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PUBLIC
NOT
Publieke organisaties en de professionals die daarin werken
zijn gebaat bij goede ideeën om de kwaliteit te verbeteren.
Dat kan via de professionals zelf die hun kennis delen
over hoe het beter kan. Dit “professioneel verbinden” lijkt
logisch, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit gebeurt.
De praktijk wijst uit dat jonge professionals juist worden
ontmoedigd innovatieve ideeën uit te wisselen. Deze public
note is gebaseerd op een onderzoek naar arts-assistenten die
zich desondanks inzetten voor een organisatieverbetering
van de afdeling of ziekenhuis waarvoor zij werken.
Waarom doen zij dat en hoe doen zij dat? Een ‘dynamo’analyse biedt een verlichtend perspectief.
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D

e kern van dit betoog staat gelijk aan de
technologische ontwikkeling van de fietslamp.
Mogelijk herinner je je de banddynamo, die via
de zijkant van je fietswiel wordt aangedreven. Je moet
harder trappen met een zoemend geluid als gevolg.
Bedenk dan de regenachtige buien waarbij betrouwbaar
licht een unicum is. Toen was daar in 2009 ineens
de fascinerende Dynohub, of in minder spectaculair
Nederlands: de naafdynamo. Deze dynamo is dag en
nacht verbonden met de kern (naaf ) van het fietswiel.
Met het fijne resultaat, je hebt altijd betrouwbaar licht,
dus ook overdag, zonder extra weerstand. Fietsen kost
daardoor minder energie (is dus efficiënt) en je hebt
betrouwbaar licht (effectief en veilig). Kortom, een
verlichtende kwaliteitsverbetering.

die kennis deelt met andere professionals, gericht
op het verbeteren van processen in de organisatie.
Oftewel, een collectieve activiteit, voorbij hiërarchie,
die elke professional van arts tot verpleegkundige
verantwoordelijkheid geeft voor kwaliteitsverbetering.
Vervolgens kan het bijdragen aan betere beleidsvorming
en dus kwaliteit van het werk en de organisatie van de
zorgverlener.
Echter, hoe komt professionele verbinding naar voren
in de zorgpraktijk? Met de volgende quote van een

“Veel
patiënten
missen
inzage in hun patiëntendossier.
Ons ziekenhuis is een van de
voorlopers geweest om dat dossier
openbaar te maken. De patiënt kan
thuis of hier, inzicht krijgen in zijn/
haar eigen gegevens. Ik vond dat
patiëntenportaal te beperkt. Het
moest interactiever en mooier. Ik
wilde het voor de patiënt doen.

