op hen rustende verantwoordelijkheid voor kwantitatieve en
kwalitatieve resultaten waar te maken. In dit verband is ook personele

flexibiliteit voor de zorgprofessionals gewenst b.v. door het aangaan van
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tijdelijke contracten. het voeren van functioneringsgesprekken en de
mogelijkheid om de (omvang van de) organisatie af te stemmen op de
bedrijfsdrukte.

Waardering van het nemen van initiatief
Het waarderen van het nemen van initiatief past bij het gewenste
ondernemerschap in een zorgonderneming. Het nemen van initiatief is in
een bureaucratische omgeving niet zonder risico. De ondernemingsgeest die
is vereist in een omgeving van marktwerking doet het belang van dit aspect
toenemen. In dit kader wordt van alle leidinggevenden initiatief verwacht op
het gebied van zowel de zorgprocessen, technologische innovaties als
organisatorische of commerciele aspecten.

22.4 De noodzaak van een MD systeem
De wens om leidinggevenden op elk niveau zelfstandig keuzes te laten
maken legt een groter accent op de kwaliteit van de leiding. Dit vraagt onder
meer om een helder, maar redelijk 'hard' selectiebeleid voor
leidinggevenden op alle niveaus in de organisatie. Gelet op het grote belang
van een goede leiding is een investering in leidinggevend talent, b.v. door
aanvullende opleiding, training en coaching van grote waarde. Ook zullen er
voor alle leidinggevende functies duidelijke criteria beschikbaar moeten zijn
en zullen er mogelijkheden moeten worden geschapen om bij minder goed
functioneren in te grijpen.
Van groot belang is dat de (aankomende) zorgprofessionals het management
niet meer als bedreigend zien, maar vertrouwd worden gemaakt met een
(stimulerende) vorm van leiding. Dit is mogelijk door management- en
bedrijfsvoeringaspecten deel te doen uitmaken van de basisvorming van
zorgprofessionals. Te denken valt aan het leren van werken in
(interdisciplinair) teamverband, communicatie, leiderschapstraining voor
potentiele leidinggevenden, het aangeven van minimum opleidingseisen
voor leidinggevenden op een bepaald niveau e.d.
In de praktijk is het bieden van voldoende perspectief nodig om talentvolle
leidinggevenden aan te trekken en te behouden. Het bieden van een
loopbaanperspectief is in een individueel ziekenhuis vanwege het beperkte
aantal managementfuncties echter niet eenvoudig. Een mogelijkheid om
talentvolle leidinggevenden te vormen, is hen in uiteenlopende (waaronder
beleidsvoorbereidende) functies te plaatsen. Vanuit een MD perspectief is
samenwerking tussen ziekenhuizen waarbij management rouleert en de kans
krijgt zich te ontwikkelen, wenselijk.
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22.5 Samenvatting
Het binnen de eigen logica en paradigma's zoeken naar oplossingen voor het
besturingsvraagstuk in het ziekenhuisstelsel geeft gezien de vele
geconstateerde tekortkomingen geen bevredigende resultaten te zien.
Pogingen om tot een coherente visie te komen in reactie op de veranderende
omstandigheden, hebben vooralsnog niet tot een samenhangend concept
geleid. De besturing van ziekenhuizen is intern georienteerd en primair
gericht op stabilisatie resp. neutralisatie van de vele interne en externe
krachten. Met een relatief zwakke besturing en een overwegend
bureaucratische inrichting sluit het ziekenhuisstelsel niet (meer) aan op de in
dynamiek en complexiteit toenemende werkelijkheid. Het is daarmee niet
goed bestand tegen de veranderingen die marktwerking, liberalisering en
prestatiemeting met zich mee brengen.

Voor de beide onderzochte sectoren is het scheppen van handelingsruimte
voor de uitvoerende niveaus een kernelement. De traditionele decentrale
werkwijze in het ziekenhuisstelsel mist echter een conceptuele en
organisatorische inbedding met als gevolg dat de effectiviteit van het geheel
achterblijft. De traditionele reflex in de vorm van een versterking van de
bureaucratie heeft dit probleem niet verholpen. maar eerder vergroot, omdat
het als ongewenst bijproduct de handelingsvrijheid van de professionals
beperkt.
De behoefte aan operationele zelfstandigheid voor de uitvoerenden is een
belangrijk element in een complexiteiterkennende benadering. Door
handelingsvrijheid te bieden aan de professionals wordt een relatie gelegd
met de complexe werkelijkheid. Dit bevordert tevens de zingeving. Deze
benadering stelde de militaire organisatie in staat in complexe situaties
flexibel en doelgericht te blijven reageren op interne en externe

veranderingen. Het is aannemelijk dat met eenzelfde benadering ook het
conceptueel vacuum waarin de ziekenhuissector zich op bestuurlijk gebied
bevindt, kan worden ingevuld. Toepassing van dit model vergt echter een
fundamentele herbezinning waarbij vanuit conceptueel oogpunt
verschillende deelaspecten moeten worden herzien. Hierbij is vooral de stijl
van de leiding en het geven van ruimte voor de uitvoerende niveaus van
belang. Tegen deze achtergrond is onder meer aandacht vereist voor
sanering van het aantal externe toezichthouders in het ziekenhuisstelsel en
permanente aandacht voor het vinden en aan de organisatie binden van
talentvolle leidinggevenden .
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Hoofdstuk 23

De organisatorische gevolgen

23.1 Algemeen
De vorm of structuur van een organisatie behoort de kernactiviteiten te
ondersteunen. Voor een ondernemende organisatie betekent dit onder meer
dat de organisatie voldoende flexibel moet zijn om te reageren op (signalen
van) veranderingen in de markt. Tegen deze achtergrond moet een
organisatiestructuur worden gezien als een tijdelijke vorm voor de wijze
waarop we het werk organiseren.
In Deel 4 is aangegeven dat met een functionele hiitrarchie tevens een
bijdrage kan worden geleverd aan het verminderen en beter beheersbaar
maken van complexiteit. De structuur kan ook helpen bepaalde zwaktes of
risico' s te verminderen.   In het militaire besturingsmodel wordt uitgegaan
van 66n systeem van onderling samenhangende delen. Binnen een dergelijk
systeem kunnen de verschillende elementen (of modules) zelfstandig
functioneren. Ook het ziekenhuisstelsel vormt in beginsel een dergelijk
samenhangend stelsel.   Het  feit  dat  de   (ca 100) ziekenhuizen zelfstandig
functioneren, doet aan die essentie niet af. Hieronder zal op de
organisatorische aspecten van een benadering volgens het militaire
besturingsmodel nader worden ingegaan.

23.2 Flexibele organisatie
Congruentie
Het militaire besturingsmodel gaat uit van een onlosmakelijke verbinding
tussen het besturingsconcept en het organisatieconcept. Een flexibele
besturing veronderstelt ook een flexibele organisatie. De organisatie moet
immers op de stuursignalen kunnen reageren. Een flexibele organisatie komt
tot uitdrukking in elementen als:

-    een logische en modulaire opdeling in eenheden:
-   een goede samenwerking tussen de eenheden;
- breed opgeleide leidinggevenden, d.w.z. dat deze ook elkaars werk-

wijze verstaan;
- gedecentraliseerde middelen;
-  werkprocessen met voldoende redundantie om verstoringen op te

vangen;
- permanente opleiding en bijscholing van de uitvoerenden.
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Belangrijk voor de samenhang is verder dat de besturingsfilosofie op alle
interne opleidingen wordt uitgedragen. Daarmee verzekert men zich van
eenzelfde begrippenkader en referentiepunten. De samenhang en de
mogelijkheden tot samenwerking worden op deze wijze aanmerkelijk
vergroot. Vooral onder veranderende omstandigheden is een dergelijke
conceptuele duidelijkheid van groot belang.
Het aspect van flexibiliteit is in de militaire organisatie van een andere orde
dan in het ziekenhuisstelsel 393. De beginselen zijn echter dezelfde. Ook in
het ziekenhuisstelsel zal rekening moeten worden gehouden met de
noodzaak van regelmatige aanpassingen van de organisatie en de processen.
Dit kan het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen, maar ook van
veranderingen aan de vraagzijde, b.v. een maatschappelijke behoefte aan
meer kleinschalige en laagdrempelige voorzieningen. De ziekenhuis-
organisaties kunnen hierop inspelen door flexibele bouwstijlen en een
modulaire organisatieopbouw, maar ook door b.v. mobiliteitseisen te stellen
aan het personeel.

Goede afbakening van niveaus vergroot de flexibiliteit
Onderdeel van de flexibilisering van een organisatie kan zijn het afbakenen
van functionele niveaus. Een dergelijk onderscheid maakt ieders rol
duidelijk en voorkomt doublures of 'blanke' gebieden. Kernaspect in het
militaire besturingsmodel is dat elk niveau zich slechts op hoofdlijnen met
het lagere niveau bemoeit (en zeker niet met het nog lagere niveau) en alles
in het werk stelt om de randvoorwaarden voor een goede taakuitvoering
door de lagere niveaus te optimaliseren. Elk niveau kent daarmee zijn eigen

Tabel 63: Niveau afbakening in het ziekenhuisstelsel volgens het militaire
besturingsmodel
Niveau van Ziekenhuissector Militair besturingsmodel
functioneren (nationale en

internationale Iijn)
Politiek/strategisch Minister van VWS/ IGZ/ Minister van Defensie/

resp. NVZ en OMS Bondgenootschappelijk
hoofdkwartier/ Chef
Defensiestaf

TactiscWorganisatorisch Ziekenhuisbestuur en Grote eenheid
toezicht (Divisie/brigade/Bataljon)

Operationeel Maatschappen/Vakgroepen Compagnieen/Pelotons

393 Militaire eenheden zijn onder operationele omstandigheden zelfs niet aan een vaste infrastructuur
gebonden en kunnen van de ene op de andere dag de organisatie aanpassen als de situatie daarom
vraagt.
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accenten. Essentieel voor deze aandachtverdeling is dat vanuit eenzelfde
doelstelling en denkraam wordt gedacht. Het gevolg is een natuurlijke
ordening van activiteiten die naar mate men dichter bij de uitvoering komt.
meer details omvat. Ook neemt de situatiegerichtheid van de organisatie toe.
Dit heeft een positief en zingevend effect op de motivatie van het personeel
en op de operationele effectiviteit. Hierboven is schematisch weergegeven
hoe een indeling analoog aan het militaire besturingsmodel in het curatieve
zorgstelsel eruit zou kunnen zien.

Zowel militaire als ziekenhuisorganisaties vervullen een maatschappelijke
functie en bewegen zich binnen een door de samenleving begrenst
speelveld. Zij hebben zich aan omschreven beroepsmatige en ethische
normen te houden. De ziekenhuissector is in haar functioneren sterk
gebonden aan nationale wet- en regelgeving. Het bepalen van de algemene
'strategische' doelstelling van het stelsel - en daarmee tevens van de
afzonderlijke instellingen - is een verantwoordelijkheid van de nationale
overheid . Het Ministerie van VWS geeft in dit verband beleidsnotities uit,
b.v. over de inrichting van de acute en electieve zorg. Benaderd vanuit het
militaire besturingsmodel is strategische besluitvorming hiermee een
aangelegenheid van de Minister van VWS in samenspraak met de IGZ (en
in de praktijk ook de branche en beroepsverenigingen). Op dit niveau
worden de kaders en lijnen uitgezet die bepalend zijn voor de inrichting van
de sector. De hoofdtaak van de individuele ziekenhuizen en hun
bewegingsruimte liggen daarmee vast, evenals - in hoofdlijnen - de
kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen.
Vanuit het militaire besturingsmodel bezien heeft het besturen van
individuele ziekenhuizen vooral een tactisch of organisatorisch karakter. Het
gaat erom het strategische beleid (algemene uitgangspunten, kaders en
normen) dat in hoofdlijnen al is vastgelegd op een hoger niveau naar de
situatie ter plaatse te vertalen in praktisch hanteerbare dimensies of - anders
gezegd - 'operationeel' te maken. Ziekenhuizen vormen volgens dit model
de cruciale 'schakel' tussen strategie en uitvoering binnen het curatieve
zorgsysteem. Zij hebben op hun beurt weer de regie over verschillende
operationele elementen als clusters en vakgroepen . De activiteiten lager

394

dan het instellingsniveau (clusters, vakgroepen, e.d.) zijn primair gericht op
het optimaliseren van zorg-, opleidings- of onderzoeksprocessen en hebben
een overwegend uitvoerend (of operationeel) karakter.
Toepassing van dit concept maakt het mogelijk - ondanks een centrale regie
- maximaal rekening te houden met specifieke lokale omstandigheden en
wensen. De kerntaak van de ziekenhuizen bestaat hiermee uit het zo

194 Een dergelijke indeling komt men ook v·aak tegen in de managementliteratuur . Zie b.v. Keuning.
D. en Eppink. D.J. (2004). Organisatie & Management. Groningen. Stenfert Kroese. p. 78.
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effectief en efficient mogelijk inrichten van de zorg naar de lokale
omstandigheden en mogelijkheden. Deze schakelfunctie geeft de curatieve
zorg een gezicht in de richting van de zorggebruiker en schept de
randvoorwaarden voor de zorgprofessionals om hun beroep optimaal uit te
oefenen.

De zorgprofessionals vormen in dit model de uitvoerende basis van de
organisatie. Zij krijgen de ruimte om de zorgprocessen met betrekking tot
hun specialisme - binnen de door de instelling geformuleerde
randvoorwaarden - op de meest geschikte wijze in te richten. Vooral
praktische aspecten spelen hier een rol zoals de afstemming onderling, de
kwaliteitsbewaking, de informatieverwerking e.d.

