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Samenvatting
In 2017 hebben het Amalia kinderziekenhuis te Nijmegen en de afdeling kindergeneeskunde van het
Maastricht UMC+ besloten een academisch samenwerkingsverband aan te gaan. Dit met als doel
elkaar te ondersteunen en versterken, om zo kwetsbaarheden van beide ziekenhuizen te
verminderen en in te kunnen spelen op landelijke ontwikkelingen. In deze masterthesis is onderzocht
wat voor soort samenwerking deze ziekenhuizen hierbij het beste aan kunnen gaan. Hiervoor is de
volgende hoofdvraag opgesteld:
“Wat is de meest gepaste samenwerkingsvorm voor het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+?”
Om dit te kunnen onderzoeken is eerst bekeken welke mogelijke samenwerkingsvormen van
toepassing zouden kunnen zijn op deze samenwerking. Aan de hand van het doel (verbeteren of
vernieuwen) en de intensiteit van samenwerken (laag, medium of hoog) zijn zes
samenwerkingsvormen opgesteld: de transactionele, verkennende, functionele en ondernemende
samenwerking, acquisitie en fusie. De best passende samenwerkingsvorm is vervolgens bepaald aan
de hand van het genoemde doel en de intensiteit van samenwerken. Door kritisch te kijken naar de
samenwerkingsdoelen van de deelnemende partijen kon worden beredeneerd of deze meer in lijn
liggen met verbeteren of vernieuwen. Daarnaast zijn er vijf factoren opgesteld die gezamenlijk
weergeven of een lage, medium of hoge intensiteit van samenwerken het best bij de samenwerking
past. De vijf factoren zijn: de koppeling van de middelen van de samenwerkende organisaties, het
soort productiemiddelen dat de samenwerkende partijen gebruiken, de omvang van de uit de
integratie van de organisaties volgende overbodige middelen, de mate van onzekerheid en de mate
van concurrentie rondom de samenwerking.
Om te onderzoeken wat de best passende samenwerkingsvorm is volgens het strategische, tactische
en operationele organisatieniveau zijn er interviews gehouden met veertien betrokkenen uit de drie
organisatieniveaus van beide ziekenhuizen. Hierbij is onderzocht of de doelen van de samenwerking
te categoriseren vallen als verbeteren of vernieuwen. Daarnaast is aan de hand van de vijf factoren
bekeken welke intensiteit van samenwerken hun voorkeur heeft. Alle drie de organisatieniveaus van
beide ziekenhuizen bleken samenwerkingsdoelen te hebben die te categoriseren zijn als
“verbeteren” gecombineerd met een voorkeur voor een medium intensiteit van samenwerken. De
combinatie van verbeteren en een medium intensiteit van samenwerken leidt tot een functionele
samenwerkingsvorm. Daarmee kan worden geconcludeerd dat de functionele samenwerkingsvorm
de best passende samenwerkingsvorm is voor het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+.
Er zijn echter drie beperkingen voor het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ bij het
aangaan van een functionele samenwerking. Beide ziekenhuizen willen een maximaal aantal
bedrijfsfuncties behouden, de afstand tussen de ziekenhuizen is relatief groot voor een hechte
samenwerking en de ziekenhuizen willen dat de samenwerking gelijkwaardig is. Deze beperkingen
kunnen opgelost worden door het aangaan van een ondernemende samenwerking in plaats van een
functionele samenwerking.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Een combinatie van landelijk financieel beleid, kwaliteitsnormeringen vanuit medische
beroepsgroepen en instructies vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg leidt tot een
verschuiving van patiëntstromen en concentratie van de Nederlandse kindzorg (Radboudumc &
Maastricht UMC+, 2018). Het Amalia kinderziekenhuis te Nijmegen en Maastricht UMC+ hebben
daarom in 2017 besloten om samen op deze landelijke ontwikkelingen te anticiperen en de krachten
te bundelen, om zo topklinische zorg voor kinderen op de lange termijn te kunnen behouden voor de
regio Zuidoost-Nederland. Hiertoe hebben het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ in
december 2017 de raamovereenkomst ‘Academisch Samenwerkingsverband voor
Kindergeneeskunde’ ondertekend. Deze samenwerking valt binnen een groter geheel van
samenwerkingen tussen het Radboudumc en Maastricht UMC+, genaamd de Academische Alliantie.
Ondanks dat de samenwerking nu steeds verder ingevuld raakt, is het nog steeds niet geheel
duidelijk hoe deze samenwerking er uiteindelijk uit gaat zien en wat de beste samenwerkingsvorm is
voor het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+. In deze masterthesis wordt onderzocht welke
mogelijke samenwerkingsvormen er zijn voor het Amalia kinderziekenhuis en het Maastricht UC+ en
welke daarvan het meest passend is.

1.2 Probleemstelling
In deze masterthesis wordt onderzocht wat de mogelijke samenwerkingsvormen zijn voor het Amalia
kinderziekenhuis en het Maastricht UMC+. Vervolgens wordt onderzocht of de verschillende
organisatieniveaus van het Amalia kinderziekenhuis en het Maastricht UMC+ binnen de
samenwerking dezelfde doelen en samenwerkingsvormen voor ogen hebben.
Dit wordt als volgt gedaan. Ten eerste worden een aantal samenwerkingsvormen onderscheiden aan
de hand van het doel en de intensiteit van samenwerking. Er worden een aantal
samenwerkingsfactoren opgesteld op basis waarvan wordt bepaald welke samenwerkingsvorm het
best past bij het Amalia Kinderziekenhuis en Maastricht UMC+. Door middel van interviews op
verschillende organisatieniveaus van het Amalia Kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ wordt
onderzocht hoe de ziekenhuizen aan de gestelde factoren voldoen. Ten slotte wordt bekeken of de
verschillende organisatieniveaus dezelfde soort samenwerking nastreven en of dit consistent is met
het soort samenwerking dat volgens dit onderzoek het best aangegaan kan worden. De
samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ heeft betrekking op
patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs (Maastricht UMC+ & Radboudumc, 2017). Binnen dit
onderzoek is ervoor gekozen te focussen op de samenwerking rondom patiëntenzorg. Onderzoek en
onderwijs worden binnen de afbakening niet meegenomen.
Hoofdvraag: “Wat is de meest gepaste samenwerkingsvorm voor het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+?”
De doelstelling van deze masterthesis is: inzicht verkrijgen in wat de best passende
samenwerkingsvorm is voor het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ volgens de drie
organisatieniveaus van de beide ziekenhuizen.
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1.3 Structuur en deelvragen
De hoofdvraag van dit onderzoek zal worden beantwoord door de behandeling van een drietal
clusters van deelvragen. Deze clusters behelzen het beleidskader, theoretisch kader en cluster
analyse en resultaten. Per cluster zijn de volgende deelvragen opgesteld:

-

1. Beleidskader
Hoe zien de interne organisaties van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ eruit?
Wat is de voorgeschiedenis van de samenwerking?
Wat zijn de algemene uitdagingen en de praktische doelen van de samenwerking?

Het beleidskader richt zich op het schetsen van de huidige context van het Amalia kinderziekenhuis.
Dit moet duidelijk maken hoe het Amalia kinderziekenhuis en de kindzorg van het Maastricht UMC+
georganiseerd zijn en welke problemen er spelen binnen beide ziekenhuizen. In het beleidskader
worden ten eerste een aantal interne organisatie-elementen van beide ziekenhuizen beschreven.
Daarna volgen een korte geschiedenis van de samenwerking, algemene uitdagingen die tot de
samenwerking hebben geleid en praktische doelen.

-

2. Theoretisch kader
Welke mogelijke samenwerkingsvormen kunnen worden onderscheiden?
Aan de hand van welke factoren kan worden bepaald welke samenwerkingsvorm het best
passend is bij de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+?