Verbinding tussen professional en manager
Op eenzelfde manier zouden dergelijke innovaties de
kwaliteit van een organisatie ten goede komen. In mijn
onderzoek heb ik mij gericht op kwaliteitsverbetering
in de zorgsector. Het klinische werk wordt complexer,
de relatie met de patiënt is horizontaler en dat moet dan
ook allemaal efficiënter en accountable. Daar zijn goede
ideeën voor nodig. De zorgprofessionals worden dan
gezien als degene die het beste weten hoe die transities
vorm zouden moeten krijgen (Currie, 2016).
Toch is het niet vanzelfsprekend dat de medische
professional verantwoordelijkheid neemt de organisatie
te verbeteren. Zij delegeerde de niet-klinische taken naar
de manager, zodat zij zich volledig kon concentreren op
klinisch werk. Anderzijds is de arts niet automatisch
gesocialiseerd in een organisatielogica gedurende zijn
opleiding en is zo mogelijk niet voorbereid om zelf te
‘managen’. De manager maakte besluiten zonder inzicht
van de klinische praktijk, de arts zonder ‘management’knowhow, wat leidt tot suboptimale besluiten en beleid
(Fuijkschot et al., 2016; Weggeman, 2009). Oftewel, de
verbinding ontbreekt tussen managent en professional,
terwijl dat juist ten goede zou kunnen komen aan de
transities in de zorg.
In mijn onderzoek heb ik naar een perspectief gezocht
dat voorbijgaat aan de bovenstaande spanning tussen
professionals en het management. Ik introduceer een
nieuw concept: professionele verbinding (professional
brokerage). Dit begrip bouwt voort op twee concepten:
‘organizing professional’ (Noordegraaf, 2015) en
‘knowledge brokerage’ (Currie & White, 2012). Met
een professionele verbinder doel ik op een professional
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Toen dacht ik van, hoe ga ik
dat nou aanpakken? Je moet een
beetje oren en ogen hebben naar
welke divisies er zijn. En ik wist
dat er een divisie was genaamd
kwaliteit en patiëntveiligheid. Dus
ik heb daar gezocht naar iemand
die ik ooit eerder heb gesproken.
En heb gemaild van goh: zouden
wij een keer kunnen gaan zitten,
want ik heb een leuk idee. Je zoekt
key players die je nodig hebt op het
juiste niveau. Intussen heb ik een
team met mensen van multimedia,
van het portaal en patiëntkwaliteit en
veiligheid. Iedereen is enthousiast
en weet van het project.”
arts-assistent verplaatsen we ons in de praktijk van het
ziekenhuis.
Bovenstaande quote illustreert hoe een arts-assistente
(AIOS) kan bijdragen aan kwaliteit door kennisdeling
over hoe het beter kan. Mijn studie richtte zich op
deze specifieke groep aan arts-assistenten. Via snowball
sampling kwam ik aanraking met deze professionele
verbinders. Ik interviewde ze en liep met ze mee in hun
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dagelijkse werk. Want, waarom verbetert deze groep AIOS
de kwaliteit juist wel? En hoe doen ze dat?

Jonge artsen enthousiast
van medisch inhoudelijke
kennis, ze worden daar
voornamelijk op geëvalueerd
en het bezit van deze kennis
lijkt ze status te geven.

Het ontmoedige en veelbelovende
Langs het zogenaamde AMO-model (wat staat voor
Ability, Motivation en Opportunity: AMO) kunnen we
deze vragen beantwoorden. Met dit model kunnen we
de aanwezigheid van extra-role behaviour begrijpen,
wat houdt dat er taken worden uitgevoerd buiten
de formele taakomschrijving en zonder financiële
tegenprestatie. In mijn onderzoek de arts-assistent die
professionele verbinding legt naast zijn klinische taken
(Boselie, 2010; Knies, 2016). De theorie stelt dat artsen
bereid zijn om extra werkzaamheden te verrichten (te
verbinden) buiten hun takenpakket (klinische taken)
als ze dit kunnen, willen en mogen. Dit resulteert in
twee verhalen die terugkomen in de praktijk van: het
ontmoedigende en veelbelovende.
Het niet kunnen, willen en mogen (een omgekeerd AMO
model: Demotivation, Inability and No opportunity:
DIN) geeft inzicht in de redenen waarom professionele
verbinding is ontmoedigt. Allereerst worden jonge
artsen enthousiast van medisch inhoudelijke kennis, ze
worden daar voornamelijk op geëvalueerd en het bezit
van deze kennis lijkt ze status te geven. De relatief korte
stages (3 tot 6 maanden), complexiteit van de organisatie
en tijdsdruk werken niet motiverend voor de AIOS om
professionele verbindingen te leggen, omdat het als
lastig wordt ervaren iets te veranderen in die (korte) tijd
en ze er niet van profiteren.
Ten tweede, is kennis over management niet altijd
formeel onderdeel van de opleiding. Het is iets wat in
de avonduren moet worden opgedaan. Ook tijdens de
introductie van een stage lijkt de organisatie op een
tweede plek te staan (met in het ongewisse: wie is mijn
teamleider?). De opleider is vaak het eerste aanspreekpunt
voor problemen en observaties voor verbetering en is
daarmee eerder de professionele verbinder in plaats van
de AIOS zelf.