De hiervoor beschreven systeembenadering kijkt met andere ogen naar de
eisen die worden gesteld aan het bestuur van de ziekenhuizen. Deze zijn
primair organisatorisch georianteerd, d.w.z. gericht op het scheppen van de
optimale randvoorwaarden voor het vervullen van de kernfunctie in de
gegeven specifieke omgeving. Voor het midden en lagere kader geldt vooral
een uitvoerende, d.w.z. professionele gerichtheid. Dit onderscheid in
niveaus speelt ook een belangrijke rol bij de selectie en vorming van
leidinggevenden. In het licht van dit functionele onderscheid in niveaus is
het onderbrengen van meerdere ziekenhuislocaties in 66n grotere
ziekenhuisorganisatie geen beletsel voor goede patientgerichte zorg. Er is
immers voldoende ruimte voor de professionals om de plaatselijke
verbondenheid in stand te houden. Vanuit een dergelijke systeembenadering
ligt het tevens voor de hand dat ziekenhuisorganisaties gezien hun regionale
dominantie een regiefunctie vervullen die ook de eerste lijn zorg omvat. Een
dergelijke nauwere samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen is hier
en daar inmiddels al zichtbaar, b.v. in de vorm van een samengaan van SEH
en huisartsenpost en in medegebruik van de ziekenhuisinfrastructuur.

23.3 Behoefte aan bestuurlijke infrastructuur

Beleidsondersteitizing
De kwaliteit van de bestuurlijke ondersteuning speelt een belangrijke rol in
het reageren op bewegingen in de omgeving. Als verschillende elementen
gelijktijdig in beweging zijn, is ook een permanente monitoring en afweging
van reacties gewenst. Ondernemerschap vergt een vooruitziende blik en een
goede kennis van de markt en alle factoren die daarop inwerken. De
militaire organisatie kent - in reactie op vaak turbulente omstandigheden -
een standaardvorm voor haar bestuurlijke infrastructuur. De omvang hiervan
verschilt per niveau. Deze (staf)ondersteuning biedt de verantwoordelijke
leidinggevende een houvast bij het voorbereiden en nemen van besluiten
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door het permanent verzamelen van relevante informatie en het uitwerken
van voorstellen en plannen. Ook helpt deze ondersteuning bij het monitoren
(en eventueel ondersteunen) van de uitvoering van het beleid. Hetzelfde
geldt voor het implementeren van veranderingen en innovaties. Het
bewaken en ondersteunen van vernieuwing is voor een ondernemende en
lerende organisatie een activiteit, die permanente coordinatie en afstemming
vergt. De bestuurlijke infrastructuur (de 'stuurinrichting') heeft hiermee  een
belangrijke invloed op de effectiviteit van de organisatie.

Vanuit de traditionele 'low profile' benadering  van het besturingsvraagstuk
kennen ziekenhuizen doorgaans ook een (zeer) beperkte bestuurlijke
infrastructuur. Ook de cultuur van wantrouwen naar alles wat als staf en
bureaucratie wordt beschouwd, speelt hier een rol. Deze neiging tot
onderwaardering van het belang van een goede bestuurlijke ondersteuning
brengt het risico met zich mee van een gebrekkige informatievoorziening
met alle gevolgen voor de kwaliteit van de besluitvorming. In een
dynamische omgeving heeft informatie maar een beperkte geldigheid. De
hoeveelheid informatie die de besturende organen ontvangen, is hierbij geen
maatstaf. Een overdaad aan informatie kan zelfs negatieve gevolgen hebben.
De informatiebehoefte zal duidelijk moeten worden geidentificeerd en de
geboden informatie zal aan hoge eisen van relevantie en tijdigheid moeten
voldoen. Het voorzien in een hoogwaardige ondersteuning van de RvB en
(op kleinere schaal) van de uitvoerende elementen kan de slagvaardigheid
en doelgerichtheid van de besturing sterk doen toenemen. De invulling van
een dergelijke ondersteuning kan voorts deel uitmaken van een MD traject
(zie § 22.4 hiervoor).

Besluitvorming
De kern van de bestuurlijke infrastructuur is de wijze waarop belangrijke
besluiten tot stand komen. De interne besluitvorming kent in een
gedecentraliseerd, professioneel dienstverlenend bedrijf van nature een hoge
moeilijkheidsgraad. Gelet op de noodzaak van een goede inbreng van de
professionals is transparantie hierbij een eerste vereiste. De voorbereiding,
discussie, afronding en communicatie zal, mede gelet op de vele
deeltijdmedewerkers, aan hoge eisen moeten voldoen. Hetzelfde geldt voor
de afzonderlijke implementatiemaatregelen. Het militaire model biedt een
voorbeeld van een gestandaardiseerde vorm van het nemen van besluiten
waarbij ieders rol tevoren vaststaat en er permanent een goed inzicht bestaat
in de voortgang. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
verschillende niveaus zijn daarin nauwkeurig afgebakend. Een dergelijk
besluitvormingsmodel kan - mits goed gebruikt - een belangrijke steun zijn
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bij het zorgvuldig nemen van beslissingen . Voor het in de praktijk
395

brengen van een dergelijk besluitvormingsmodel is het gewenst de
betrokkenen op te leiden. Dit geldt vooral voor de zorgprofessionals die bij
de besluitvorming op concernniveau betrokken zijn. Het deelnemen aan
dergelijke processen behoort immers niet tot de kerncompetentie van de
medische professional.

23.4 Samenvatting
In een dynamische en onzekere omgeving is de flexibiliteit van de
organisatie een belangrijke factor. Bij veranderende omstandigheden moet
het mogelijk zijn de organisatie daaraan aan te passen b.v. door een
modulaire opzet, een flexibele infrastructuur en door het aangaan van
samenwerkingsverbanden.
Vanuit het militaire besturingsmodel bezien zijn ziekenhuizen vooral
tactisch of organisatorisch georienteerde organisaties, die zich richten op het
situationeel toepassen van op een hoger niveau vastgesteld (strategisch)
beleid. Zij vervullen een cruciale schakelfunctie tussen algemeen beleid en
lokale behoeften en bieden de randvoorwaarden voor het belangrijkste
niveau: dat van de uitvoerende professionals. Het laatstgenoemde niveau
vormt de basis en behoeft handelingsruimte om de zorg optimaal naar lokale
omstandigheden in te richten.

In de flexibele zorgonderneming is een permanente bewaking van de interne

processen, goede informatievoorziening en inzicht in de marktfactoren een
noodzaak. De neiging tot onderwaardering van het belang van goede

bestuurlijke ondersteuning brengt risico's met zich mee voor de kwaliteit
van de besluitvorming en de implementatie van veranderingen. Het voorzien
in een hoogwaardige ondersteuning van de RvB en (op kleinere schaal) van
de uitvoerende elementen kan voorzien in deze leemte en de slagvaardigheid
en doelgerichtheid van de organisatie doen toenemen.

Speciale aandacht vergt het besluitvormingsproces. De interne besluit-
vorming kent in een gedecentraliseerd, professioneel dienstverlenend bedrijf
van nature een hoge moeilijkheidsgraad. Gelet op de noodzaak van een
goede inbreng van de professionals en het grote aantal deeltijdwerkers is
transparantie van de besluitvorming een eerste vereiste. Het militaire model
biedt een voorbeeld van een gestandaardiseerde vorm voor het nemen van
besluiten waarbij ieders rol vaststaat en er permanent een goed inzicht
bestaat in de voortgang van het besluitvormingsproces. Omdat dit niet tot de

393  Ook in de militaire organisatie dient over een goed gebruik te worden gewaakt. Vaste procedures
kunnen bij fantasieloos gebruik gemakkelijk leiden tot sjabloonmatige beslissingen.



Conclusies tav de toepasbaarheid van (delen van) het militaire besturingsmodel   399

kerncompetenties behoort van de gemiddelde medische professional is hier
aanvullende opleiding voor de betrokken professionals wenselijk.



Conclusies tav de toepasbaarheid van (delen van) het militaire besturingsmodel   400

Hoofdstuk 24

Aanpassing van de cultuur

24.1 Algemeen
Om te kunnen spreken van een zorgonderneming, zullen alle medewerkers
moeten uitgaan van dezelfde doelstelling(en) en kernwaarden. Een
dergelijke eenheid is cruciaal voor het functioneren van elke onderneming.
Ook is van belang dat de risico's die samengaan met ondernemerschap
gezamenlijk worden gevoeld en gedragen. Zolang dit niet het geval is en er
sprake is van 'organisaties binnen een organisatie' met eigen doelstellingen
en belangen, is een ontwikkeling in de richting van een meer effectieve
inrichting van het ziekenhuisstelsel niet goed mogelijk. Onderhandelingen
en machtsvraagstukken blijven dan in de weg staan van integratie en
optimalisatie. Hiernavolgend wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat
het mogelijk is met alle betrokkenen op een gezamenlijke denklijn te
komen. Dit laat - in het licht van het ruimtegevende karakter van het concept
- onverlet dat er ook binnen zorgondernemingen op verschillende wijzen
invulling kan worden gegeven aan het bereiken van de gezamenlijke doelen.

24.2 Een adaptieve cultuur
In het theoretisch kader (onder § 3.4) is beschreven dat een combinatie van
een zwakke bedrijfscultuur en sterke subculturen een organisatie kwetsbaar
maakt bij een grote (externe) druk om tot veranderingen te komen. Een
organisatie met dergelijke kenmerken mist voldoende samenhang en de
noodzakelijke adaptieve cultuur. Sterke veranderingsdruk b.v. als gevolg
van een veranderende markt kan zelfs de continuiteit bedreigen. Ingrijpende
veranderingen zijn alleen mogelijk als die ook door de organisatiecultuur
kunnen worden geabsorbeerd of als de cultuur mee verandert. Een
cultuurverandering is echter een zaak van lange termijn.
In Deel 2 is aangegeven dat de cultuurkenmerken van het huidige
ziekenhuisstelsel een flexibele besturing bemoeilijken. In de samenleving
leven bovendien ten aanzien van de ziekenhuiszorg paradoxale wensen.

Enerzijds rechtvaardigt de maatschappelijke functie van de ziekenhuizen
een bijpassende, d.w.z. vooral mensgerichte en zorgzame cultuur.
Anderzijds vraagt de samenleving om een zakelijke en initiatiefrijke
houding om deze zorg kwalitatief op niveau en financieel gezond te houden.
Het is een bijzondere opgave hierin een goede balans te vinden.
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Een cultuuraanpassing in het ziekenhuisstelsel vergt vanzelfsprekend een
intensieve betrokkenheid van de hoofdrolspelers: de zorgprofessionals.
Initiatieven op het uitvoerende niveau zijn in de ziekenhuizen geen
uitzondering. Deze betreffen veelal medisch inhoudelijke aangelegenheden.
De realisatie van nieuwe initiatieven wordt moeilijker naarmate er meer
organisatorische en financiele aspecten bij betrokken zijn. Bij een
intelligente en lerende organisatie hoort een initiatiefrijke cultuur. Het
versterken van een dergelijke cultuur is vooral een zaak van stimuleren en
ondersteunen. Het zichtbaar maken van prestaties voor de medewerkers kan
hierbij een rol spelen. Vanuit een ruimtegevend perspectief kan het nemen
van initiatieven verder worden bevorderd door een gerichte selectie van
ondernemende leidinggevenden, materiele ondersteuning en financiele
ruimte voor de uitvoerende niveaus en het scheppen van een klimaat waarin
initiatieven op alle niveaus worden gewaardeerd.

Cultutin,erandering
Factoren als de feminisering, een nieuw zorgstelsel en het zichtbaar worden
van prestaties zullen naar verwachting de cultuur in de medische
beroepsgroep geleidelijk veranderen. Vanuit het moderne militaire
besturingsmodel gezien is deze cultuuraanpassing als bijproduct van
lopende veranderingen echter niet voldoende. Een adaptieve cultuur is een
cruciaal aspect van een initiatiefrijk en ondernemend stelsel. Vanuit dit
perspectief is het gewenst om de cultuurverandering met gerichte stappen te
bevorderen. Stimulerend voor de gewenste adaptieve cultuur zijn nieuwe
vormen van commitment, zoals verbintenissen met een tijdelijk karakter
tussen ziekenhuis en zorgprofessionals, waarbij verlenging van de
contractduur wordt verbonden aan goede prestaties en confirmatie aan de
doelstellingen en normen van het ziekenhuis, regelmatige

functioneringsgesprekken, bonusregelingen gekoppeld aan bepaalde
kwalitatieve en kwantitatieve prestaties en mobiliteitseisen aan het
personeel. Ook kan het mogelijk maken van aandeelhouderschap voor
zorgprofessionals bijdragen aan een meer ondernemende organisatiecultuur.

Een bijzonder aspect van de ziekenhuiscultuur is de wijze waarop wordt
omgegaan met de risico's die onvermijdelijk aan het uitoefenen van het
medische beroep zijn verbonden. Zoals in Deel 2 beschreven, is er op dit
gebied belangrijke vooruitgang mogelijk als de gesloten en 'afdekkende'
cultuur wordt ingeruild voor een meer open cultuur waarin incidenten en
fouten 'blamefree' kunnen worden gerapporteerd. De patientenveiligheid is
immers zeer gebaat bij een dergelijke openheid over risico's en mogelijke
fouten of incidenten. Bovendien neemt met een grotere openheid ook het
lerende vermogen van de organisatie toe. De aangekondigde invoering van
een veiligheids-managementsysteem lijkt een stap in de goede richting maar
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de kern ligt in de bereidheid van de zorgprofessional zich kwetsbaar op te
stellen. In dit verband zullen de ziekenhuisbesturen onder meer voldoende
waarborgen moeten geven voor een 'veilige' omgeving voor de
zorgprofessional.