In het theoretisch kader wordt een overzicht gegeven van mogelijke samenwerkingsvormen. Dit
wordt uiteengezet aan de hand van de doelen en de intensiteit van de samenwerking. Bij elke
samenwerkingsvorm wordt onderzocht wat de voor- en nadelen zijn en hoe de samenwerkingsvorm
verder ingericht kan worden. Ten slotte wordt een vijftal factoren opgesteld aan de hand waarvan de
gewenste intensiteit van samenwerken kan worden vastgesteld. Samen met het doel van de
samenwerking leidt deze intensiteit van samenwerken tot een conclusie over welke
samenwerkingsvorm het beste past bij de ziekenhuizen.

-

-

3. Analyse en resultaten
Wat zijn de samenwerkingsdoelen van de verschillende organisatieniveaus van het Amalia
kinderziekenhuis en Maastricht UMC+?
Kunnen deze samenwerkingsdoelen worden gedefinieerd als verbeteren dan wel vernieuwen
volgens de behandelde theorie?
Welke intensiteit van samenwerken past het best bij de samenwerking tussen het Amalia
kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ volgens de verschillende organisatieniveaus?
Welke samenwerkingsvormen worden nagestreefd binnen de verschillende organisatieniveaus
van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+?
Hoe verschillen de nagestreefde samenwerkingsvormen tussen de verschillende
organisatieniveaus van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ en (hoe) kunnen deze
verschillen worden verklaard?
Wat zijn potentiële risico’s binnen de samenwerking?
Waartoe leidt een praktische invulling van de samenwerking?
6

In het hoofdstuk analyse en resultaten wordt geanalyseerd welke samenwerkingsvorm het meest
passend zijn volgens de verschillende organisatieniveaus van het Amalia Kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+. Daarnaast wordt onderzocht wat potentiële risico’s binnen de samenwerking zijn
en waartoe een praktische invulling van de gekozen samenwerkingsvorm leidt.

1.4 Relevantie
Dit onderzoek is zowel maatschappelijk als wetenschappelijk relevant. Het is maatschappelijk
relevant omdat het bijdraagt aan de bestuurbaarheid van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+. Dit onderzoek is gestart als stageopdracht binnen het Amalia kinderziekenhuis, met als doel
meer kennis over de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+. Deze
samenwerking is zeer belangrijk omdat het leidt tot een substantiële versterking van de kindzorg in
beide ziekenhuizen. Doordat dit onderzoek extra kennis omtrent de samenwerking genereert, draagt
het bij aan het versterken van de kindzorg in beide ziekenhuizen en daarmee in de gehele regio
Zuidoost-Nederland. Daarnaast is het voor de onderzochte ziekenhuizen interessant om te weten
hoe er op de verschillende organisatieniveaus over de samenwerking wordt gedacht. De extra kennis
die op dit punt in dit onderzoek wordt opgedaan, kan door de ziekenhuizen worden ingezet om de
samenwerking nog verder te verbeteren, met als eindresultaat een optimale kindzorg in beide
ziekenhuizen.
Naast dat dit onderzoek een bijdrage levert aan het op peil houden van de kindzorg in ZuidoostNederland, heeft het als doel een bijdrage te leveren aan de bestaande wetenschappelijke kennis
omtrent organisatorische samenwerkingsvormen. De relevantie van dit onderzoek is tweeledig. Er is
al veel geschreven over organisatorische samenwerkingsvormen (Kaats & Opheij, 2012; De Man,
2006). Er is echter nog weinig bekend over welke omstandigheden tot welke samenwerkingsvormen
leiden. Dit onderzoek vult dit gat, door een brug te slaan tussen welke vormen van organisatorische
samenwerking bestaan en wanneer welke samenwerkingsvorm het meest passend is. Daarnaast is de
bestaande theorie over samenwerkingsvormen volgens Kaats en Opheij (2012) nog onvoldoende
toegepast op de praktijk. Doordat in dit onderzoek wordt onderzocht welke samenwerkingsvorm het
beste past bij het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ wordt de bestaande theorie over
samenwerkingsvormen tussen organisaties getoetst aan de praktijk.
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1.5 Leeswijzer
Deze masterthesis bestaat uit de volgende hoofdstukken: inleiding, beleidskader, theoretisch kader,
methodologisch kader, analyse, conclusie en discussie.
In de inleiding (hoofdstuk 1) is het ontwerp van het onderzoek uiteengezet. Hier is beschreven hoe
het onderzoek is vormgegeven, inclusief probleemstelling. Ook zijn in dit hoofdstuk de structuur,
deelvragen en relevantie van het onderzoek besproken. Hoofdstuk 1 sluit af met deze leeswijzer.
In het beleidskader (hoofdstuk 2) is een situatieschets van het Amalia kinderziekenhuis en het
Maastricht UMC+ gegeven, waarbij de huidige staat van beide ziekenhuizen is toegelicht. Aan de
hand van het 7s-model van McKinsey (Van Dam & Marcus, 2002) zijn vier organisatie-elementen
opgesteld, die gebruikt worden om de organisaties van beide ziekenhuizen te beschrijven: de
organisatiestructuur, kernvaardigheden, gedeelde waarden en strategie van de organisaties. Ook is in
dit hoofdstuk de huidige samenwerking tussen de twee ziekenhuizen besproken.
In het theoretisch kader (hoofdstuk 3) is eerst onderzocht welke motieven kunnen gelden voor het
aangaan van een samenwerking. Daarna is aan de hand van verschillende theorieën gekomen tot een
zestal samenwerkingsvormen. Ten slotte is beschreven in welke situatie welke samenwerkingsvorm
het meest passend is.
In het methodologisch kader (hoofdstuk 4) is besproken welke methoden van onderzoek gebruikt
worden: hoe is onderzoek gedaan en welke bronnen zijn hierbij ingezet? Ook is besproken hoe de
kwaliteit van onderzoek geborgd is binnen deze masterthesis.
In het hoofdstuk analyse (hoofdstuk 5) is beredeneerd wat volgens de drie organisatieniveaus van de
onderzochte ziekenhuizen (strategisch, tactisch en operationeel niveau) de meest passende
samenwerkingsvorm is. Ook zijn de verschillen tussen de organisatieniveaus en tussen de
ziekenhuizen besproken en beredeneerd, de potentiële risico’s van de samenwerking besproken en
wordt besproken wat de praktische invulling van de samenwerkingsvorm zou kunnen zijn.
In de conclusie (hoofdstuk 6) is teruggeblikt op de hoofdvraag. Er is besproken wat het antwoord is
op deze hoofdvraag en hoe tot dit antwoord is gekomen. Vervolgens zijn de implicaties van deze
resultaten beschreven.
Ten slotte is in de discussie (hoofdstuk 7) besproken wat de beperkingen van het onderzoek zijn en
wat het onderzoek aan de bestuurskunde als wetenschap heeft toegevoegd. Dit hoofdstuk is
afgesloten met enkele suggesties voor vervolgonderzoek.

8

2. Beleidskader
In dit beleidskader wordt de stand van zaken van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+
geschetst. In het hoofdstuk wordt eerst algemene informatie over de ziekenhuizen geboden: de
organisatiestructuren, kernvaardigheden, strategieën en gedeelde waarden van beide ziekenhuizen.
Er is tot deze vier elementen gekomen door het bestuderen van het 7S-model van McKinsey (Van
Dam & Marcus, 2002). In het 7S-model worden zeven interne organisatie-elementen beschreven die
gezamenlijk een goed beeld geven van de wijze waarop een organisatie intern georganiseerd is:
-

-

Structuur: refereert aan de inrichting van de organisatie. Beschrijft wie welke werkzaamheden
verricht en hoe deze worden afgestemd. Dit omvat o.a. de organisatievorm, organisatieschema
en arbeidsverdeling.
Systemen: de formele en informele informatie- en communicatiestromen van de organisatie.
Stijl: gedragspatronen die voor topmanagers van de onderneming karakteristiek zijn. De
managementstijl heeft een grote invloed op de cultuur in de organisatie.
Personeel: de aandacht voor de totale human resources binnen de organisatie.
Kernvaardigheden: de vaardigheden of activiteiten waarin de onderneming als geheel uitblinkt
en waarin ze zich onderscheidt van de concurrentie.
Strategie: een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om haar
doelstellingen te realiseren.
Gedeelde waarden: ook wel de visie, een algemeen gedachtebeeld van de toekomst van een
organisatie, bestaande uit missie en principes.