Het zijn verbinders
in het dagelijkse werk:
informeel contact, humor,
een vragende houding naar
anderen en ze onderhouden
een netwerk binnen het
ziekenhuis.
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Ten derde, via twee/drie maandelijkse vergaderingen
hebben AIOS formeel gezien de mogelijkheid om
problemen of verbeteringen aan te kaarten. Dat
duidt er op dat professionele verbinding (en dus
kwaliteitsverbetering) geen dagelijkse bezigheid
is. Daarbovenop maakt de fysieke spreiding van
professionals in het ziekenhuis het lastig problemen op
een informele manier te delen. Professionele verbinding
is in dit verhaal een uitdaging.
De kracht van humor, informeel contact en
een vragende houding
Ondanks de ontmoedigende factoren zijn er toch AIOS
die professionele verbinding aangaan, ook al is het niet
onderdeel van hun dagelijkse werk. Deze veelbelovende
binders zijn intrinsiek gemotiveerd de organisatie te
veranderen. Die motivatie, om bij te willen dragen aan
de organisatie, kondigen ze vaak aan bij hun opleider.
Kennis en vaardigheden doen zij op door extra cursussen
en bestuurservaring.
Het zijn verbinders in het dagelijkse werk: informeel
contact, humor, een vragende houding naar anderen
en ze onderhouden een netwerk binnen het ziekenhuis.
Ze lijken ook wel op mini organisatieonderzoekers: ze
observeren wat er gebeurt, leren van ervaringen in het
verleden en ze zijn (zelf )kritisch. De opleider is wel
een belangrijke spil in het web van mogelijkheden.
Het reguliere AMO-model geeft dus ook inzicht in het
bestaan van professionele verbinding.
Kortom, twee verhalen naast elkaar. Die van de artsassistenten die ontmoedigd worden om kwaliteit te
verbeteren naast die van de arts-assistenten die juist
graag buiten hun klinische taak bijdragen aan kwaliteit.
Zo ontstaat het DINAMO-model om te begrijpen
waarom professionele verbinding al dan niet plaatsvindt.
Het gebruik van het model op zich, betekent dat
professionele verbinding op dit moment als extra-role
behaviour kan worden gerekend. In andere woorden, het
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is niet iets vanzelfsprekend in de dagelijkse realiteit van
de zorgprofessional. Terwijl mijn onderzoek uitwijst dat
deze arts-assistenten zeker bijdragen aan kwaliteit, van
een efficiëntere overlegstructuur tot de implementatie
nieuwe scanapparatuur.
Verbinders, sta op!
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Nu is het realistisch dat niet iedereen zo’n verbindende
rol moet hebben, niet iedereen is daarvoor ten slotte
gemotiveerd. Voor diegene die wel gemotiveerd
zijn, spreek je uit! De kwaliteit van de afdeling en de Waring, J., & Currie, G. (2009). Managing expert
organisatie kunnen namelijk profiteren van de bijdragen
knowledge: organizational challenges and
van deze gemotiveerde verbinders en organisatie zou de
managerial futures for the UK medical
mogelijkheden hiertoe verder kunnen faciliteren. Dat de
profession. Organization Studies, 30(7), 755-		
(zorg)professional bijvoorbeeld gedurende zijn opleiding
778.
formeel tijd krijgt om te werken aan activiteiten (zoals
organisatieonderzoek, managementcursussen etc.) ten Weggeman, M. C. D. P. (2007). Leidinggeven
dienste van de kwaliteit. Zo is de cirkel rond, waarbij
aan professionals? Niet doen. Scriptum, Schiedam.
professionele verbinding onderdeel wordt van de
dagelijkse realiteit, zoals een naafdynamo die in de kern
van het wiel automatisch verbindt.
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Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Kennisdeling is
de rode draad in zijn academische werk. Zijn ultieme
ambitie is om (wetenschappelijke) kennis en kunst met
elkaar te verbinden. Onder andere om wetenschap zo
toegankelijk te maken.
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