24.3 Innovatief vermogen
De intelligente organisatie is een innovatieve organisatie, d.w.z. een
organisatie die steeds op zoek is naar verbetering van haar diensten en
processen. In het militaire besturingsmodel wordt vernieuwingsdrang op alle
niveaus bevorderd. Deze drang ontstaat pas als ook de ruimte wordt
geboden voor experimenten. Deze ruimte moet vanzelfsprekend passen in
de organisatiedoelstellingen. Ruimte moet hier breed worden opgevat. Het
kan gaan om zowel mentale, financiele als infrastructurele ruimte of
eenvoudigweg om tijd om een nieuwe aanpak op te zetten en te
communiceren. Ook speelt de acceptatie van mislukkingen een rol. Grote
organisaties kennen doorgaans een soort denktank die permanent de
ontwikkelingen volgt en evalueert en nagaat welke mogelijkheden zich
voordoen om de organisatie verder te ontwikkelen in de pas met de
technologische en de maatschappelijke vooruitgang.
Zolang innovaties alleen een vakgroep aangaan, zijn deze in ziekenhuizen
doorgaans relatief eenvoudig te realiseren. Moeilijker ligt dit, wanneer bij
vernieuwingen ook de werkprocessen en/of andere afdelingen zijn
betrokken. Organisatieontwikkeling vergt zowel een meedenken van de
uitvoerenden als regie door het management. Organisatorische
ontwikkelingen kunnen moeilijk 'bottom up' worden gestuurd. De uitdaging
ligt ook hier in het vinden van een goede balans.

24.4 Samenvatting
Ingrijpende veranderingen zijn alleen mogelijk als die ook door de cultuur
kunnen worden geabsorbeerd of als de cultuur mee verandert. De
cultuurkenmerken van het huidige ziekenhuisstelsel ondersteunen een
flexibele besturing niet. Deze cultuur is vooral gebaseerd op individuele
prestaties en wantrouwen ten opzichte van de organisatie en het
management. Machtsvraagstukken en een onderhandelingscultuur verdragen
zich slecht met de flexibiliteit die wordt vereist in een effectieve
zorgonderneming.
Voor het bereiken van een adaptieve cultuur is het in de eerste plaats van
belang om voor alle betrokken medewerkers eenheid van belangen te
bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat ook de bedrijfsrisico's gezamenlijk
worden gevoeld en gedragen. In dit opzicht is er een groot verschil met de
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militaire cultuur. die is gebaseerd op groepsprestaties en een
vanzelfsprekende loyaliteit aan de organisatiedoelstellingen. Voor het
effectief functioneren in een dynamische en onzekere omgeving is een
bindende cultuur een voorwaarde.

Cultuurveranderingen vergen tijd en er is een gerichte inspanning nodig om
deze te bereiken. De feminisering wordt algemeen als een steun in de rug
gezien bij het streven naar meer samenwerking en het accepteren
organisatorische kaders. De gewenste adaptieve cultuur en het commitment
van de medewerkers kan worden bevorderd door maatregelen als het
invoeren van nieuwe vormen van commitment, functioneringsgesprekken en
bonusregelingen. Ook kan een aandeelhouderschap van zorgprofessionals
bijdragen aan een adaptieve en ondernemende cultuur.
In een cultuuraanpassing zal ook aandacht moeten worden besteed aan een
beperking van de risico's die onvermijdelijk met het uitoefenen van het
medische beroep zijn verbonden. In dit verband is een open cultuur van
belang waarin de medewerkers zich veilig voelen om fouten en incidenten te
rapporteren.
De innovatiekracht van ziekenhuizen betreft vooral het niveau van de
vakgroepen en minder de organisatorische aspecten. Voor innovaties die
ook de structuur en de processen betreffen, is regie door het management
vereist. Belangrijk is dat ruimte wordt geboden voor experimenten en dat
mislukkingen als natuurlijk onderdeel daarvan worden geaccepteerd. De
leiding zal in dit verband moeten zorgen voor een 'veilige' omgeving voor
de zorgprofessionals.
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Hoofdstuk 25

Aanzet tot een nieuw concept

25.1 Het ziekenhuisstelsel als intelligent stelsel

Een onderzoek naar de toepasbaarheid van het militaire besturingsmodel kan
- bij een positieve uitkomst - niet zonder een indicatie te geven van een
ziekenhuisstelsel zoals het er uit zou zien als dit besturingsmodel als
uitgangpunt zou worden genomen. Hieronder zal dit in grote lijnen warden
aangegeven. Een verdere uitwerking valt buiten het kader van dit onderzoek.

Het militaire besturingsmodel biedt geen oplossingen voor concrete
situaties. Het biedt organisatiebreed oplossend vermogen, waardoor de
organisatie sneller, flexibeler en creatiever functioneert. Dit geschiedt door
oplossingen te vinden op het niveau waarop de problemen het best zijn te
overzien. In dit model leren vooral lagere leidinggevenden en uitvoerenden
zelfstandig hun oordeel op te maken en vervolgens tot handelen over te
gaan. Dat doen zij in samenwerking met elkaar, maar in beginsel zonder
hulp van de hogere niveaus. Op deze wijze ontstaat een intelligente
organisatie. Door dit grote probleemoplossend vermogen kunnen dergelijke
organisaties omgaan met paradoxale situaties, zoals het meer kunnen
presteren met minder middelen, meer regie met minder leidinggevenden,
initiatiefrijk handelen met behoud van doelgerichtheid e.d.
Zelfstandigheid en initiatief op het uitvoerende niveau is alleen te
verwachten in een veilige omgeving. Leidinggevenden en uitvoerenden
moeten de ruimte krijgen om problemen op te lossen en fouten en incidenten
mogen toegeven en rapporteren: medewerkers moeten kritisch mogen zijn
tegenover de gevolgde werkwijzen. Alleen in een dergelijke - open en
professioneel gedreven - omgeving ontstaat de gewenste innovatieve
cultuur. Voor het ziekenhuisstelsel betekent dit vooral meer leiding (d.w.z.
richting) en minder management.

Maatschappelijke organisaties lopen een aanmerkelijk risico om slachtoffer
te worden van gelegenheidsingrepen op aandrang van een politieke
omgeving. De gezondheidszorg en de krijgsmacht kennen beide een ruime
politieke belangstelling. De case studies illustreren dat interventies door de
politieke leiding zonder vertaling naar de lokale situatie veelal negatief
uitvallen. Politiek georienteerde ingrepen en micromanagement door de top
verminderen bovendien het vertrouwen dat men binnen een stelsel in elkaar
moet hebben om goed te kunnen functioneren. De (strategische) top van het
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stelsel zal er daarom van moeten zijn doordrongen, dat haar kracht ligt in
haar terughoudendheid: het zich beperken tot een intellectuele prestatie door
het aangeven van heldere en haalbare doelstellingen en de daarbij behorende
kaders. Zij moet ervan uitgaan dat de leidinggevenden in de uitvoerende
organisaties gekwalificeerd zijn om op goede wijze aan het beleid invulling
te geven en pas ingrijpen als deze veronderstelling onjuist blijkt te zijn.

Het overgaan van een ordezoekende aanpak naar een complexiteit-
erkennende benadering betekent een verschuiving van accenten die op
verschillende gebieden ingrijpende gevolgen heeft. Kern van een
complexiteiterkennende benadering is het besef dat vanwege de onderlinge
afhankelijkheid niet meer Wn element of niveau in het stelsel het verschil
kan maken maar dat alle elementen bijdragen aan de effectiviteit van het
geheel.

Een stelsel gebaseerd op de kenmerken van deze benadering en vertaald
naar het ziekenhuisstelsel ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

- het is sterk op de uitvoering van de kerntaak (patientenzorg)
georienteerd en besteedt in beginsel alle andere taken uit;

-  het bestaat uit ketens, netwerken en processen die onderling zijn
verbonden;

-       het   kent een strategische   top   met een 'ruimtegevende' visie   op

besturing en inrichting en het kent een onderscheid in niveaus;
-   het legt een nadruk op de zelfstandigheid van de uitvoerenden om de

zorg - binnen randvoorwaarden op het gebied van kwaliteit en
bereikbaarheid - optimaal vorm te geven en op ondernemingsgeest;

-   het besteedt veel aandacht aan de kwaliteit en stimulerende rol van
de leiding (van beheer naar ondersteuning en stimulatie), aan
samenwerking en de ontwikkeling van managementbekwaamheden
bij de zorgprofessionals;

-    het kent een beperkt aantal toezichthouders;
-  het bevordert een flexibele, adaptieve en open cultuur binnen het

stelsel;
-    het stimuleert gezamenlijke opleidingen en onderling vertrouwen;
-    het kent een systeem van verantwoording achteraf.

Toepassing van dit besturingsmodel is voor een belangrijk deel het volgen
van een bepaalde mentale instelling ofwel van een bepaalde
organisatiecultuur. Deze cultuur kenmerkt zich door taakgedrevenheid,
initiatief, onderling vertrouwen en samenwerking. Invoering van een
dergelijk cultuurmodel is een tijdrovend proces. Een traditioneel
individualistische cultuur heeft het moeilijk met sturing. In het
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besturingsmodel heeft deze sturing echter vooral een stimulerende en
ondersteunende functie. Het wantrouwen dat de zorgprofessionals koesteren
tegen het management zal plaats moeten maken voor vertrouwen in deze
steun En in het eigen kunnen. Een dergelijke cultuuromslag zal moeten
beginnen bij de opleiding van de zorgprofessionals door gewenning aan
zaken als teamwerk, onderlinge communicatie, bedrijfsvoering, openheid en
prestatiedruk.

25.2 Implementatie
Het bereiken van een hoog niveau van organisatorische stabiliteit en
effectiviteit in een organisatie met meedenkende, initiatiefrijke en
zelfstandig handelende medewerkers is een moeilijke opgave. In dit opzicht
kent ook de militaire organisatie een lange leercurve. De ontwikkeling en
implementatie van het missiegeorienteerde besturingsmodel heeft ruim een
eeuw geduurd. Pas ruim in de tweede helft van de 20e eeuw zijn de grote
westerse krijgsmachten hun traditionele aanpak kritischer gaan bezien en is
een veranderingsproces op gang gekomen. Dit was - en is hier en daar nog
steeds - een moeizaam proces tegen de steeds weer de kop opstekende,
ordezoekende neiging die een vredesbureaucratie met zich meebrengt. Nog
steeds worstelen sommige militaire organisaties met het onder de knie

396
krijgen van alle aspecten die hiervan deel uitmaken

Het holistische karakter van het militaire besturingsmodel impliceert dat
alleen een integrale aanpak van zowel de conceptuele, organisatorische als
mentale aspecten tot de gewenste resultaten zal leiden. Vanwege deze
onderlinge afhankelijkheid is met het overnemen van slechts enkele
onderdelen van het concept weinig resultaat te verwachten. Een brede
conceptuele benadering is tot dusver in de ziekenhuiszorg nog maar weinig
waargenomen . Wel vonden er de afgelopen jaren particle initiatieven397

plaats in de richting van een verdere integratie en optimalisatie van
deelaspecten, zoals het GMSB, aandacht voor het (te) grote aantal
toezichthouders, verbetering van de patientenlogistiek en veiligheid, de
transparantie e.d.

Hieronder volgt een opsomming van deelmaatregelen die passen in een
holistische aanpak gerelateerd aan de bestuurbaarheidsfactoren. Dergelijke

396 Een van de oorzaken van de relatief trage implementatie door de militaire organisatie is het
gegeven dat nieuwe concepten slechts in conflicten en veelal kortstondig in de praktijk kunnen
worden gebracht.
397 In een recente NVZ beleidsnotitie wordt de onderlinge afhankelijkheid van de vele actoren in de
sector nadrukkelijk genoemd. (NVZ. Vernieuwd Besturen, (2005), p.7)
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maatregelen kunnen, gelet op het open karakter van het ziekenhuisstelsel,
niet vanuit een centraal punt (b.v. vanuit de top van het stelsel) worden
afgedwongen maar zullen vanwege het hybride karakter van het stelsel in
samenspraak door meerdere instanties moeten worden geinitieerd. Hierbij
kan de top vanzelfsprekend wel een stimulerende en initierende rol spelen.

Gelet op het feit dat het bestuurlijke en organisatorische aspect in
toenemende mate mede de kwaliteit van de zorg bepaalt, is hier ook een
actieve rol van de IGZ denkbaar.

Tabel 64: Deelmaatregelen

Bestuurbaarheidsfactoren Deelmaatregelen
Leiderschap 1.   Het uitdragen van een visie gebaseerd op een

ruimtegevende conceptuele aanpak door het
gehele ziekenhuisstelsel heen:

2.   Het benadrukken van het belang van goede
regie, leiderschap. creativiteit en teamwerk in
alle opleidingen;

3.   Het aangeven van een heldere focus voor de
niveaus in het ziekenhuisstelsel;

4.   Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven
en innovaties;

5.   Het stimuleren van ondernemerschap;
6.   Het overdragen van het zorgmanagement op

uitvoerend niveau aan de zorgprofessionals;
7.   Het selecteren van bestuurders en managers op

vooral leidinggevende kwaliteiten, karakter en
kennis van bedrijfsvoering.

Ruimte op alle niveaus 1.   Het aangeven van de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van leidinggevenden met de
intentie deze zo ruim mogelijk te maken;

2.   Het maximaal decentraliseren van materiele
middelen, informatie, personele instrumenten
e.d.;

3.    Het actief en zichtbaar waarderen van
initiatiefrijk en ondernemend gedrag:

4.   Het scheppen van financiele ruimtes om eigen
(op de lokale situatie afgestemde) keuzes te
kunnen maken;

5.   Het terugbrengen van het aantal toezichthouders:
6.   Het versoberen van de regelgeving.

Managementdevelopment 1.   Het opstellen van minimumeisen en
scholingsprogramma's voor managers en
toezichthouders:

2.   Het in sectorbreed verband opzetten van een MD
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systeem;
3.   Het vertrouwd maken van de zorgprofessional

met bedrijfsvoerings- en managementaspecten.