Figuur 1: McKinsey 7s-model (Van Dam & Marcus, 2002)
In dit onderzoek zijn de zeven elementen van het McKinsey 7s-model teruggebracht tot vier
elementen die voor deze samenwerking relevant zijn: organisatiestructuur, kernvaardigheden,
strategie en gedeelde waarden. In hoofdstuk 2.1 tot en met 2.4 wordt uitgelegd wat deze vier
dimensies inhouden, waarna dit wordt geëxpliciteerd voor het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+. Ten slotte volgt in hoofdstuk 2.5 een blik op de samenwerking tussen beide
ziekenhuizen. Hierbij wordt behandeld hoe de samenwerking tot stand is gekomen, wat de
problemen zijn die de ziekenhuizen door het aangaan van de samenwerking hopen op te lossen en
welke praktische samenwerkingsdoelen daaraan verbonden zijn. Informatie voor dit hoofdstuk wordt
opgedaan aan de hand van documentanalyse. Hiervoor zijn interne documenten van beide
ziekenhuizen gebruikt.

9

2.1 Organisatiestructuur
Een organisatiestructuur kan worden gedefinieerd als het totaal van de verschillende manieren
waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens
worden gecoördineerd (Mintzberg, 1992). Voor het bepalen van de structuur van een organisatie
wordt in dit onderzoek gekeken naar de organisatievorm. Van Dam en Marcus (2002) onderscheiden
zes organisatievormen: lijnorganisatie, lijn-staforganisatie, lijn- en functionele organisatie, lijn-stafcommissieorganisatie, matrixorganisatie en zuivere projectorganisatie. Eenheden die de
bovenstaande organisatievormen invullen kunnen op basis van zes verschillende eigenschappen
gegroepeerd worden: kennis en vaardigheden, werkproces en functie, tijdstip waarop wordt
gewerkt, output, klant en geografisch gebied (Mintzberg, 1992).
Een lijnorganisatie is de meest basale organisatievorm. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn dat
er een strikte hiërarchische verhouding is tussen de verschillende bestuursniveaus en dat
bevelvoering uitsluitend plaatsvindt langs verticale weg. Bij een lijnorganisatie heeft ieder
organisatielid slechts één leidinggevende om verantwoording aan af te leggen. Contact vindt niet
direct plaats tussen afdelingen, maar via de leidinggevende.
Drie varianten op de lijnorganisatie zijn de lijn-staforganisatie, de lijn- en functionele staforganisatie
en de lijn-staf-commissieorganisatie. Een lijn-staforganisatie is een lijnorganisatie waaraan
staffunctionarissen zijn toegevoegd die leidinggevenden bijstaan met specialistische deskundigheid.
Zij adviseren en informeren leidinggevenden maar hebben geen zeggenschap over de afdelingen. Bij
een lijn- en functionele staforganisatie hebben staffunctionarissen wél zeggenschap over de
afdelingen. Een lijn-staf-commissieorganisatie is een organisatievorm waarbij communicatie tussen
verschillende afdelingen niet alleen via de leidinggevende plaatsvindt, maar ook plaats kan vinden
door direct contact tussen de afdelingen. Daarnaast is er bij de lijn-staf-commissieorganisatie de
mogelijkheid commissies of overleggroepen te vormen met werknemers van verschillende
afdelingen.
Een matrixorganisatie is een organisatievorm waarbij verschillende afdelingen bestaan, waarbij
mensen van deze verschillende afdelingen ingezet worden op specifieke projecten. Het effect hiervan
is dat projectteams taken kunnen uitvoeren die de afdelingen overschrijden. Leden van de
projectgroepen hebben twee leidinggevenden: een projecthoofd en een afdelingshoofd.
Bij een zuivere projectorganisatie worden medewerkers verdeeld over pools in plaats van over
afdelingen. Uit deze pools worden medewerkers geselecteerd om ingezet te worden voor projecten.
Projectleiders hebben hierbij de bevoegdheden die afdelingshoofden hebben in een lijnorganisatie.
Zodra een project is afgesloten, komen de medewerkers weer terecht in de pools, totdat ze worden
ingezet voor een nieuw project.
Het Amalia kinderziekenhuis is georganiseerd als centrum binnen het Radboudumc en
gestructureerd als een matrixorganisatie (Amalia kinderziekenhuis, 2018). Binnen de structuur van
het Amalia kinderziekenhuis staat de patiënt centraal. Deze wordt behandeld binnen een
zorgdomein. Kinderartsen van verschillende afdelingen en vakgroepen werken samen binnen de
zorgdomeinen, ondersteund door verschillende faciliteiten zoals de perinatologie, polikliniek en
verpleging. Kinderartsen vallen niet onder de structuur van het Amalia kinderziekenhuis, pedagogisch
medewerkers en verpleegkundigen wel. Centrumbrede aandachtsgebieden worden georganiseerd in
de vorm van platforms.
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Bij het Maastricht UMC+ was de kindergeneeskunde tot 1 januari 2020 georganiseerd als Medische
afdeling kindergeneeskunde binnen het Maastricht UMC+ (Maastricht UMC+, 2017). Sinds 1 januari
2020 is er een organisatiewijziging van kracht geworden en functioneert de vakgroep
kindergeneeskunde binnen het Vrouw Moeder Kind Centrum (G. van Well, persoonlijke
communicatie, 16 januari 2020). Hierbij is de ambitie om net als in Nijmegen uiteindelijk te komen
tot een kinderziekenhuis in centrumvorm binnen het Maastricht UMC+. Er is sprake van een
organisatie naar lijn-stafstructuur, waarbij de specialismes zijn ondergebracht in vijf secties. Buiten
de vijf secties om, wordt het hoofd kindergeneeskunde bij Maastricht bijgestaan door een manager
bedrijfsvoering en secretariaat.

Figuur 2: organisatiestructuur Amalia kinderziekenhuis
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Figuur 3: organisatiestructuur Vrouw Moeder Kind Centrum Maastricht UMC+