Organisatiestructuur 1.    Het maken van een helder onderscheid in
functionele niveaus in het stelsel;

2.   Een logische en modulaire opdeling in
subeenheden;

3.   Het bevorderen van een goede samenwerking
tussen de subeenheden;

4.   Het vertrouwd maken van leidinggevenden met
elkaars werkwijze;

5. Voldoende redundantie  in de werkprocessen om
verstoringen op te vangen;

6. Permanente opleiding van uitvoerenden.

Bestuurlijke infrastructuur 1.   Beleidsondersteuning voor alle niveaus ter
ondersteuning van keuzes;

2.   Het scheppen van een goede
informatiehuishouding;

3.     Het hanteren van een voor iedereen helder
besluitvormingsproces.

Adaptieve cultuur 1.   Bevordering van het werken in teamverbanden,
2.   Het bevorderen van mobiliteit van de

zorgprofessionals en managers;
3.   Het verzakelijken van de cultuur in de medische

beroepsgroep door tijdelijke contracten en
functioneringsgesprekken;

4.   Het invoeren van een bonussysteem voor alle
medewerkers;

5.      Het  bevorderen  van  een open cultuur met een
veilige omgeving voor foutmelders.

Innovatief vermogen 1.   Het bevorderen van innovaties:
2.   Het bevorderen van organisatieontwikkeling.

25.3 Samenvatting
Een omgeving van marktwerking en deregulering schept een nieuw
krachtenveld waarin een geringe bestuurskracht en een zwakke

organisatiestructuur en cultuur aanmerkelijke risico' s kunnen opleveren.  In
de nieuwe situatie is meer en vooral betere regie nodig. Het militaire
besturingsmodel geeft een antwoord op het existentiele vraagstuk van
toenemende onbestuurbaarheid van complexe organisaties als gevolg van
meer dynamiek en onzekerheid. Dit model kan het conceptueel vacuum
waarin de ziekenhuissector zich op bestuurlijk gebied bevindt, invullen. Het
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biedt geen oplossingen voor concrete situaties, maar organisatiebreed
oplossend vermogen op het niveau waarop de problemen het best zijn te
overzien, waardoor de organisatie sneller, flexibeler en creatiever
functioneert. Door het probleemoplossend vermogen te optimaliseren,
kunnen dergelijke organisaties omgaan met paradoxale wensen, zoals het
meer kunnen presteren met minder middelen en meer regie met minder
leidinggevenden. Om het niveau van een intelligente organisatie te bereiken,
dient een veilige omgeving te worden gewaarborgd. Leidinggevenden en
uitvoerenden moeten de ruimte krijgen om problemen op te lossen en fouten
en incidenten mogen toegeven en rapporteren; medewerkers moeten kritisch
kunnen zijn tegenover de gevolgde werkwijzen. Alleen in een dergelijke -
open en professioneel gedreven - omgeving ontstaat de gewenste
initiatiefrijke en innovatieve cultuur. Voor het ziekenhuisstelsel betekent dit
vooral meer leiding (d.w.z. richting) en minder management.

Een implementatie van het militaire besturingsmodel in het ziekenhuisstelsel
kent de volgende hoofdelementen.

a. Een complexiteiterkennende benadering in plaats van een
bureaucratische benadering.

b. Een benadering van het ziekenhuisstelsel als geheel in plaats van
'iedere instelling voor zich'.

c.  Een ondersteunende en initiatief stimulerende stijl van leidinggeven
in plaats van defensief en keuze- en risicomijdend gedrag.

d.  Een flexibele organisatie in plaats van een vastgelegde structuur.

e.  Een adaptieve teamcultuur in plaats van een fixatie op individueel
presteren.

Het holistische karakter van het militaire besturingsmodel impliceert dat
alleen een integrale aanpak van zowel de conceptuele. organisatorische als
mentale aspecten tot de gewenste resultaten leidt. Vanwege de onderlinge
verwevenheid is met het overnemen van slechts enkele onderdelen van het
concept weinig resultaat te verwachten. Daarom zullen vele deelmaatregelen
nodig zijn om aan de minimale eisen voor alle bestuurbaarheidsfactoren te
voldoen. Dergelijke maatregelen kunnen gelet op het open karakter van het
ziekenhuisstelsel niet vanuit 66n centraal punt (b.v. vanuit de top van het
stelsel) worden afgedwongen, maar zullen in samenspraak door meerdere
instanties moeten worden geactiveerd. Hierbij kan de top van het stelsel
vanzelfsprekend wel een stimulerende en initierende rol spelen.
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Hoofdstuk 26

Samenvatting

26.1 Algemeen
In toenemende mate krijgen zorgondernemingen te maken met een
dynamische omgeving en met existentiele onzekerheden, waardoor ze
gedwongen worden hun besturingsconcept en de inrichting van de
organisatie opnieuw te bezien. Deze herorientatie betreft vanwege de
onderlinge verwevenheid niet alleen de zorginstellingen zelf maar het gehele
ziekenhuisstelsel. Een orientatie op een dynamische en onzekere
werkelijkheid is kenmerkend voor het militaire besturingsmodel wat dit als
onderzoeksmodel relevant maakt voor een vergelijking met het ziekenhuis-
stelsel.

De vergelijking weergegeven in Deel 4 tussen het gehanteerde besturings-
model in het ziekenhuisstelsel en het militaire besturingsmodel laat
significante verschillen zien. Deze zijn in belangrijke mate terug te voeren
op de aard en historie van de respectievelijke stelsels. Het ziekenhuisstelsel
is van onderaf opgebouwd zonder grote organisatorische ambities. Een losse
en overwegend bureaucratische aanpak heeft het stelsel beheersbaar
gehouden, maar tegelijk belast met interne spanningen tussen
zorgprofessionals en management. De toenemende dynamiek en
onzekerheid, vooral als gevolg van de invoering van gereguleerde
marktwerking en hogere prestatie-eisen, maken het ziekenhuisstelsel met
deze aanpak kwetsbaar.
Het militaire besturingsmodel heeft als kenmerk dat het uitgaat van een -
niet centraal te beheersen - complexe en dynamische werkelijkheid. Dit leidt
tot een bestuurlijke benadering waarin aan de uitvoerende elementen,
ingebed in een groter geheel, een grote zelfstandigheid wordt gegeven. Deze
'geregisseerde' zelfstandigheid van de uitvoerenden en de synergie die
ontstaat door het gehele systeem erbij te betrekken, sluiten aan bij de
kernwaarden van de medische beroepsgroep. Een toepassing van het
militaire besturingsmodel omvat drie hoofdelementen:

-    het volgen van een complexiteiterkennende benadering;
-  het beschouwen van het ziekenhuisstelsel als 66n geheel (systeem-

denken):

-    een holistische aanpak die alle elementen in het stelsel raakt.
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26.2 Toepassing van het militaire besturingsconcept
De kern van de spanning tussen de zorgprofessionals en de door de centrale
overheid geinitieerde, overwegend bureaucratische aanpak ligt in het
voorbijgaan aan de kernwaarden van het medische beroep en de dynamische
complexiteit van het ziekenhuisstelsel. Het bestuursmodel van de
ziekenhuizen is - evenals het organisatieconcept - vooral op het intern
functioneren gericht en heeft primair betrekking op een stabilisatie resp.
neutralisatie van interne en externe krachten. Het is daarmee defensief en
energieneutraal en moeilijk hanteerbaar bij ingrijpende veranderingen.
Pogingen om - in reactie op de veranderende omstandigheden - binnen de
bestaande paradigma's tot een coherente visie te komen, hebben vooralsnog
niet tot een samenhangend besturingsconcept geleid.

Het militaire besturingsmodel combineert centrale regie met operationele
zelfstandigheid en stimuleert initiatief en creativiteit op alle niveaus. Het
biedt hiermee organisatiebreed oplossend vermogen aan waardoor het
sneller, flexibeler en ondernemender functioneert. Oplossingen worden
gevonden op het niveau waarop de problemen liggen. In dit model maken
lagere leidinggevenden en uitvoerenden zelfstandig hun oordeel op en gaan
vervolgens tot handelen over. Dat doen zij in samenwerking met elkaar,
maar in beginsel zonder hulp van de hogere niveaus. Deze elementen vindt
men ook terug in wat in de managementliteratuur de 'intelligente
organisatie' wordt genoemd. Het militaire besturingsmodel kan hiermee een
functie vervullen bij het invullen van het conceptuele vacuum waarin het
ziekenhuisstelsel zich op bestuurlijk en organisatorisch gebied bevindt. Een
toepassing van dit besturingsmodel vergt een fundamentele herorientatie.

Een ziekenhuisstelsel gebaseerd op de kenmerken van het militaire
besturingsmodel ziet er in grote lijnen als volgt uit:

- het is sterk op de uitvoering van de kerntaak (patientenzorg)
georienteerd en besteedt in beginsel alle andere taken uit;

-   het bestaat uit ketens en netwerken en processen die onderling zijn
verbonden;

-       het   kent een strategische   top   met een 'ruimtegevende' visie   op

besturing en inrichting en kent een onderscheid in niveaus;

-   het legt een nadruk op de zelfstandigheid van de uitvoerenden om de
zorg - binnen randvoorwaarden op het gebied van kwaliteit en
bereikbaarheid - optimaal vorm te geven en op ondernemingsgeest;

-   het besteedt veel aandacht aan de kwaliteit en stimulerende rol van
de leiding (van beheer naar ondersteuning en stimulatie), aan
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samenwerking en de ontwikkeling van managementbekwaamheden
bij de zorgprofessionals;

-    het kent een beperkt aantal toezichthouders;

-  het bevordert een flexibele, adaptieve en open cultuur binnen het
stelsel;

-    het stimuleert gezamenlijke opleidingen en onderling vertrouwen;
-    het kent een systeem van verantwoording achteraf.

26.3 Een flexibele organisatie
In het militaire besturingsmodel ligt op het organisatorische vlak de nadruk
op een zo groot mogelijke flexibiliteit. Vanuit een vraaggerichte benadering
is de organisatorische vorm van het zorgaanbod van een instelling een
afgeleide van de vraag. In dit licht moet het mogelijk zijn de
organisatiestructuur eenvoudig aan te passen aan veranderende wensen van
de patient of aan de omgevingsfactoren.
Een middel om de flexibiliteit en vraaggerichtheid te bevorderen en de
complexiteit te verminderen, is het helder afbakenen van de niveaus. Vanuit
een systeembenadering is het ziekenhuisstelsel onder te verdelen in drie
functionele niveaus. Het bepalen van de algemene 'strategische' doelstelling
van het stelsel - en daarmee tevens van de afzonderlijke instellingen - is een
verantwoordelijkheid van de centrale overheid. Het Ministerie van VWS
geeft in dit verband beleidsnotities uit b.v. over de inrichting van de acute en
electieve zorg. De hoofdfunctie van de ziekenhuizen en hun

bewegingsruimte liggen hiermee vast, evenals - in hoofdlijnen - de
kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen.
Vanuit het militaire besturingsmodel zijn ziekenhuisbesturen vooral
organisatorisch (of tactisch) georianteerd. Het gaat erom het strategische
beleid (algemene uitgangspunten, kaders en normen) naar de lokale situatie
te vertalen in praktisch hanteerbare elementen of anders gezegd:
'operationeel' te maken. Activiteiten lager dan het instellingsbestuursniveau
(clusters, vakgroepen e.d.) zijn primair gericht op het optimaliseren van
zorg-, opleidings- of ontwikkelingsprocessen en hebben een overwegend
uitvoerend karakter. Individuele ziekenhuizen vormen volgens dit
besturingsmodel de cruciale schakel tussen strategie en uitvoering binnen
het stelsel. Zij houden maximaal rekening met specifieke lokale
omstandigheden en wensen. De lokale omstandigheden en mogelijkheden
kunnen immers aanmerkelijk verschillen.
De zorgprofessionals vormen in dit besturingsmodel de basis. Zij hebben
handelingsruimte nodig en richten hun specialisme - binnen de door de
instelling geformuleerde randvoorwaarden - op de meest geschikte wijze in,
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afgestemd op de lokale profielen en wensen en in vele gevallen in nauw
contact met de huisartsen. Vooral praktische aspecten spelen hier een rol
zoals de inrichting van de zorgprocessen, de afstemming onderling, de
kwaliteitsbewaking en de informatieverwerking. Dit maken van een
onderscheid in niveaus is ook van belang bij de selectie en vorming van
leidinggevenden.

Ook op het gebied van de bestuurlijke infrastructuur biedt het militaire
besturingsmodel een goed referentiekader. Het besturen van een flexibele
zorgonderneming vergt een permanente bewaking van interne processen,
goede informatiesystemen en inzicht in de marktfactoren. Daarvoor is een
bepaalde denk- en verwerkingscapaciteit nodig. Belangrijk is ook een
transparante en heldere besluitvormingsmethodiek. Juist in een organisatie
met een groot aantal professionals en deeltijdwerkers is dit aspect van groot
belang. Gewaakt moet worden tegen overdadige rapportages vanuit een
(overbelichting van de) maatschappelijke verantwoordingsplicht. Bij dit
besturingsmodel past verantwoording achteraf.