2.2 Kernvaardigheden
Kernvaardigheden zijn vaardigheden waarop een organisatie zich concentreert en waaraan zij haar
bestaansrecht en succes te danken heeft (Van Dam & Marcus, 2002). Ook ziekenhuizen hebben
bepaalde speerpunten waarin zij zich specialiseren en waar ze zich mee profileren. Het Amalia
kinderziekenhuis (2019) en Maastricht UMC+ (2016) zijn beide universitaire ziekenhuizen die zich
hebben toegelegd op het verlenen van derdelijns kindzorg. Derdelijns zorg is sterk gespecialiseerde
zorg, die doorgaans wordt aangeboden in academische ziekenhuizen (Nictiz, z.j.). Om deze zorg te
kunnen ontvangen, dient een patiënt te worden doorverwezen door een tweedelijns zorg verlenende
specialist. Tweedelijns zorg is zorg die doorgaans wordt verleend in een regulier non-academisch
ziekenhuis.
Daarnaast profileert het Amalia kinderziekenhuis zich op het gebied van erfelijke en aangeboren
afwijkingen en op het gebied van kindertraumatologie, inclusief brandwonden (Amalia
kinderziekenhuis, 2019). Het Amalia kinderziekenhuis tracht de onderscheidende expertise van deze
speerpunten nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een
vergroot marktaandeel op deze expertisepunten.
Het Maastricht UMC+ profileert zich aan de hand van vier kindergeneeskundige speerpunten:
neonatologie, kinderlongziekten, het galactosemie centrum en het COACH centrum voor kinderen en
jongeren met overgewicht (Maastricht UMC+, 2016). Voor deze vier speerpunten vormt het
Maastricht UMC+ een expertisecentrum. Daarnaast beschikt het ziekenhuis over een pediatrische
intensive care unit, sociale pediatrie en een centrum voor erfelijke en aangeboren afwijkingen.
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2.3 Gedeelde waarden
Gedeelde waarden zijn gedefinieerd als de visie en missie zoals geformuleerd door de organisaties
(Van Dam & Marcus, 2002). Hoe organisaties hun visie en missie beschrijven zegt veel over hen,
omdat het een beeld geeft van hoe de organisatie zichzelf ziet. De missie en visie van beide
ziekenhuizen worden in dit hoofdstuk beschreven, waarbij beredeneerd wordt op welke punten de
missie en visie van de ziekenhuizen gelijk lopen en op welke manieren ze verschillen.
Het Amalia kinderziekenhuis (2019) heeft één samengevoegde missie en visie. Deze luidt als volgt:
“Het Amalia kinderziekenhuis maakt zich sterk voor een gezonde en aangename
ontwikkeling van (aanstaande) moeders, kinderen en families. We staan voor innovatie en
samenwerking op het gebied van erfelijke en aangeboren aandoeningen, kindertraumazorg
en (trans)genderzorg. We hanteren daarbij een integrale zorgbenadering die verder gaat dan
de muren van het ziekenhuis.”
De missie en visie van het Maastricht UMC+ (2016) zijn de volgende:
Missie: “De kindergeneeskunde van het Maastricht UMC+ staat voor integrale gezondheid
van kinderen in de regio als academische partner in een netwerk, door integratie van
patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs.”
Visie: “Zorg voor integrale gezondheid van ieder kind dat bedreigd is in zijn gezondheid en
ontwikkeling.”
De missie en visies komen inhoudelijk deels overeen. In de missie en visie van beide ziekenhuizen
wordt benadrukt dat er sprake is van zorg die geleverd wordt in samenwerking met andere
zorginstellingen. Daarnaast leggen beide ziekenhuizen een sterk accent op het leveren van integrale
gezondheidzorg. Integrale gezondheidszorg is het bij de zorg betrekken van preventie en welzijn, met
als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorgkosten te verminderen (Baan, 2015). Verder
verschillen de ziekenhuizen in hoe ze hun visie en missie vormgeven. Het Amalia kinderziekenhuis
gebruikt haar missie en visie daarnaast vooral om aan te geven wat haar speerpunten zijn: erfelijke
en aangeboren aandoeningen, kindertraumazorg en (trans)genderzorg. Het Maastricht UMC+
benadrukt vooral op welke manier de zorg wordt geleverd: door integratie van patiëntenzorg,
onderzoek, opleiding en onderwijs.

2.4 Strategie
De strategie is het plan van een organisatie, waarin staat aangegeven wat de doelstellingen van de
organisatie zijn en wat deze gaat doen om haar doelstellingen te realiseren (Van Dam & Marcus,
2002). Een strategie ontstaat door het vaststellen van een toekomstbeeld, de ontwikkeling van
meerdere strategieën om dit toekomstbeeld te bereiken en de keuze voor één uiteindelijk strategie.
Het Amalia kinderziekenhuis heeft een tweeledige strategie: zorg moet persoonsgericht en innovatief
zijn (Radboudumc, 2019). Persoonsgericht om zo maximale toegevoegde waarde te kunnen leveren
aan elke patiënt. Innovatief omdat er de overtuiging is dat innovaties de sleutel zijn voor de
gezondheidszorg van de toekomst. De strategie is verdeeld in doelen voor patiënten, medewerkers
en het kinderziekenhuis die in 2020 bereikt dienen te worden om daadwerkelijk te komen tot een
maximaal persoonsgerichte en innovatieve kindzorg (Amalia kinderziekenhuis, 2019).
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Het persoonsgerichte aspect wordt bereikt doordat de polikliniek vraaggestuurd is ingericht, er één
werkkader voor het beleggen van kind- en familiegerichte zorg in de polikliniek is ingesteld en er tot
uniforme werkwijzen is gekomen in de polikliniek, bij de transitie tussen faciliteiten onderling en naar
huis, om zo het traject tot één vloeiend geheel te maken. Voor werknemers wordt het
persoonsgerichte aspect bereikt doordat expertise samengebracht wordt binnen zorgdomeinen,
waarbij teams kennis delen vanuit verschillende zorgpaden. Daarnaast wordt de duurzame
inzetbaarheid van werknemers verbeterd. Ten slotte wordt de ontwikkeling van leiderschap binnen
alle lagen van het kinderziekenhuis gestimuleerd. Voor het kinderziekenhuis manifesteert het
persoonsgerichte aspect zich doordat er ingezet wordt op netwerksamenwerking. Hierbij worden
samenwerkingsverbanden ontwikkeld die een betere schaalgrootte, de juiste zorg op de juiste plaats,
het verminderen van praktijkvariatie en verbeterde vroegdiagnose faciliteren. Er wordt sterker
uitgedragen wat de waarden, kennis en expertise van het Amalia kinderziekenhuis zijn. Ten slotte
wordt er gehandeld naar maatschappelijke zorgvragen: als er vanuit de maatschappij vraag ontstaat
naar nieuwe zorg onderzoekt het Amalia kinderziekenhuis hoe hierop ingespeeld kan worden.
Het innovatieve aspect wordt voor patiënten vormgegeven door de zorg integraal te organiseren,
dus overkoepelend voor alle betrokken professionals en faciliteiten. Er wordt eenduidige systematiek
tussen afdelingen en vakgroepen in gebruik genomen, om zo de capaciteit en kwaliteit beter
onderling te kunnen afstemmen. Zorgpaden worden centraal ondersteund om te komen tot een
kwaliteitsverbetering. Daarnaast worden de nieuwste richtlijnen op het gebied van patiëntveiligheid
geïmplementeerd. Voor werknemers wordt het innovatieve aspect vormgegeven door het invoeren
van evidence based nursing en een toekomstbestendige functiemix van het juiste werk, door de
juiste persoon, op de juiste plaats. Ten slotte wordt door scholing en onderzoek gestimuleerd tot een
lerende organisatie te komen. Voor het kinderziekenhuis wordt het innovatieve aspect vormgegeven
door voorop te lopen binnen het Radboudumc met de verkenning van een nieuw organisatiemodel.
Zo is het Amalia kinderziekenhuis de eerste afdeling die een eigen centrumstructuur is geworden:
een ziekenhuis binnen het Radboudumc. Verder wordt bij nieuwbouw en verbouwing ingezet op
digitalisering en het “Smart Hospital” concept. Een Smart Hospital is een ziekenhuis waarin
technologie maximaal wordt ingezet om de patiënt zo snel en goed mogelijk te laten herstellen. Ten
slotte wordt ingezet op duurzame bekostiging op basis van een kritische blik op kosteneffectiviteit en
schaalvergroting door netwerksamenwerking.
De kindergeneeskundige strategie van het Maastricht UMC+ kent een zevental principes die gericht
zijn op het realiseren van klantwaarde: oog hebben voor heel het kind en zijn omgeving, innoveren
en ontwikkelen, binnen het netwerk het totale continuüm van onderzoek en zorg omvatten, binnen
het netwerk samenwerken met de patiënt, klantwaarde creëren en verspilling tegengaan, veilig
werken en integer zijn (Maastricht UMC+, 2016).
Om zo goed mogelijk aan deze principes te kunnen voldoen, is er een aantal strategische doelen
opgesteld. Samenwerking staat hierbij centraal. Intern binnen het Maastricht UMC+ werken alle
specialismen rond de kindzorg samen binnen één Moeder Kind Centrum. Het Maastricht UMC+ en
het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen integreren hun afdelingen voor het borgen van kwaliteit
en continuïteit van patiëntzorg. Op lange termijn integreren ze hun klinische zorg in één
kinderziekenhuis. Het Maastricht UMC+ gaat een academische samenwerking aan met het
Radboudumc voor topreferente zorg. Daarnaast komt er een netwerk van zorgprofessionals in de
onderwijs- en opleidingsregio Zuidoost-Nederland voor alle ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland. Ten
slotte wordt er ingezet op een intersectorale samenwerking, van nulde- tot derdelijns zorg en over
zorgsectoren heen.
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Om dit mogelijk te maken, moet er een aantal zaken zeker gesteld worden. Er moet voldoende steun
zijn binnen het Maastricht UMC+ voor de strategische koers en het daartoe opgestelde stappenplan.
Er moet coaching voor werknemers worden gefaciliteerd op het punt van service en dienstverlening.
Verder moet alle tijdelijke formatie structureel worden gemaakt en moet de formatie binnen de
algemene pediatrie tijdelijk worden uitgebreid, zodat de kindergeneeskunde Maastricht UMC+
voldoende menskracht heeft om alle veranderingen door te voeren. Ook moet er ondersteuning
vanuit het Maastricht UMC+ komen bij de uitwerking van plannen en projecten. Ten slotte dient er
tijdig inspraak vanuit de kindergeneeskunde te komen in toekomstige bouwplannen, om Family
Integrated Care mogelijk te maken.

2.5 Academisch Samenwerkingsverband voor Kindergeneeskunde
De toekomst is ongewis. Zowel het Amalia kinderziekenhuis als het Maastricht UMC+ signaleren
groeiende uitdagingen, veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen in de zorg, die kunnen worden
verlicht door het aangaan van samenwerking (Radboudumc & Maastricht UMC+, 2018). In dit
hoofdstuk worden de uitdagingen waarmee het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+
momenteel te maken hebben, de samenwerking die die de ziekenhuizen daartoe zijn aangegaan en
de daarbij gestelde doelen beschreven.
Het Amalia kinderziekenhuis (2018) en Maastricht UMC+ (2016) schetsen een aantal uitdagingen in
de Nederlandse kindzorg. Er is sprake van een landelijke concentratie- en specialisatiebeweging van
zorgcentra, waarbij een sterke concurrentie heerst tussen de academische ziekenhuizen landelijk.
Het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UM+ zijn daarbij relatief kleine ziekenhuizen, met als
gevolg kleine patiëntgroepen, wat het in stand houden van voldoende expertise bemoeilijkt. Ten
slotte is er een krapte op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals, wat het moeilijk maakt voldoende
gespecialiseerd personeel te vinden. Voor het Maastricht UMC+ komt hier nog bij dat het ziekenhuis
excentrisch gelegen is binnen Nederland en in een krimpregio ligt.
Om de bovengenoemde problemen te verhelpen, hebben het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+ besloten de handen ineen te slaan. Daarbij is door de twee ziekenhuizen in december 2017 de
raamovereenkomst ‘Academisch Samenwerkingsverband voor Kindergeneeskunde’ ondertekend.
Het doel van deze samenwerking is op basis van een gelijkwaardig partnerschap een sterk
samenwerkingsverband voor derdelijns kindzorg en academische expertise in Zuidoost-Nederland te
vormen (Maastricht UMC+ & Radboudumc, 2017). Hierbij zal academische zorg, onderzoek,
onderwijs en opleiding worden geboden vanuit twee academische locaties (Nijmegen en Maastricht),
ingebed in het bredere regionale samenwerkingsnetwerk van partijen.
Er zijn enkele praktische doelstellingen verbonden aan de samenwerking, die kunnen worden
onderverdeeld in zorg, onderzoek en onderwijs. De samenwerking dient ertoe te leiden dat de
continuïteit en 24/7 beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige kindzorg in de regio ZuidoostNederland geborgd wordt. Dit moet ertoe leiden dat in de regio voor elk kind de benodigde zorg op
de passende locatie beschikbaar is. Daarnaast zullen de beide ziekenhuizen gezamenlijk
wetenschappelijk onderzoek gaan verrichten, dat competitief en profilerend is. Verder werken de
ziekenhuizen samen op het gebied van onderwijs door gezamenlijke opleidingen en stages aan te
bieden. Ten slotte zullen de ziekenhuizen voortaan op landelijk niveau gezamenlijk naar buiten
treden en invloed uitoefenen op het kindergeneeskundig zorglandschap, onder de vlag van het
Academisch Samenwerkingsverband voor Kindergeneeskunde.
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3. Theoretisch kader
Ongeveer de helft van de allianties tussen organisaties en 70% van de fusies en acquisities mislukt of
voldoet niet aan de vooraf gestelde verwachtingen (De Man, 2005). Een percentage mislukkingen dat
zo hoog is, vormt een onnodige verspilling van tijd en middelen. In dit theoretisch kader moet
duidelijk worden wanneer het beste welke samenwerkingsvorm kan worden aangegaan, teneinde de
kans op succes te vergroten. In dit hoofdstuk wordt eerst uitgelegd hoe tot verschillende manieren
van samenwerken kan worden gekomen. Aan de hand van deze opbouw van samenwerkingsvormen
worden zes samenwerkingsvormen uiteengezet. Vervolgens wordt onderzocht wanneer het beste
kan worden gekozen voor welke samenwerkingsvorm.

3.1 Opbouw van de samenwerkingsvormen
Bij het aangaan van een samenwerking tussen verschillende organisaties zijn vele
samenwerkingsvormen denkbaar. In dit hoofdstuk wordt een aantal mogelijke vormen van
samenwerking tussen organisaties besproken. De mogelijke samenwerkingsvormen ontstaan uit
verschillende combinaties van doelen (verbeteren of vernieuwen) en intensiteiten (uitwisselen of
delen) van samenwerken (Kaats & Opheij, 2012).

Figuur 4: intensiteit en doelen van organisatieverandering (Kaats & Opheij, 2012)
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3.1.1

Grondvormen van samenwerking

Een manier om verschillende vormen van samenwerking te definiëren is te kijken naar de doelen en
de intensiteit van de samenwerking (Kaats, van Klaveren & Opheij, 2005). Kaats et al. (2005)
onderscheiden twee doelen van samenwerken: verbeteren tegenover vernieuwen.
Bij verbeteren worden veranderingen doorgevoerd om bestaande bedrijfsfuncties beter en slimmer
te laten verlopen (Kaats et al., 2005). Er wordt bij dit type samenwerking een opdrachtgeveropdrachtnemersrelatie aangegaan met partnerorganisaties, gestuurd aan de hand van
resultaatbeschrijving. De verbeterende partner besteedt in deze relatie een deel van de
bedrijfsprocessen uit aan een ondersteunende partner. Het is de bedoeling dat dit op korte termijn
tot verbeteringen leidt. De veranderingen die bij verbeteren worden doorgevoerd zijn incrementeel
van aard. Ze bouwen voort op en binnen de kaders van de bestaande manier van werken (Bartunek,
1987). Het adagium is: meer van hetzelfde, op een betere en slimmere manier.
Bij vernieuwen wordt getracht nieuwe kansen te creëren door het combineren van de capaciteiten
en competenties van deelnemende partners (Kaats et al., 2005). Samenwerking op basis van
vernieuwen vindt plaats tussen gelijkwaardige partners en wordt gestuurd aan de hand van ambities
en doelstellingen. Bij vernieuwen worden op een innovatieve wijze veranderingen doorgevoerd.
Deze zijn meer gericht op de toekomst dan op de korte termijn. Bij vernieuwen wordt de manier van
werken zelf aangepast (Bartunek, 1987). In plaats van binnen het huidige systeem door te werken
gaan de organisaties op zoek naar een nieuw systeem.
Verbeteren
Opdrachtgever-opdrachtnemer
Korte termijn

Verhoudingen tussen partners
Tijdsoriëntatie van de
samenwerking
Mate van organisatieverandering
Eerste orde veranderen
Leidraad in de samenwerking
Resultaatbeschrijving
Oriëntatie van de samenwerking
Beter
Succesfactor van de
Stabiliteit en continuïteit
samenwerking
Aanpak in de samenwerking
Incrementeel
Tabel 1: doelen van samenwerking (Kaats et al., 2005)

Vernieuwen
Gelijkwaardig
Lange termijn
Tweede orde veranderen
Ambitie en doelstellingen
Anders
Creativiteit
Innovatief