26.4 Aanpassing van de cultuur
Het toepassen van een ander besturings- en organisatiemodel vergt ook een
andere beroepshouding. Een ziekenhuiscultuur die uitgaat van individuele
prestaties en wantrouwen ten opzichte van de organisatie is een hindernis bij
noodzakelijke veranderingen. De cultuur van een intelligente organisatie
gaat uit van samenwerking en openheid en is gebaseerd op functionele
(zelf)discipline, groepsprestaties en loyaliteit aan de organisatie.
Verschillende tekenen wijzen erop dat de cultuur van de zorgprofessionals
zich zal bewegen in de richting van meer teamverband en gezamenlijkheid,
onder meer als gevolg van de feminisering en de druk van de marktwerking.
Toch lijken aanvullende stimuleringsmaatregelen nodig om de gewenste
effecten te kunnen bereiken. Deze hebben vooral betrekking op het
vertrouwd maken met regie en bedrijfsvoering, het beter afstemmen van alle
(persoonlijke) belangen op de gezamenlijke (organisatie)doelstelling en het
verbeteren van de samenwerking.
Ook de innovatiekracht van de ziekenhuisorganisatie kan verbeteren. De
innovatiekracht die nu vooral de afzonderlijke vakgroepen kenmerkt, zal
moeten kunnen worden gerealiseerd op alle niveaus in de organisatie en
zowel vakinhoudelijke als organisatorische processen betreffen. Ook
hiervoor is regie nodig en kan steun worden gevonden in het militaire
besturingsmodel door hiervoor de ruimte en waardering te geven.
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26.5 Implementatie aspecten

De implementatie van het voorgaande kan niet zonder een heldere en
overtuigende regie die alle elementen met elkaar verbindt. Een dergelijke
implementatie kent de volgende hoofdelementen.

a. Een complexiteiterkennende benadering in plaats van orde-
zoekende bureaucratie.

b.  Een benadering van het ziekenhuisstelsel als geheel in plaats van
'ieder voor zich'.

c. Een ondersteunende en initiatief stimulerende stijl van
leidinggeven in plaats van defensief en risicomijdend gedrag.

d.  Een flexibele organisatie in plaats van een vastgelegde structuur.

e. Een adaptieve teamcultuur in plaats van een fixatie op
individueel presteren.

Het holistische karakter van het militaire besturingsmodel impliceert dat
alleen een integrale aanpak van zowel de conceptuele, organisatorische als
mentale aspecten tot de gewenste resultaten kan leiden. Vanwege de
onderlinge verwevenheid is met het overnemen van slechts enkele
onderdelen van het concept weinig resultaat te verwachten en zullen vele
deelmaatregelen moeten worden doorgevoerd om aan de minimale eisen
voor alle bestuurbaarheidsfactoren te voldoen. Dergelijke maatregelen
kunnen, gelet op het open karakter van het ziekenhuisstelsel, niet vanuit 66n
centraal punt (d.w.z. vanuit de top van het stelsel) worden afgedwongen,
maar zullen in samenspraak door meerdere instanties moeten worden
geactiveerd. Hierbij kan de top vanzelfsprekend wel een stimulerende en
initiErende rol spelen.
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Samenvatting

'De problemen van vandaag komen voort uit de oplossingen van gisteren'

(Peter, M. Senge, 1992)

Algemeen
Gedurende mijn periode als crisismanager in ziekenhuizen is mij gebleken
dat de medische wereld zich in toenemende mate bewust wordt van het feit
dat de steeds complexer wordende zorgorganisaties en de steeds
veeleisender omgeving als gevolg van deregulering, marktwerking en
transparantie, een andere wijze van besturen vergen. De grotere dynamiek
die hieruit voortvloeit. maakt vooral de bestuurders - gewend aan de
stabiliteit die een monopoliepositie met zich meebrengt - onzeker. De
medische wereld is echter niet of nauwelijks bekend met moderne
bestuursvormen, waarin centrale regie en operationele vrijheid samengaan.
Regie wordt al snel geassocieerd met centralisme en bureaucratie, zaken die
de zorgprofessional met grote argwaan beziet. In een dergelijke situatie
loont het de moeite te bezien hoe andere sectoren die te maken hebben met
complexiteit en een dynamische en onzekere omgeving en daar effectief
mee hebben leren omgaan, worden bestuurd.
Mijn eerdere en langdurige werkervaring in de militaire organisatie hebben
me doen kennismaken met een besturingsmodel dat specifiek is ontwikkeld
om te kunnen functioneren in dynamische en onzekere omstandigheden.
Deze ontwikkeling heeft een lange tijd gevergd en het resultaat hiervan
heeft zich in de praktijk bewezen. Bovendien is dit militaire besturings-
model - niet onbelangrijk in dit geval - uitgebreid gedocumenteerd.

Vanuit deze gedachte is de opzet van dit onderzoek ontstaan. De basis van
het onderzoek wordt gevormd door een conceptuele analyse van de
bestuurlijke ontwikkelingen in het Nederlandse ziekenhuisstelsel en in de
militaire organisatie. Daarvoor zijn drie kennisbronnen benut. In de eerste
plaats is dat de eerder genoemde concrete en unieke ervaringskennis. Verder
wordt gebruik gemaakt van bestaande literatuur en publicaties op dit gebied
en zijn een vijftal case studies opgenomen die empirische situaties
beschrijven. Ter ondersteuning van en aanvulling op dit proces zijn
interviews gehouden met deskundigen en verantwoordelijken in het veld.
Met deze werkwijze ontstaat een breed en gelijkertijd concreet beeld van de
besturing van beide stelsels.
Door de bestuurlijke werkelijkheid in het huidige ziekenhuisstelsel te
vergelijken met het militaire ideaaltypische besturingsmodel, ontstaat een
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contrastwerking. De medische sector heeft zich immers (nog) niet of
nauwelijks ingesteld op een dynamische en onzekere omgeving. Deze
voorspelbare verschillen markeren de aandachtsgebieden in het
besturingsysteem van het ziekenhuisstelsel. De vergelijking beoogt derhalve
niet een 'winnaar' aan te wijzen, maar de evidente verschillen zichtbaar te
maken, uit te vergroten en te specificeren. Uiteindelijk zal worden bezien of
het plausibel te maken is, dat - daar waar sprake is van analoge processen -
de bestuurlijke werkwijze in het ene (militaire) gebied kan worden
overgedragen naar het andere (medische) gebied. Met deze redenering en
werkwijze wordt getracht de lezer mee te nemen van de theorie naar de
praktijk en deze praktijk te spiegelen aan de bestuurlijke parameters die een
rol spelen in een dynamische en onzekere omgeving. Zo is mogelijk een
aanzet te geven tot een besturingsconcept voor het ziekenhuisstelsel dat niet
alleen goed functioneert in een stabiele omgeving, maar ook om kan gaan
met complexiteit. dynamiek en onzekerheid. De mate van bestuurbaarheid
wordt in deze opvatting niet alleen bepaald door de vorm en inrichting van
het besturingssysteem zelf, maar ook door elementen als de structuur en de
cultuur van de organisatie.

De Nederla,idse ziekenhuizen
Ziekenhuizen kunnen in algemene zin worden beschouwd als professionele
en innovatieve organisaties. Dergelijke organisaties kenmerken zich door
complex werk dat wordt uitgevoerd door veel hoogopgeleiden die in sterke
mate zelfstandig functioneren. Professionele en innovatieve organisaties
hebben het vanwege een zwakke bestuursstructuur echter per definitie
moeilijk in een dynamische en onzekere omgeving die regelmatig tot (soms
grootschalige) aanpassingen dwingt. Onderzoeken tonen verder aan dat
organisaties die langdurig in een stabiele omgeving verkeren, b.v. als gevolg
van een monopoliepositie of sterke subsidiestromen, in een toestand kunnen
raken die maakt dat ze moeilijk te veranderen zijn. Deze hoedanigheid kan -
ingeval van een noodzaak tot aanpassing aan nieuwe omstandigheden -
gemakkelijk leiden tot een staat van instabiliteit of onbestuurbaarheid.
Hieruit vloeit voort dat, indien zich de noodzaak voordoet professionele en
innovatieve organisaties na een lange periode van stabiliteit te veranderen,
voorzichtigheid is geboden.

De Nederlandse ziekenhuizen zijn van oorsprong het resultaat van uit de
samenleving ontsproten initiatieven. De medisch specialisten zagen in de
concentratie in 66n medische faciliteit vooral praktische voordelen. Zij
bleven zelfstandig, al dan niet in maatschapverband, functioneren. Het
ziekenhuisstelsel heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een
conglomeraat van private en (semi)overheidsinstellingen.
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Hoewel de individuele ziekenhuizen nog duidelijk de kenmerken van
professionele of innovatieve organisaties vertonen, hebben zich de laatste
decennia geleidelijk veranderingen voorgedaan. Als gevolg van een toename
van de zorgvraag en door fusies is de gemiddelde omvang van het
ziekenhuis aanmerkelijk toegenomen. Hierdoor is ook de interne
complexiteit vergroot. De onderlinge afhankelijkheid van de zorg-
professionals is groter geworden, evenals de afhankelijkheid van de
medische en de informatietechnologie. Hiermee is een nauwere band
ontstaan met de ziekenhuisorganisatie die deze technologie ter beschikking
stelt en zijn de ziekenhuizen in bestuurlijke en organisatorische zin in een
nieuwe fase terecht gekomen. Voor deze fase is kenmerkend dat naast de
individuele prestatie van de zorgprofessional ook de organisatie van de
zorgprocessen - en daarmee van het ziekenhuis - een kwaliteitsfactor in de
zorg is geworden. Deze ontwikkeling wordt in de sector algemeen erkend en
komt onder meer tot uiting in de introductie van het concept van het
GeYntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf (GMSB) in de jaren negentig.
Dit concept richt zich vooral op integratie van de medische beroepsgroep
met de ziekenhuisorganisatie en op participatie van de medisch specialisten
in het management. Het GMSB werd door de individuele en zelfstandige
zorginstellingen echter niet zonder meer omarmd en slecht hier en daar (en
vaak ten dele) ingevoerd. Bovendien werd het besturings- en inrichtings-
vraagstuk van de steeds groter wordende ziekenhuizen hiermee niet
structureel opgelost. Uitgebreide regelgeving door de overheid, complexe
structuren. zwak management, interne belangentegenstellingen en een
overdaad aan externe toezichthouders staan een effectief functioneren van
de Nederlandse ziekenhuizen vooralsnog ernstig in de weg.

De vormgeving en inrichting van het Nederlandse ziekenhuisstelsel wordt
gedomineerd door een bureaucratische benadering. vergelijkbaar met de
gebruikelijke benadering bij non-profit instellingen. In een dergelijke
benadering worden toenemende problemen met de besturing en organisatie
doorgaans opgelost met extra planning en regels en meer management. Deze
ordezoekende neiging blijkt zich in de praktijk slecht te verdragen met de
behoefte aan handelingsvrijheid en het streven naar een hoge zorgkwaliteit
van de professionals. Dit heeft inmiddels heeft geleid tot een situatie waarin
blijkens recente onderzoeken de professionals het management en de
toegenomen bureaucratie als de grootste bedreiging van hun
beroepsuitoefening zijn gaan beschouwen. De bestuursstijl in de
ziekenhuizen draagt tegen de achtergrond van deze interne tegenstellingen
een overwegend passief en defensief karakter. Een vijftal case studies
illustreert de kwetsbaarheid van dit besturingsmodel. De bestuurbaarheid
van het ziekenhuisstelsel wordt gekenmerkt door een gebrek aan
samenhang, een gering vertrouwen tussen zorgprofessionals en
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management, een zwakke bestuursstructuur en een op individuele prestaties
gerichte cultuur.

Vanuit een theoretische benadering is een overwegend ordezoekende,
bureaucratische benadering in het besturen van een dynamisch complex
(ziekenhuis)stelsel per definitie ineffectief, omdat ze niet aansluit op de
dynamische werkelijkheid. Talrijke onderzoeken naar tekortkomingen in het
functioneren van het ziekenhuisstelsel en in de zorgprocessen binnen de
ziekenhuizen, blijken dit te bevestigen. Voorstellen om tot een verbetering
van deze situatie te komen, nemen doorgaans de bestaande paradigma' s  als

uitgangspunt, maar met deze benadering is nog geen oplossing in zicht die
de bestuurbaarheid van het ziekenhuisstelsel voor de toekomst structureel
verbetert.
De samenleving, de overheid en belangrijke actoren als de IGZ en de
zorgverzekeraars - maar ook de eigen brancheorganisaties - zijn inmiddels
de ziekenhuizen gaan beschouwen als bestuurbare (zorg)ondernemingen en
stellen hieraan hoge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en
transparantie. Met de invoering van marktwerking en deregulering wordt de
sector aan nieuwe dynamiek en onzekerheid blootgesteld. In dit licht vormt
de beperkte bestuurbaarheid van de ziekenhuisorganisaties een steeds

grotere risicofactor.

Het militaire besturingsmodel
Militaire organisaties werden vanaf het begin  van   de   19e eeuw eveneens
geconfronteerd met een sterke groei in omvang en een toenemende
complexiteit. Hierdoor dreigden ze op cruciale momenten - temidden van de
gebruikelijke dynamiek en onzekerheid van militaire operaties -
onbestuurbaar en overgevoelig voor chaos te worden. De traditionele
ordezoekende aanpak met gedetailleerde planning, strakke regels en vaste
procedures bleek niet meer aan te sluiten op het dynamische karakter van de
operationele werkelijkheid en daarmee ineffectief te zijn. In de loop van de
19e eeuw ontwikkelde de Pruisische - en later Duitse - militaire organisatie
een nieuw besturingsconcept waarin men niet meer trachtte de werkelijkheid
aan te passen aan de eigen bureaucratische aanpak, maar deze complexe en
dynamische werkelijkheid als een gegeven aanvaardde. Vervolgens ging het
om de vraag hoe met dit gegeven om te gaan. Een belangrijke vaststelling
hierbij was dat een dynamische werkelijkheid niet vanuit 66n centraal punt
kon worden gestuurd. De nadruk werd daarom verschoven naar een zo groot
mogelijke operationele zelfstandigheid van de uitvoerenden. Van deze
leidinggevenden werd vervolgens zo veel mogelijk eigen initiatief verwacht.
Om het geven van operationele vrijheid niet te doen ontaarden in een chaos,
werden voorts de leidinggevenden van alle niveaus op de hoogte gebracht
van de doelstellingen van de operatie en gedwongen nauw samen te werken.
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In dit concept. later genoemd de 'Auftragstaktik' of 'missiegeorienteerde
besturing', vervulde de leiding niet meer een voornamelijk beheersende
functie maar vooral een richtinggevende. stimulerende en ondersteunende
rol.