De intensiteit van de samenwerking wordt door Kaats et al. (2005) verdeeld in twee tegenpolen: het
uitwisselen, dan wel delen van organisatieaspecten. Dit betreft de mate waarin samenwerkende
partners hun organisaties op elkaar afstemmen. Kaats et al. (2005) spreken van twee mogelijke
intensiteiten van samenwerken: uitwisselen (samenwerken zonder gedeelde bedrijfsvoering) of
delen (samenwerking met gedeelde bedrijfsvoering). In dit onderzoek is een derde mogelijke
intensiteit toegevoegd: de samengevoegde organisatie. De reden hiervoor is dat zonder deze vorm
de theorie niet uitputtend is voor de in deze masterthesis onderzochte casus. In dit onderzoek zal
verder gesproken worden over samenwerkingen met een lage (uitwisselen van organisatieaspecten),
medium (delen van organisatieaspecten) of hoge (samengevoegde organisatie) intensiteit van
samenwerken.
Bij een lage intensiteit van samenwerken werken partners samen op inwisselbare basis. Van beide
partners blijft de bedrijfsvoering onafhankelijk functioneren. Belangrijke beslissingen worden
genomen op basis van consent. Dit type samenwerking is voor beide partners van secundair belang.
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Bij een medium intensiteit van samenwerken wordt exclusief samengewerkt met unieke partners. Er
is sprake van wederzijdse afhankelijkheid en assimilatie van bedrijfsfuncties. Belangrijke beslissingen
worden op basis van consensus genomen. Dit type samenwerking is van primair belang voor de
samenwerkende partners.
Bij een hoge intensiteit van samenwerken gaan de deelnemende organisaties volledig in elkaar op.
Bij het samenvoegingsproces houden alle voormalige organisaties of alle voormalige organisaties op
één na op te bestaan. Deze gaan op in de nieuwe samengevoegde organisatie. Dit leidt er toe dat een
extreme vorm van delen ontstaat: volledig exclusief, wederzijds afhankelijk en geassimileerd.
Lage intensiteit
Selectiecriterium partners
Passende partners
Inwisselbaarheid partners
Inwisselbaar
Verhoudingen tussen partners
Onafhankelijk
Mate waarin partners zich aan
Co-existentie
elkaar aanpassen
Belangrijke beslissingen maken Consent
Belang van de samenwerking
Secundair
voor de partners
Tabel 2: intensiteit van samenwerken (Kaats et al., 2005)

Medium intensiteit
Unieke partners
Exclusief
Wederzijds afhankelijk
Assimilatie

Hoge intensiteit

Samengevoegde
organisatie

Consensus
Primair

Uit de combinaties van de verschillende doelen en intensiteiten van samenwerking komen zes
grondvormen van samenwerking naar voren: de transactionele, verkennende, functionele en
ondernemende samenwerkingsvorm, acquisitie en fusie. De transactionele, verkennende,
functionele en ondernemende samenwerkingsvorm zijn beschreven in de theorie van Kaats et al.
(2005). De acquisitie en fusie zijn hier in dit onderzoek aan toegevoegd. Deze grondvormen,
uitgebeeld in figuur 2 en tabel 2, worden in hoofdstuk 2 verder toegelicht. Voor elke grondvorm zijn
naast de beschrijving van de samenwerkingssoort enkele organisatieprincipes uiteengezet. In de
praktijk is het niet altijd zo dat er sprake is van één grondvorm van samenwerking. Bij transactionele,
verkennende, functionele en ondernemende samenwerkingen komt het ook veelvuldig voor dat er
sprake is van een hybride variant met eigenschappen van meerdere van deze grondvormen (Kaats &
Opheij, 2012).

Figuur 5: grondvormen van samenwerking (Kaats & Opheij, 2012)
18

3.1.2

Samenwerkingselementen

Zodra de bij de samenwerking betrokken organisaties hebben gekozen voor een samenwerkingsvorm
dient deze verder uitgewerkt te worden. In dit hoofdstuk wordt de verdere invulling van de
samenwerking besproken aan de hand van een aantal formele en informele elementen (De Man,
2006) die moeten leiden tot de feitelijke afspraken en vormgeving van de samenwerking. Besproken
worden: doel, controle versus vertrouwen, afbakening en gezagsverhoudingen binnen de
samenwerking.

Doel
Samenwerking tussen organisaties begint met het vaststellen van de doelen van de samenwerking
(De Man, 2006). De doelen die de verschillende samenwerkingspartners hebben bij het aangaan van
de samenwerking hoeven niet gelijk te zijn, maar mogen elkaar in ieder geval niet tegenwerken. De
mate waarin de doelen worden behaald, wordt gecontroleerd door deze te toetsen aan de hand van
vooraf opgestelde meetbare criteria. Verder is het van belang dat er passende prikkels en sancties
worden opgesteld om de medewerkers van de samenwerkende organisaties te stimuleren maximaal
bij te dragen aan de realisatie van de gemaakte plannen.

Controle versus vertrouwen
Bij samenwerking tussen twee onafhankelijke organisaties moeten partners een balans vinden tussen
het houden van grip op de samenwerking en het vrijlaten van de partner in het maken van eigen
beslissingen. Deze tegengestelde benaderingen staan bekend als de controlebenadering en de
vertrouwensbenadering (De Man, 2006).
De oorsprong van de verschillende benaderingen kan gevonden worden in verschillende opvattingen
over hoe de samenwerking beheerd moet worden. Bij de controlebenadering wordt uit gegaan van
een samenwerking gestoeld op conflicterende belangen en het nastreven van eigenbelang. Er wordt
enerzijds getracht opportunisme binnen de samenwerking te voorkomen en anderzijds maximale
grip op de werkzaamheden van het eigen personeel binnen de samenwerking te houden. De
samenwerking wordt gestuurd door middel van gedetailleerde regels, rapportages en contracten,
intensieve sturing en extrinsieke motivatieprikkels. De vertrouwensbenadering gaat uit van
complementaire belangen en een streven naar groei. De benadering is gericht op het overbruggen en
benutten van verschillen tussen partners en op het motiveren van het eigen personeel binnen de
samenwerking. Hierbij wordt de samenwerking gestuurd door gedeelde normen en waarden,
vertrouwen, wederzijdse aanpassingen en intrinsieke motivatieprikkels.
Zowel de controlebenadering als de vertrouwensbenadering heeft haar eigen voor- en nadelen (De
Man, 2006). Voordeel van toepassing van de controlebenadering is dat het leidt tot waakzaamheid
en discipline. Doordat werknemers beter gecontroleerd worden en gestructureerder werken, zullen
zij meer geneigd zijn zich te richten op een zo efficiënt mogelijke uitvoering van het werk. De betere
controle en structuur van werknemers is tegelijkertijd ook een nadeel van de controlebenadering .
Het risico bestaat dat meer controle leidt tot een focus op het naleven van regels in plaats van het
behalen van samenwerkingsdoelen. Dit leidt tot verminderde prestaties en kan ertoe leiden dat
partners gaan handelen in de letter in plaats van de geest van de wet, wat juist opportunistisch
gedrag tot gevolg kan hebben. Voordeel van de vertrouwensbenadering is dat er een brug wordt
geslagen tussen individuele doelen en samenwerkingsdoelen, wat leidt tot meer toewijding van de
samenwerkende partners. Daarnaast leidt de vrijheid die de vertrouwensbenadering biedt tot meer
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creativiteit van individuele samenwerkingspartners en maakt het energie los bij deze partners omdat
er gewerkt kan worden op een eigen manier. Daarnaast leidt de lagere regeldruk tot een lagere
coördinatielast dan bij de controlebenadering . De vertrouwensbenadering kent ook nadelen. Bij
opportunisme of free-riding binnen de samenwerking zijn er geen mogelijkheden om harde sancties
op te leggen. Een ander nadeel is dat bij de vertrouwensbenadering afspraken minder gedetailleerd
zijn, wat kan leiden tot (financiële) onduidelijkheid en daarmee tot onzekerheid over de
samenwerking. Ook kan het gebeuren dat partners zich dusdanig sterk met de samenwerking gaan
identificeren dat de samenwerking een doel op zich wordt in plaats van een middel. Dit leidt tot het
risico dat de aandacht voor individuele samenwerkingsdoelen van partners vermindert.
Zoals in bovenstaande alinea duidelijk wordt zijn beide benaderingen niet perfect. Vaak zal in
samenwerkingen een middenweg tussen control en trust worden toegepast. Een goed werkende
samenwerking heeft zowel controle als vertrouwen nodig. Wel zijn er enkele omstandigheden waarin
een samenwerking beter gedijt met meer elementen van control of trust. Zo leidt een
individualistische bedrijfscultuur eerder tot meer elementen van control en een collectivistische
bedrijfscultuur eerder tot meer elementen van trust. Daarnaast is de controlebenadering beter
toepasbaar bij samenwerking waarbij doelen en opbrengsten goed berekenbaar zijn en er sprake is
van een stabiele bedrijfsomgeving, dan bij samenwerking waar dit niet het geval is. Naarmate er
meer onduidelijkheden zijn voorafgaand aan een samenwerking en de bedrijfsomgeving meer
dynamisch is, is het beter een vertrouwensbenadering toe te passen. Bij samenwerking tussen
concurrenten zal eerder voor een controlebenadering gekozen worden dan bij samenwerking tussen
partijen uit verschillende sectoren, aangezien de potentiële schade bij mislukking van een
samenwerking tussen concurrenten groter is. Naarmate de potentiële schade van het mislukken van
de samenwerking groter is, zal er meer op basis van controlebenadering bestuurd worden.
Samenwerking met weinig belang voor de samenwerkende partners zal meer worden bestuurd op
basis van de vertrouwensbenadering . Samenwerking die voor de partners van essentieel belang is,
zal beter beveiligd worden tegen mislukking en dus meer op basis van de controlebenadering
worden bestuurd. Ten slotte is de relatie tussen de partners van belang voor de vraag of zij meer
sturen op controle- of vertrouwensbenadering . Hoe beter de relatie tussen de
samenwerkingspartners is, hoe meer zij zullen sturen middels een vertrouwensbenadering .
Andersom zullen zij bij een minder goede relatie of slechte ervaringen in het verleden vaak geneigd
zijn om meer voor een controlebenadering te kiezen.

Afbakening
Voordat een samenwerking van start gaat, moet worden afgebakend wat wel en niet onder de
samenwerking valt (De Man, 2006). Dit betekent dat specifieke afspraken worden gemaakt omtrent
bijvoorbeeld producten, regio’s, kennis en tijdsduur. Ook moeten afspraken worden gemaakt over de
exclusiviteit van de samenwerking: werken de partners exclusief met elkaar samen of kunnen zij
binnen het samenwerkingsgebied ook samenwerking aangaan met derde partijen?
Exclusiviteit heeft als voordeel dat het kan leiden tot meer toewijding aan de samenwerking van de
deelnemende organisaties. Ook verkleint exclusiviteit de kans op opportunistisch gedrag van de
samenwerkende organisaties. Een mogelijk nadeel van exclusief samenwerken is dat het ertoe kan
leiden dat organisaties minder gemotiveerd raken om binnen de samenwerking te blijven
verbeteren. De samenwerking is immers toch exclusief, dus er is minder angst om de samenwerking
te verliezen.
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Gezagsverhoudingen
Binnen een samenwerking dient duidelijk te zijn vastgelegd hoe de gezagsverhoudingen er uit zien. In
deze paragraaf worden mogelijkheden besproken voor wie binnen een samenwerking de leiding
heeft, hoe overlegstructuren zijn vorm gegeven en op welke wijze besluitvorming plaatsvindt (De
Man, 2006).
Binnen elke samenwerking dient een goede infrastructuur ontworpen te worden voor het
rapporteren en afleggen van verantwoordelijkheid. Hierbij moet worden vastgelegd of de
samenwerkingsalliantie als geheel verantwoording aflegt aan de partnerorganisaties, of dat dit ook
gebeurt door individuele managers binnen samenwerkingsonderdelen. Ook moet worden vastgelegd
hoe vaak deze verantwoordelijkheid wordt afgelegd. Ten slotte moet er toezicht gehouden worden
op zowel het werk dat voortkomt uit de samenwerking als de samenwerking in zijn algemeen.
Bij samenwerking is er formeel gezien sprake van gelijkheid tussen de deelnemende organisaties,
aangezien de samenwerking tussen en niet boven de organisaties staat. Dit betekent niet dat er geen
machtsverschil bestaat tussen samenwerkende organisaties. Binnen elke samenwerking zal er sprake
zijn van een bepaalde mate van machtsverschil. Als er binnen de samenwerking sprake is van een
controlebenadering zal dit machtsverschil eerder worden ingezet door de machtigere partij om
eigen doelen te verwezenlijken. Bij een vertrouwensbenadering zal de machtigere partij binnen de
samenwerking terughoudender zijn met het inzetten op eigenbelang. Ook betekent formele
gelijkheid niet dat er geen sprake kan zijn van een hiërarchische structuur. Er kan een
samenwerkingsbestuur worden aangesteld, waaraan werkgroepen of commissies ondergeschikt zijn.
Voor een goed functioneren van een samenwerking is het van fundamenteel belang dat er goed
werkende overlegstructuren tussen de samenwerkende partners zijn. Een manier om dit te
verwezenlijken is door vaste aanspreekpunten in te stellen bij de partnerorganisaties, bij voorkeur op
verschillende niveaus binnen de organisatie. Ook het laten functioneren van werknemers als linking
pin, door deze zowel in de samenwerkingsalliantie als in de interne organisatie van een van de
partnerorganisaties in te bedden, draagt bij aan versterking van de overlegstructuur. Ten slotte zijn
er ook fysieke maatregelen te treffen die de overlegstructuur verbeteren. Hierbij kan worden
gedacht aan het opzetten van een ICT-systeem dat de samenwerking ondersteunt of het laten
werken van personeel van beide partnerorganisaties op één locatie.
Aangezien er bij een samenwerking met verschillende partnerorganisaties niet automatisch één
leider aan het hoofd van de samenwerking staat, maar er wel besluiten moeten worden genomen, is
het belangrijk dat er na wordt gedacht over de manier waarop besluitvorming binnen de
samenwerking plaatsvindt. Voorbeelden van manieren van besluitvorming zijn:
meerderheidsstemmen, het bereiken van consensus, consent, het aanstellen van een leidende
partnerorganisatie of een groep van kernpartners, naar aandeel van de investeringen, de
partnerorganisatie met de meeste kennis beslist, etc.
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3.2 Samenwerkingsvormen
In dit hoofdstuk worden de verschillende samenwerkingsvormen die voortkomen uit hoofdstuk 3.1.2
geëxpliciteerd, namelijk de transactionele, verkennende, functionele en ondernemende
samenwerkingsvorm, acquisities en fusies. Elke samenwerkingsvorm wordt eerst uitgewerkt, waarna
enkele organisatieprincipes worden geschetst en de praktijkvorm waarin elke samenwerkingsvorm
zich uit. Vervolgens wordt beschreven hoe de in hoofdstuk 3.1.3 uitgewerkte
samenwerkingselementen in deze samenwerkingsvorm gestalte krijgen. Ten slotte worden de
mogelijke voor- en nadelen van de samenwerkingsvormen benoemd.
Verbeteren
Vernieuwen
Hoge intensiteit
Acquisitie
Fusie
Medium intensiteit
Functionele samenwerking
Ondernemende samenwerking
Lage intensiteit
Transactionele samenwerking
Verkennende samenwerking
Tabel 3: grondvormen met samenwerkingskenmerken (Kaats et al., 2005)