Het militaire besturingsmodel combineert centrale regie met operationele
zelfstandigheid en stimuleert initiatief en creativiteit. Het biedt geen
oplossingen, maar organisatiebreed oplossend vermogen waardoor de
organisatie sneller, flexibeler en ondernemender kan functioneren.
Oplossingen worden gevonden op het niveau waarop de problemen liggen.
In dit model maken lagere leidinggevenden en uitvoerenden hun eigen
oordeel op en gaan vervolgens zelfstandig tot handelen over. Dat doen zij in
samenwerking met elkaar, maar in beginsel zonder hulp van de hogere
niveaus. Met dit militaire besturingsmodel is het mogelijk uit elke situatie
het optimale resultaat te halen, ongeacht complexiteit, dynamiek of
onzekerheid en bereikt de organisatie in feite een hogere orde van
effectiviteit en stabiliteit. Deze orde is zodanig flexibel dat onzekerheid,
spanningen, veranderingen, dynamiek, e.d. er weinig vat meer op hebben en
de samenhang niet meer kunnen verstoren. Door de aansluiting met de
werkelijkheid te herstellen was deze herorientatie ook een daad van
zingeving. In het concept wordt een subtiele balans gevonden tussen
paradoxale elementen als gehoorzaamheid en initiatief. routine en
creativiteit. Het operationele proces is hierbij belangrijker dan de
organisatiestructuur. De structuur kan naar behoefte worden aangepast.

Deze fundamentele verandering vergde een ingrijpende bijstelling van het
traditionele militaire denkraam.     Het werd gedurende    de     19e    eeuw
doorontwikkeld en bleek een aanmerkelijke verbetering, maar werd pas in
het midden van de 20e eeuw een volledig succes toen nieuwe technologieen
op het gebied van mobiliteit en communicatie de operationele eenheden in
staat stelden hun grotere snelheid. probleemoplossend vermogen en initiatief
optimaal te benutten. Waar andere militaire organisaties in de oude
paradigma's bleven geloven en slechts succes konden bereiken met een
numerieke overmacht, bleek de Duitse militaire organisatie ook in
minderheidsituaties en onder ongunstige omstandigheden effectief te kunnen
blijven functioneren. Dit besturingsconcept is thans de kern van de NAVO
commandovoeringdoctrine en het standaard besturingsconcept voor
moderne Westerse militaire organisaties.

Om het nieuwe denkraam te kunnen omzetten in realiteit, bleek ook een
andere architectuur van de organisatie en een andere cultuur nodig. In dit
denkraam wordt de organisatie als 6dn geheel beschouwd waarbinnen alle
onderdelen op een flexibele wijze samenwerken. In conceptuele zin gaat het
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vooral om een stimulerende en ondersteunende leiderschapsstijl, onderling
vertrouwen en zo veel mogelijk vrijheid voor de uitvoerenden. In
organisatorische zin ligt de nadruk op organisatorische flexibiliteit en een
goed ontwikkelde bestuurlijke infrastructuur. In mentale zin is vooral een
adaptieve en innovatieve cultuur van belang. Deze combinatie van factoren
schept een organisatie die (zelfs sterke) veranderingen in de omgeving
soepel weet op te vangen.

In de laatste decennia is ook in de bedrijfskunde een dergelijke aanpak en
een bijbehorende ('transformationele') leiderschapsstijl  in de belangstelling
gekomen. Het militaire besturingsmodel blijkt een voorloper te zijn van wat
in de huidige managementliteratuur de 'intelligente', 'lerende' of 'vitale'
organisatie wordt genoemd. Hiervoor zijn kenmerkend de (operationele)
focus op de kerntaak en kernwaarden, een vergaande zelfstandigheid van de
uitvoerenden  en het vermogen om buiten de gebruikelijke paradigma' s   te
treden. Opvallend is ook hier de systeembenadering. Men let niet alleen op

de gebeurtenissen en gedragspatronen direct in en om de individuele
organisatie, maar onderkent een systeemstructuur daarachter en gaat op zoek
naar het 'waarom' van bepaalde bewegingen. Hierdoor is men in staat ook
generatief of lerend te anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving. Voor
een intelligente organisatie zijn complexiteit, dynamiek en onzekerheid geen
bedreiging maar een startpunt voor het vinden van oplossingen. Een
dwingende voorwaarde voor het toepassen van een dergelijke
systeembenadering is het hanteren van een gemeenschappelijke visie ten
aanzien van het besturingsmodel en de ambities van de organisatie.

Vergelijking van de beide stelsels
De besturingsvariabelen en het ontwikkelingsproces van het

besturingsmodel in de militaire organisatie levert een relevant referentie-
kader op binnen dit onderzoek. In beide stelsels gaat het in de kern om het
optimaliseren van probleemoplossend vermogen. Met de wetenschap vooraf
dat een organisatie, gewend aan een betrekkelijk stabiele omgeving, niet
dezelfde bestuurlijke eigenschappen ontwikkelt als een organisatie die
gewend is aan een veranderlijke omgeving, zijn grote verschillen in de
besturingsvariabelen te constateren. Deze worden in het onderzoek nader
beschreven en geconcretiseerd. Met deze contrastwerking kunnen die
gebieden worden geidentificeerd die nadere aandacht verdienen bij het
aanpassen van het ziekenhuisstelsel aan een nieuwe, meer dynamische
situatie.

Kernelement in de complexiteiterkennende benadering van het militaire
besturingsmodel is dat centrale sturing een andere - voor de
zorgprofessionals niet meer bedreigende - inhoud heeft. Deze sturing is
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ingetogen en ondersteunend en biedt een zo groot mogelijke vrijheid aan het
uitvoerende niveau. Dit sluit aan op de kernwaarden van het medische
beroep en het streven naar (medisch) ondernemerschap. Ook de
systeembenadering sluit aan bij het ziekenhuisstelsel. Het ondersteunt de
belangrijke maatschappelijke functie van de curatieve zorg, die waarborgen
vereist op het gebied van de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van deze
zorg. In dit licht is het aannemelijk dat het militaire besturingsmodel ook
een functie kan vervullen bij het invullen van het conceptuele vacuum
waarin het ziekenhuisstelsel zich op bestuurlijk en organisatorisch gebied
bevindt.

Een toepassing van dit besturingsmodel in het ziekenhuisstelsel vergt echter
een fundamentele herorientatie op de structuur en cultuur van het stelsel.
Om een conceptuele eenheid te bereiken, zal moeten worden geinvesteerd in
het gezamenlijk uitwerken van ideeen. gezamenlijke opleidingen e.d.
uitmondend in een gemeenschappelijke visie op het stelsel en in de
organisatorische en culturele dimensies. In dit licht is het tevens van belang
binnen het systeem verschillende functionele niveaus af te bakenen. Hoewel
economisch en juridisch zelfstandig, zijn individuele ziekenhuisorganisaties
een onlosmakelijk onderdeel van het totale stelsel en mede afhankelijk van
andere actoren. Zij hebben primair een regionale operationele functie.

Aan de toepassing van het militaire besturingsmodel zijn voorts
verschillende praktische randvoorwaarden verbonden. Een eerste
voorwaarde voor een decentraal ingerichte organisatie is een hoge kwaliteit
van de operationele leiding. Juist dit aspect is in een professionele omgeving
betrekkelijk lastig te realiseren. Gezag en vertrouwen geniet men in een
professionele omgeving vooral door kennis en vaardigheden op het
professionele vakgebied. In dit licht gezien is een optimale leiding op het
uitvoerende niveau het best gewaarborgd als de zorgprofessionals deze zelf
ter hand nemen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke invulling gevolgen
heeft voor de artsenopleidingen. Van de a.s. professionals wordt behalve
vakkennis ook kennis verwacht van organisatorische en bestuurlijke
processen. de essenties van teamwerk en van gemeenschappelijke visies. In
dit kader verdient ook het aspect van managementdevelopment sectorbrede
aandacht en samenwerking.
In een intelligent concept gaat het vooral om processen en minder om
structuren. Een andere voorwaarde is daarom een flexibele, d.w.z.
eenvoudig aan te passen organisatiestructuur. Een goede bestuurlijke
infrastructuur in de vorm van beleidsondersteuning, informatiesystemen en
transparante besluitvormingsprocessen, is hiervoor onontbeerlijk. Tenslotte
is voor het volgen van een modern concept een bijpassende adaptieve en
innovatieve instelling nodig. De individualistische, defensieve en gesloten
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houding zal plaats moeten maken voor teamwerk, ondernemerschap en

transparantie.

hnplementatie
Een intelligent concept is per definitie een holistisch concept waarin zowel
conceptuele, organisatorische als mentale aspecten een plaats vinden. Het
spreekt voor zich dat een dergelijke benadering slechts mogelijk is met
instemming en ondersteuning van alle belangrijke actoren. Een
ziekenhuisstelsel gebaseerd op de beginselen van het militaire besturings-
model ziet er hiermee als volgt uit:

- Het is sterk op de uitvoering van de kerntaak (curatieve
patientenzorg) georienteerd en besteedt in beginsel alle andere taken
Uit;

-  Het bestaat uit ketens, netwerken en processen die onderling zijn
verbonden;

-  Het kent een strategische top met een 'ruimtegevende' visie op
besturing en inrichting en een onderscheid in niveaus;

-    Het legt een nadruk op de zelfstandigheid van de uitvoerenden om de
zorg - binnen randvoorwaarden op het gebied van kwaliteit en
bereikbaarheid - optimaal vorm te geven en op ondernemingsgeest;

Het besteedt veel aandacht aan de kwaliteit en een stimulerende rol
van de leiding, aan samenwerking en aan de ontwikkeling van
managementbekwaamheden bij de professionals;

-    Het kent een beperkt aantal toezichthouders;

-  Het bevordert een flexibele, adaptieve en open cultuur binnen het
stelsel:

-    Het stimuleert gezanienlijke opleidingen en onderling vertrouwen;

-    Het kent een systeem van verantwoording achteraf.

Invoering van een dergelijk model in een bestaand stelsel met een geheel
andere cultuur is een tijdrovend proces. Een individualistische cultuur heeft
het moeilijk met sturing. In het militaire besturingsmodel heeft deze sturing
echter vooral een stimulerende en ondersteunende functie. Het wantrouwen
dat de zorgprofessionals koesteren tegen het management zal plaats moeten
maken voor vertrouwen in haar steun en in eigen kunnen. Een dergelijke
cultuuromslag begint bij de opleiding van de professionals door vroegtijdige
gewenning aan teamwerk, bedrijfsvoeringaspecten en prestatiedruk. Voor de
toepassing zijn maatregelen op vele deelgebieden noodzakelijk. Deze
maatregelen kunnen gelet op het open karakter van het ziekenhuisstelsel niet
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vanuit een centraal punt (b.v. vanuit de top van het stelsel) worden
afgedwongen, maar zullen in samenspraak door meerdere instanties moeten
worden geinitieerd. De top kan hierbij vanzelfsprekend een stimulerende en
initierende rol vervullen.
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Summary

Change and Uncertainty as a Source of Opportunity in
Healthcare

Tc,day's  problems  are  the  result  cd yesterday's  solutions  ( Peter  M.  Senge,
1992)

Introduction
Healthcare organizations are becoming increasingly complex: and due to
deregulation, commercialization and the need for greater transparency. the
environment they have to operate in is imposing increasingly heavy
demands on them. During my time as a crisis manager in hospitals, I noticed
that the medical world is becoming increasingly conscious of the fact that,
as a result of this situation. a different approach to governance is required.
Hospital managers, who, because of their monopolist position. are
accustomed to stability, are being made uncertain by today's more turbulent
dynamic. But the medical world has only limited knowledge of modern
governance models that combine direction from the centre with operational
autonomy. Management from the centre is often associated with centralism
and bureaucracy, both of which make medical professionals very wary.
However, other sectors are also confronted with complexity and a dynamic.
uncertain environment. and yet manage to deal with this successfully. It
could therefore be useful to consider how such sectors approach the question
of governance.
My prior lengthy experience in the military meant that I am familiar with a
governance model specifically developed for dealing with dynamic and
uncertain environments. It has been developed over a long period of time
and its effectiveness has been proven in practice. Moreover, it is well-
documented - an important factor for our present purposes.

It was from these thoughts that the idea for this research arose. The core of
the study is a conceptual analysis of the governance developments in two
types of organization: the Dutch hospital system. and modern military
organizations. Material was drawn primarily from three sources: (i) specific.
unique knowledge from experience: (ii) previous writings and publications
in this field; and (iii) five case studies describing empirical situations in the
two types of organization. This material was supplemented by interviews
with experts and authorities in the relevant fields. This methodology made it
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possible to develop a picture of the governance in each type of organization
that is at the same time both broad and specific.

A comparison of the governance model currently used in Dutch hospitals
with that used in the military reveals a number of sharp contrasts. This is
hardly surprising. since the medical world has so far not taken any steps to
prepare itself to deal with a dynamic, changing environment. However,
these predictable contrasts pinpoint precisely those areas within the
governance of the hospital system that require attention. The purpose of the
present comparison  is not therefore  to find a 'winner', but rather to identify
the clear points of difference and to specify them more precisely. Finally, to
the extent that analogous processes can be found within the two types of
organization, consideration will be given as to what extent the military
governance model can be transferred to the medical field. Using this
methodology and line of reasoning, an attempt is made to apply theory to
practice, and to examine this practice in the light of governance parameters
that play a part in a dynamic, uncertain environment. The result could
constitute an initial step towards a new governance system for the Dutch
hospital system, one that not only functions well in a stable environment but
that is also capable of dealing with complexity, dynamics and uncertainty.
The view taken here is that such a system will not only be defined by the
actual design and details of the governance system itself, but also by
elements such as the structure and culture of the organization in which it is
applied.

Tlie Dutch hospital governance model
In general, hospitals can be considered to be professional and innovative
organizations. Such organizations are characterized by complex work
carried out by many highly educated individuals operating largely
autonomously. The often weak governance system in place in such
organizations means they experience difficulty in dynamic, uncertain
environments that force them to adjust (sometimes radically) to new
circumstances. Studies show that organizations that have been in a stable
environment for a long time (e.g., because they have a monopoly or are
heavily subsidized) may find themselves in a state that makes them difficult
to change. If they urgently need to adjust to new circumstances, this state
can easily result in them becoming unstable or unmanageable. This suggests
that whenever a professional or innovative organization needs to adjust to
new conditions after a long period of stability, due care will be required.

Dutch hospitals were originally the result of civic initiatives. Medical
professionals were mainly attracted to them by the practical advantages they
offered of working together with shared facilities. These professionals
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continued to work independently. albeit occasionally in partnership with
each other. In due course. this hospital system developed into today's
complex of private and governmental (or semi-governmental) institutions.
Although individual hospitals still exhibit the characteristics of professional
and innovative organizations. clear changes have become noticeable over
the past few decades. As a result of population growth and mergers and
alliances, the average size of hospitals has increased considerably. Due to
this their complexity has also increased. At the same time. the professionals
have become more dependent on each other, and on medical and
information technology. This latter circumstance has meant that the
professionals have become bound ever more closely with the hospitals that
make the technology available to them. From a governance point of view.
this means that hospitals are embarking on a new phase in their existence.
One of the main characteristics of this new phase is that, besides the
performance of the individual medical professional, the governance of care
processes, and therefore of the hospital itself, has become a quality factor in
healthcare. This development has been generally recognized in the medical
sector,   and,   in the 199Os, it resulted   in   a new concept, the 'Integrated
Medical Specialist Company'. This concept was particularly designed  to
further the integration of medical professionals into the hospital organization
and the participation of medical specialists in management. However, not all
individual and independent hospitals welcomed this idea, and it was only
applied sporadically and partially. Moreover, no definitive solution was
found to the problem of how to deal with ever larger hospitals, and, for the
time being at least. the effective functioning of Dutch hospitals is still being
hindered by extensive governmental regulation, complex structures, weak
management and excessive external supervision.

The structure and organization of the Dutch hospital system is dominated by
a bureaucratic approach, comparable to that commonly found in other non-
profit organizations. Under this approach, management issues are usually
solved through more planning, more rules and more management. This
tendency to impose order would seem to be in conflict with medical
professionals' need for autonomy and their desire for a high level of quality
in healthcare. This has resulted in a situation in which, according to recent
studies, medical professionals tend to see management and growing
bureaucracy as the primary threat to their profession.
Against this background of internal tensions. the leadership style in hospital
organizations is mainly passive and defensive. The case studies illustrate the
vulnerability of the current governance model. This governance is
characterized by lack of cohesion, mistrust between professionals and
management, a weak management structure, and a culture based on
individual performance.
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From a theoretical point of view. a predominantly order-seeking,
bureaucratic approach to governing a dynamic, complex organization is by
definition ineffective, because it fails to take account of the dynamic reality.
Numerous studies on shortcomings in the functioning of the hospital system
and of individual hospitals appear to confirm this. Suggestions for
improving this situation are usually based on the existing paradigms.
However, this line of approach offers no perspective of finding any long-
lasting improvement in the governance of the hospital system.

Society, government and other important actors (such as the Healthcare
Inspectorate, healthcare insurance companies and sector organizations) are
increasingly treating hospitals as manageable (healthcare) enterprises, and
are therefore imposing stringent requirements regarding quality, safety and
transparency. With the arrival of commercialization and deregulation, the
healthcare sector will be exposed to new dynamics and uncertainties. In this
context, the poor governance system of hospitals will constitute a substantial
risk factor.

The military governance model
From the early 19th century onwards, military organizations   grew
increasingly large and complex. As a result, at crucial moments during the
typical dynamics and uncertainties of military operations, they were in
danger of becoming unmanageable and oversensitive to chaos. The
traditional order-seeking approach, with its detailed planning, strict rules
and fixed procedures, turned out to be incapable of coping with the dynamic
nature of operational realities and was therefore ineffective. In the course of
the 19th century, the Prussian (and later the German) army developed a new
governance concept that did not attempt to make reality conform to a
detailed plan, but instead accepted the dynamics and uncertainties of the
actual situation as a given. The question was simply how to deal with it.
They reached the important conclusion that a dynamic reality cannot be
controlled from a central point. The emphasis in command was therefore
shifted towards giving a high degree of autonomy to the operational units.
Commanders were expected to act on their own initiative. To prevent chaos,
commanders at all levels received instruction on the objectives of the
operations and what the high command aimed to achieve, and they were
required to cooperate closely. In this concept (later named Auftragstaktik or
'mission command'), the role of the leaders at all levels was no longer to
control. but rather to direct. stimulate and support.

This military governance model combines central direction with operational
autonomy, and stimulates initiative and creativity. It does not provide
solutions. but instils a problem-solving capacity at all levels of the
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organization. As a result, the organization is able to operate faster, more
flexibly and in a more entrepreneurial way. Solutions are found at the level
at which the problems arise. Lower-ranked executives use their own
judgement and act autonomously. They do this in close cooperation with
others, but in principle without any interference from above. This makes it
possible to obtain the best result in any situation, regardless of the
complexity, dynamic nature or uncertainty of that situation. In this way, the
organization attains a higher order of effectiveness and stability. This higher
order is so flexible that it is left unaffected by surprise, tension or sudden
change. and these therefore pose no threat to its cohesion.
The introduction of this new governance model provided the military with a
new sense of direction. It re-established a link with operational reality, and
struck a subtle balance between paradoxical elements, such as obedience
and autonomy, routine and creativity. Moreover, it attached greater
importance to the operational process than to the structure of the
organization, which could be adjusted as required.

This fundamental change led to far-reaching adjustments in traditional
military ways of thinking.  It was developed further during the 19th century.
turning out to be an important improvement. However, its success was not
complete until the mid-20th century. At that time, new technologies in the
fields of mobility and communications enabled operational units to exploit
fully the speed, problem-solving capacity and scope for initiative offered by
the model. While other military organizations, continuing in the old
paradigms, could only achieve success through greater numbers, the German
army appeared to perform effectively even when at a numerical
disadvantage and under extremely unfavourable conditions. This
governance model is the basis of NATO's current doctrine on command.
and the standard command model of modern Western armies.

To put this governance model into practice. a different organizational
structure and a different culture was required. In this way of thinking, the
system as a whole is seen as an entity in which the parts work closely
together. In conceptual terms, it requires above all a motivating and
supportive style of leadership, mutual trust between the participants and as
much autonomy as possible for the operators. In organizational terms, it
places emphasis on flexibility and on a well-developed management
architecture. And in attitudinal terms, it attaches great importance to an
adaptive and innovative culture. The combination of all these factors creates
a system that can easily accommodate changes - even radical changes - in
the environment.
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During the past few decades, the field of management science has also
shown an interest    in this model    and its matching ('transformational')
leadership style. The military model appears to be the forerunner of what is
currently called the 'intelligent', 'learning' or 'vital' organization. The main
characteristics of this type of organization are (i) a focus on the
organization's core function and values, (ii) far-reaching autonomy for its
executives, and (iii) a capacity to think and act outside traditional
paradigms. It is also noteworthy for taking a systemic approach: it is not
only the events and patterns of behaviour directly in and around the
organization that are taken into account, but also the structure of the system
that underlies them and the reasons and causes behind them. It is this
attitude that makes the organization capable of learning and anticipating
developments in the surrounding world. For an intelligent organization,
complexity, dynamics and uncertainty are not a threat. but a starting point
for finding solutions. However, an absolute prerequisite for the application
of such a systemic approach is the deployment of a shared understanding of
this management model and the organization's goals.

Comparison of tlie two systems
The management variables of the military model and its process of
development provide a relevant frame of reference for this research.
Essentially, both the healthcare sector and the military need to maximize
their capacity for problem-solving. Given that an organization used to a
stable environment will not develop the same management characteristics as
an organization used to a changing environment, many differences can be
noticed in management variables. In this thesis, these differences are
described, examined in depth and made more explicit. By comparing these
differences, it is possible to identify those areas that hospitals can usefully
pay more attention to as they move into a more dynamic environment.

Centralized management as found in the military model has a different
focus, one that would be perceived as less threatening by medical
professionals. This type of centralized management is restrained and
facilitating ('enabling') and offers    as much freedom as possible    to
operational units. This characteristic fits in with the core values of the
medical profession and its entrepreneurial ambitions. The systemic approach
also fits in with the hospital sy tem. It supports the social function of the
healthcare system, which requires assurances in the fields of quality, safety
and affordability. Against this background, the military model can quite
possibly play a role in filling the conceptual vacuum of the management
situation of the hospital system.
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Application of the military model in the hospital system requires a
fundamental rethinking of the current structure and culture of the hospital
system. In order to achieve conceptual unity. there must be investment in
developing shared ideas, shared educational programmes. and so on,
resulting in a shared view of the system and its organizational and cultural
dimensions. In this light, it is also important to define various functional
levels within the system. Although economically and legally independent,
individual hospitals are an inextricable part of the system as a whole and as
such also dependent on other actors. Their operational role is primarily at
regional level.

For application of the military model, certain preliminaries need to be
satisfied. One of the main pre-conditions for a decentralized organization is
a high level of operational management skills. However, this is particularly
difficult to achieve in a professional organization. as authority and trust
within such organizations are linked to professional knowledge and skills.
Under these circumstances, the best way to ensure optimal leadership at
operational level is to have professionals take on this function themselves.
This naturally has consequences for medical school programs. Besides their
medical training, professionals will also need to be familiar with
organizational and management issues, and know how to work in teams and
develop a shared vision. Furthermore. the healthcare sector as a whole will
need to pay due attention to management development.

In an intelligent system, processes matter more than structures. Another
condition is therefore a flexible structure, i.e., one that can easily be adjusted
to new circumstances. That in turn requires an appropriate management
infrastructure, information systems and transparent decision-making
processes. Finally. the success of a modern management model of this type
requires a matching adaptive and innovative culture: an individual.
defensive and closed attitude should make way for teamwork,
entrepreneurship and transparency.

Implementation
An intelligent model is by definition a holistic model, incorporating
conceptual, organizational and attitudinal elements. Clearly, such an
approach is only feasible with the agreement and support of all the main
actors. A hospital system based on the principles of the military model
would look as follows:

-   It is strongly oriented towards the organization's core business and
will contract out most other functions:

-     It consists of interconnected chains, networks and processes:
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-    It has a strategic senior management that has a non-restrictive vision
on how to manage and structure the organization and distinguish
various layers;

-    Providing they meet certain standards of quality and accessibility, it
gives professionals the autonomy to arrange care processes in the
best possible way, and allows scope for entrepreneurship;

- It pays close attention to quality and the stimulating role of
management, to cooperation and to the development of management
skills in professionals:

-     It has a relatively small number of supervisors;
-    It encourages a flexible, adaptive and open culture;
-    It encourages shared training and mutual trust;
-     It has a system of retrospective accountability.

The introduction of such a model into an existing system whose culture is
totally different takes a long time. An individualistic culture usually resists
management. In a military system, however, management fulfils a
supporting and stimulating role. Mistrust on the part of medical
professionals should give way not only to trust in the support they receive
from management but also to confidence in their own skills. The seeds of
such a cultural U-turn need to be sown during the training of the
professionals, by familiarizing them with the concepts of teamwork,
business administration and performance-based evaluation. Various
measures should be taken in a number of areas to apply the military model.
Given the nature of the model, these measures cannot be imposed from the
centre, but should be initiated in a dialogue by several bodies. The role of
the highest echelons in this matter should. of course, be inspiring and
motivating.
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Bijlage 1

Overzicht Nederlandse ziekenhuizen

(Bron: Atlas voor de Volksgezondheid, 2003)

Academische ziekenhuizen Locatie(s) Erkende bedden
Academisch Medisch Centrum Amsterdam 1.032
VU Medisch Centrum Amsterdam 713
Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen 1.307
Leids Universitair Medisch Centrum Leiden 867
Academisch Ziekenhuis Maastricht Maastricht 713
Academisch Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen 953
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 1.237*

Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht 1.037

Totaal: 8 ziekenhuizen 7.859 (gem.: 982)
* Jaarverslag 2003

Topklinische ziekenhuizen Locatie(s) Erkende
bedden

Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 913
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam 525
St. Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam 581

Rij nstate Arnhem, Velp, Zevenaar 909
(onderdeel Alysis Zorggroep)
Reinier de Graafgroep Delft, Voorburg, Naaldwijk, 881

Den Haag (Ypenburg)
Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Bommel, 1.120

Zaltbommel(Bommels Gasthuis)
Medisch Centrum Den Haag (Westeinde), 777

Haaglanden Leidschendam (Antoniushove)

Haga Ziekenhuis Den Haag 919
Deventer Ziekenhuis (excl. Deventer 529

zorgservices)

Catharina Ziekenhuis Eindhoven 693
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Maxima Medisch Centrum Eindhoven, Veldhoven 865

Medisch Spectrum Twente Enschede, Haaksbergen, Losser, 1.070
Oldenzaal

Martini Ziekenhuis Groningen 700

Atrium Medisch Centrum Heerlen, Kerkrade 927

Medisch Centrum Leeuwarden, Harlingen 868

Leeuwarden
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein 584

Canisius Wilhelmina Nijmegen 653

Ziekenhuis
St. Elisabeth 663Tilburg
Isala Klinieken Zwolle 1.127

15.304 (gem.:Totaal: 19 ziekenhuizen
805)

Overige algemene ziekenhuizen Locatie(s) Erkende
bedden

Ziekenhuis Groep Twente Almelo, Hengelo 1.030

Flevoziekenhuis Almere 386

Meander Medisch Centrum Amersfoort, Baarn, 820

Soest

Ziekenhuis Amstelveen Amstelveen 255

BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam 313

Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam 310

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, Zutphen, 985

Lochem
Wilhelmina Ziekenhuis Assen 340

Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom 367

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk 375

Ziekenhuis Gooi Noord Blaricum 456

Maasziekenhuis Boxmeer 214

Amphia Ziekenhuis Breda, Oosterhout 1.368

Usselland Ziekenhuis Capelle a/d IJssel 380

Delfzicht Ziekenhuis Delfzijl 186

Bronovo Den Haag 415

Gemini Ziekenhuis Den Helder 310

Elkerliek Ziekenhuis Deurne, Helmond 524

Van Weel Bethesda Ziekenhuis Dirksland 140

Slingeland Ziekenhuis Doetinchem 448

Talma Sionsberg Dokkum 138

Ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten 339

Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, Sliedrecht, 1.085

Zwijndrecht
Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, Veenendaal 600
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Scheper Ziekenhuis Emmen 381

St. Anna Ziekenhuis 427Geldrop
Oosterschelde Ziekenhuis Goes 395
Rivas Zorggroep Gorichem, Leerdam 323

Groene Hart Ziekenhuis Gouda 643
Kennemer Gasthuis Haarlem 852

Spaarne Ziekenhuis Haarlem, Hoofddorp 504
Streekziekenhuis Coevorden - Hardenberg, Coevorden 210

Hardenberg
Ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk 341

Ziekenhuis De Tjongerschans Heerenveen 382

Ziekenhuis Hilversum Hilversum 489
Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen 272

Westfries Gasthuis Hoorn 530
Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen Hulst, Oostburg 389

(Antonius),
Terneuzen (De Honte)

Diaconessen Ziekenhuis Leiden 314

Alatus/Rijnland Leiderdorp, Alphen a/d 470

Rij n
Usselmeerziekenhuizen Lelystad, Emmeloord 413
Diaconessenhuis Meppel Meppel 330
Bernhoven Oss, Veghel 566
Waterlandziekenhuis Purmerend 331

Laurentius Roermond 429
Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 492
Havenziekenhuis Rotterdam 260
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 359
Medisch Centrum Rijnmond Zuid Rotterdam 1.212
St. Franciscus Gasthuis Rotterdam 613 *

Vlietland Ziekenhuis Schiedam 600
Maasland Ziekenhuis Sittard 567
Antonius Ziekenhuis Sneek 304

Ruwaard van Putten Spijkenisse 288

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal 200

Ziekenhuis Rivierenland Tiel 373

Diaconessenhuis Utrecht Utrecht, Zeist 621

Mesos Medisch Centrum Utrecht, Nieuwegein 530
Ziekenhuizen Noord Limburg Venlo, Venray 705

Ziekenhuis Walcheren Vlissingen 369

Twee Steden Ziekenhuis Tilburg 580

St. Jans Gasthuis Weert 297

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten 240

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 324

Hofpoortziekenhuis Woerden 260
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De Heel Medisch Centrum Zaandam 459

't Lange Land Zoetermeer 220

30.648 (gem.:Totaal: 67 ziekenhuizen
457)

* Jaarverslag 2004
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Bijlage 2

Voorbeeld van toepassing van de Grounded Theory methode

Bronnen Waarnemingen Labels Categorieiin

RVZ, 1996 Maatschappelijk Van sturing vooraf Het ziekenhuis moet
ondernemerschap naar toetsing achteraf rneer

Het moet worden handelingsvrijheidHogere eisen aan
ziekenhuis gestimuleerd om: krijgen.management
als -  beter in te spelen Behoefte aan hogere
maatschap- Aanbod regulering

op wensen patient kwaliteit
pelijke beperken en-  doelmatiger zorg management
onderneming vereenvoudigente leveren

- beter bestuur door Geen financieel
grotere afstand plafond
van rijksoverheid

WRR , 2004 Groeiende kloof Minder beknotting Oplossingsrichting te
tussen door bureaucratie vinden in:

Bewijzen zorgaanbieders en Gebrek aan Teruggave vanvan goede bestuurders en transparantie en te lage vrijheid aan
dienst- financiers

arbeidsproductiviteit professionalsverlening, (zelfsturing)Transparantie enGezondheid Overeenkomstendwang
accountability Recht doen aan de
blijven achter Onvoldoende prikkels aard van het

(Van der voor ondernemers
Een verstorende en zorgprocesGrinten, niet stimulerende Te weinig ruimte voor

T.E.D. en Institutioneel kaderovereen-komstdruk professionaliteit
VOS, P.) afstemmen optussen aan-bieders Aannames: primair procesen verzekeraars

-  meer sturing door De professionalOnbalans tussen wetenschap en wordt meer teamlid
materieel gewenst technologie en dus

en organisatiegenoot
maatschappelijk meer teamwerk
ondernemersschap -  meer horizontale
en verhouding met
overheidsbemoeienis zorgvrager
met het zorgaanbod

'Hoog tijd om het
professionalisme te
redden uit de
klauwen van de
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bureaucratie en de
vrije markt.'

Vrij Beroepsmotivatie Beroepsgroep vooral Professionele focus
Nederland, medische doorinhoud en ligt op kwaliteit

26 maart beroepsgroep: kwaliteit gedreven patienten zorg
2005 -  interessant en

veelzijdig beroep
Wegsnijden - verbeteren
die medische Sterke feminisering Feminisering zorgtlevenskwaliteit
bureaucratie met gevolgen voor voor verschuiving in

Aantal vrouwen: aantal specialisten in accent naar meer
-  onder 45: 51% loondienst, aandeel organisatiebinding
-  45 tot 59: 20% deeltijders en cultuur
-  boven 60: 12%
- studie

geneeskunde:
70%

Loondienst:
-  vrouwen: 63%
- mannen: 37% Focus van de Professional denkt
62% van de zorgprofessional op primair in
medische individueel individuele prestaties
professionals ziet professioneel
geen functioneren

kwaliteitsverbetering Kloof tussen de
in schaalvergroting Groot wantrouwen bij zorgprofessionals en
Resp. 84% en 82% professionals tegen         de
van de medische bureaucratie en ziekenhuisorganisatie
professionals zien de management
bureaucratie resp. de
hoeveelheid
managers als het
grootste probleem Marktwerking wordt
van de Marktwerking staat ver   als 'top down' en
gezondheidszorg van de beleving van de 'branchevreemd'

(waarden van de) aspect ervaren83% van de
zorgprofessionalsmedische

professionals is
tegen invoering van
marktwerking
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Bijlage 3

Lijst van afkortingen

AGIO Assistent-Geneeskundige In Opleiding
ALB Air Land Battle

AOR Area Of Responsibility

Arbo Arbeidsomstandigheden

ATP Allied Tactical Publication

BC Bataljonscommandant

BLS Bevelhebber der Landstrijdkrachten

BO Besturend Orgaan

CAS Close Air Support

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CDS Chef Defensiestaf

CC Compagniescommandant

CENTCOM Central Command

CFLCC Coalition Force Land Component Commander

Cl.MIC Civil Military Co-operation
CRAZ Clientenraad Academische Ziekenhuizen

CRC Crowd and Riot Control

CTG College Tarieven Gezondheidszorg

CBZ College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

CPA Coalition Provisional Authority

CR CliEntenraad

CSZ College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen

CVZ College voor Zorgverzekeringen

DBC Diagnose Behandel Combinatie

DCBC Defensie Crisis Beheersing Centrum

DMS Document Medische Staf

DOC Defensie Operationeel Centrum
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EPD Elektronisch Patientendossier

FB Facilitair Bedrijf

FONA Fouten Ongevallen en Near Accidents

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GMSB Geintegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf
HCG Health Care Governance

HIDHA Huisarts In Dienst van een Huisarts

HRM Human Resources Management

HRO High Reliability Organization

iBMG instituut Beleid en Management Gezondheidszorg
IC                          Intensive Care
ICDC Iraqi Civil Defence Corps
ICRC International Committee of the Red Cross

ICT Informatie en Communicatie Technologie
IDF Israeli Defense Force

IGC Iraqi Governing Council
IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg
INK Instituut Nederlandse Kwaliteit
IT Informatie Technologie
KL Koninklijke Landmacht

KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Bevordering der Geneeskunst

KNO Keel-, Neus- en Oorgeneeskunde

LD Landmacht Doctrine

LDP Landmacht Doctrine Publicatie

LHV Landelijke Huisartsen Vereniging

LP Landmacht Publicatie

MD Management Development

MDP Militaire Doctrine Publicatie

MIP Melding Incidenten Patientenzorg

MMT Mobiel Medisch Team



Lijst van afkortingen 453

NAVO Noord Atlantische Verdragsorganisatie

NCW Network Centric Warfare

NIA New Iraqi Army

NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie van

Ziekenhuizen

NIOD Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische

Centra

NGO Non-governmental Organization

NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

NVZD Vereniging van Directeuren van Instellingen in de

Gezondheidszorg
NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in

Zorginstellingen
OK Operatiekamer

OMS Orde van Medisch Specialisten

OR Ondernemingsraad

OTC Opleidings- en Trainingscentrum

P&0 Personeel en Organisatie

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROE Rules Of Engagement

RvB Raad van Bestuur

RvC Raad van Commissarissen

RvT Raad van Toezicht

RVE Resultaatverantwoordelijke Eenheid

RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

SACEUR Supreme Allied Commander Europe

SCP Sociaal Cultureel Planbureau

SAZ Stichting Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen

SEH Spoedeisende Hulp

SFIR Stabilization Force in Iraq
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SOP Standard Operating Procedure

STZ Stichting Topklinische Ziekenhuizen

Stuka Sturzkampfflugzeug

TIA Transient Ischaemic Attack (Lichte Beroerte)

TOW Tube-launched Optically tracked Wire guided

TU Eindhoven Technische Universiteit Eindhoven
TNO Nederlands organisatie voor Toegepast-natuurkundig

Onderzoek

UKOPSDOC United Kingdom Operations Document

UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht

UNHCR United Nations High Commission on Refugees

UNISOM United Nations Operation in Somalia
UNPROFOR United Nations Protection Force

US United States

VAR Verpleegkundige Adviesraad

VEB Voorwaarden voor Effectieve Besturing

VKC Vaste Kamercommissie

VMS Veiligheidsmanagementsysteem

VN Verenigde Naties

VS Verenigde Staten

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WBMV Wet Bijzondere Medische verrichtingen

WMCZ Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg

WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
WWO Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs

WZV Wet Zorgvoorzieningen

ZA Zorgautoriteit

ZBC Zelfstandig Behandel Centrum

ZVN Zorgverzekeraars Nederland
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Bijlage 4

Lijst van geinterviewde personen

Naam Functie

Drs. M.J. Boereboom Directeur Curatieve Zorg, Ministerie van VWS

Brigadegeneraal b.d. Em. Hoogleraar Militair Operationele
J.M.J. Bosch Wetenschappen, Koninklijke Militaire Academie

Drs. J. Choy Managementcoach, Directeur Choy Consultants

Luitenant-kolonel F.B. Commandant SFIR - 5 (2004/2005)
van Dooren
Mr. Dr. R.J. De Folter Voorzitter RvB Amphia Ziekenhuis, Breda

Lid Bestuur NVZ

Prof. Dr.  A.A. De Roo Hoogleraar Organisatiewetenschappen,
Universiteit van Tilburg

Drs. H.F.A.M. Ex Voorzitter RvB diverse ziekenhuizen
Huijsmans
Ir. H.M. Le Clercq Lid RvB Leids Universitair Medisch Centrum

Drs. L.M.J.L. Lodewick Ex Voorzitter RvB diverse ziekenhuizen, coach
RvB ziekenhuizen

Prof. Dr. PJ.J.M. van Voorzitter RvT Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Loon

Prof dr. J.A.J. Luijten Hoogleraar Organizational Change and Quality
Management, Universidad de Madrid

Luitenant-kolonel C.J. Commandant SFIR - 4 (2004)
Matthijssen
Drs. K. Schmitt Directeur Klaus Schmitt & Partners (Search

gezondheidszorg)

Drs. L.L. Schoots Voorzitter RvB Isala Klinieken, Zwolle

Drs. F.B.M. Sanders Ex Voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg
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Kolonel b.d. C.H.P. Commandant Dutchbat 1 ( 1994)
Vermeulen
Prof. dr. P.A.M. Voorzitter Orde van Medisch Specialisten

Vierhout
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Curriculum Vitae

Jan Willem Brinkman is geboren  op 2 september   1947 in Stadskanaal  als
tweede in een gezin van vier kinderen. Na afronding van de HBS volgde hij
de opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en
begon  in  1969 zijn militaire loopbaan  bij het Garde Regiment Grenadiers  in
Arnhem. Gedurende deze loopbaan bekleedde hij vele operationele en
staffuncties in Nederland, Suriname. Duitsland, Belgie en Bosnie. Van 1977
tot 1979 volgde    hij een aanvullende management- en krijgskundige
opleiding  aan de Hogere Krijgsschool.  Van   1982  tot 1985 doceerde  hij
Tactiek aan de Hogere Krijgsschool.

In   1990 werd Brinkman benoemd tot brigadegeneraal  en  was  hij  als  Sous
Chef Plannen van de Landmachtstaf nauw betrokken bij de herinrichting
van de Nederlandse krijgsmacht  na de Koude Oorlog.   Hij   werd  in   1993
commandant   van  de 1 1 1 Luchtmobiele Brigade   en   nam   in   1994/1995   als
chef staf van het VN hoofdkwartier in Sarajevo deel aan de vredesoperatie
van de UNPROFOR in Bosnie.   In   1995   werd  hij - inmiddels generaal-
majoor - commandant van een multinationale NAVO luchtlandingsdivisie.

In 1996 besloot Brinkman de krijgsmacht te verlaten en zijn loopbaan elders
voort te zetten. Na een korte periode als hoofdcommissaris van politie in de
Regio Rotterdam - Rijnmond verbond hij zich als interim manager aan Boer
en Croon Executive Managers (BCEM). In deze hoedanigheid vervulde hij
verschillende opdrachten als crisismanager in ziekenhuizen.
Brinkman geeft regelmatig gastcolleges en lezingen aan verschillende
instituten over crisismanagement en leiderschap.

Jan Willem Brinkman is getrouwd met Ina de Groot. Zij hebben een zoon en
een dochter.
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