3.2.1

Transactionele samenwerking

Bij de grondvorm transactioneel samenwerken (verbeteren; lage intensiteit) staan transacties tussen
de partners centraal (Kaats et al., 2005). Het gaat hierbij om het maken van lange termijn afspraken
op de koppelvlakken tussen organisaties. Partners leveren op een structurele basis diensten,
personeel, producten en informatie aan elkaar. Het doel van transactioneel samenwerken is het
verbeteren van een productieproces of -keten. Bij dit type samenwerking is er sprake van een
hiërarchische verhouding tussen de samenwerkende partijen: de leverende partij is in dienst van de
ontvangende partij. Het aangaan van een transactionele samenwerking sluit samenwerking met
andere partners niet uit. Daarnaast kan er vrij eenvoudig van partner gewisseld worden.
Bij transactioneel samenwerken worden er van tevoren gedetailleerde afspraken gemaakt over de
resultaten die behaald dienen te worden, binnen welke tijdsperiode en op welke manier (Kaats &
Opheij, 2012). Hierbij wordt gestuurd op minimale transactiekosten en maximale ketenefficiëntie.
Daarbij wordt door de ontvangende partner getracht sterke grip te verkrijgen op het handelen van de
leverende partner, door middel van het hanteren van een resultaatgerichte managementstijl.
Hiermee neigt de transactionele samenwerkingsvorm sterk richting de controlebenadering.
Beslissingen worden genomen op basis van consent. Het is niet erg als de partners het niet op alle
onderwerpen eens zijn, zolang ze het maar eens zijn over de producten en diensten die aan elkaar
geleverd worden en de kwaliteit daarvan.
Kaats en Opheij (2012) geven enkele organisatieprincipes van transactioneel samenwerken weer.
Aangezien resultaten centraal staan, moeten er gedetailleerde afspraken worden gemaakt over de
binnen de samenwerking te behalen resultaten. Voor het behalen van een maximaal gevoel van
toewijding voor de samenwerking is het van belang dat de resultaatbeschrijving door beide partijen
samen wordt vastgesteld. Verder moet het contactpunt tussen de samenwerkende organisaties qua
communicatie- en informatietechnologie goed worden georganiseerd om de samenwerking ideaal te
laten verlopen. Daarnaast is het van belang dat binnen de samenwerking wordt gestuurd op
minimale transactiekosten en maximale efficiëntie van de ketensamenwerking. Ten slotte is het van
belang dat de resultaatgerichte managementstijl die binnen de samenwerking wordt gehanteerd oog
blijft houden voor de kwaliteit en kosten van het samenwerkingsresultaat.
De praktijkvorm behorend bij transactioneel samenwerken is een alliantie (Barringer & Harrison,
2000). Een alliantie is een overeenkomst tussen twee of meer organisaties, die een
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uitwisselingsrelatie tot stand brengt zonder dat er sprake is van gedeelde bezittingen of
deelnemingen in elkaar (Dickson & Weaver, 1997). In plaats daarvan wordt hun relatie vastgelegd in
een contract en/of business plan dat de belangrijkste verplichtingen, besluitvormingsprocessen,
rollen en bijdragen van partners beschrijft (De Man, 2006).
Voor- en nadelen transactionele samenwerking
Omdat transactionele samenwerkingen geen gedeelde bezittingen kennen, is er sprake van meer
flexibiliteit dan bij intensievere samenwerkingsvormen (De Man, 2006). Het is gemakkelijker om van
partner te wisselen en partijen zijn minder afhankelijk van elkaar. Daarnaast worden transactionele
samenwerkingen vaak op een wat informelere wijze gestuurd. Ze worden minder begrensd door
strenge normen en afspraken die vaak gelden bij intensievere samenwerkingsverbanden.
Er zijn ook nadelen verbonden aan transactioneel samenwerken. Het feit dat er sprake is van minder
strenge afspraken omtrent de samenwerking leidt tot een verhoogde kans op opportunisme,
misverstanden, conflicten en informatie-asymmetrie. Ook kan de tamelijk losse samenwerkingsvorm
ertoe leiden dat er minder goede afstemming plaatsvindt met partners en/of dat partijen minder
controle hebben op hun partner.

3.2.2

Verkennende samenwerking

In de grondvorm verkennend samenwerken (vernieuwen; lage intensiteit) proberen verschillende
gelijkwaardige partners gezamenlijk een gemeenschappelijk of soortgelijk vraagstuk op te lossen
(Kaats et al., 2005). Dit type samenwerking bestaat bijvoorbeeld uit het uitwisselen van kennis of het
komen tot een gestandaardiseerde aanpak van een vraagstuk. Verkennende samenwerking vraagt
geen exclusiviteit van samenwerkende partners. Organisaties kunnen gelijktijdig meer van dit type
samenwerking aangaan en het is mogelijk dat wanneer een samenwerking in werking is getreden
andere organisaties zich hier nog bij aansluiten. Samenwerkende organisaties zijn niet per se even
groot, maar wel gelijkwaardig aan elkaar. Deze gelijkwaardigheid komt voort uit het feit dat de
betrokken organisaties een vergelijkbare autoriteit bezitten op het gebied waarin de samenwerking
plaatsvindt.
Het doel van verkennend samenwerken is een voor de betrokken partners gemeenschappelijk of
soortgelijk vraagstuk op te lossen (Kaats et al., 2005). De partners gaan bij deze samenwerkingsvorm
verkennend te werk, wat ertoe leidt dat het van tevoren onduidelijk is tot welke resultaten de
samenwerking zal leiden (Kaats & Opheij, 2012). Omdat het van tevoren in hoge mate onduidelijk is
hoe de samenwerking er uit zal zien en welke resultaten de samenwerking op zal leveren, wordt de
verkennende samenwerking vooraf weinig afgebakend. Een goed verloop van de samenwerking
wordt bevorderd door middel van een faciliterende managementstijl. Verkennende samenwerking
wordt gelegitimeerd door een optimale interactie tussen de samenwerkende partijen en een hoge
mate van toegankelijkheid.
Bij verkennende samenwerking worden vooraf weinig gedetailleerde afspraken gemaakt over hoe de
samenwerking er uit zal zien (Kaats & Opheij, 2012). Dit betekent dat de samenwerking grotendeels
gebaseerd zal zijn op vertrouwen en het geven van een eigen invulling aan zaken. Deze manier van
samenwerken past bij de vertrouwensbenadering. Besluiten worden binnen de verkennende
samenwerkingsvorm genomen op basis van consent.
Verkennend samenwerken is gebonden aan een aantal organisatieprincipes (Kaats & Opheij, 2012).
Aangezien bij dit type samenwerking de verschillende partners met elkaar aan het verkennen zijn, is
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het vooraf onduidelijk tot welke resultaten de samenwerking zal leiden. Dit leidt ertoe dat
afgebakende resultaatafspraken maken onmogelijk is. Wel is het raadzaam om bepaalde minimale
spelregels vast te leggen, om zo de kwaliteit van de samenwerking te bewaken, bijvoorbeeld omtrent
vertrouwelijkheid en wederkerigheid van informatie-uitwisseling. Verder bestaat de verkennende
samenwerking vaak uit relatief losse samenwerkingsstructuren, wat ook partijen aantrekt die weinig
aan de samenwerking kunnen of willen bijdragen. Het is daarom belangrijk ervoor te blijven waken
dat alle betrokken partijen een professionele en evenredige bijdrage aan de samenwerking leveren.
Een ander aspect van de genoemde losse structuur is dat de binding tussen samenwerkende partners
zich niet geheel laat organiseren. Om de samenwerking toch zo goed mogelijk te laten verlopen,
dienen alle barrières voor samenwerking geminimaliseerd en mogelijkheden voor interactie
gemaximaliseerd te worden. Ten slotte vereisen verkennende samenwerkingsrelaties een
faciliterende managementstijl, die toegankelijkheid en interactie centraal stelt. Binnen deze
dienende houding is assertiviteit zeer belangrijk, om de kans op samenwerking zo groot mogelijk te
maken.
De praktijkvorm van verkennend samenwerken is een netwerk (Barringer & Harrison, 2000). Een
netwerk is een selecte, aanhoudende en gestructureerde groep autonome organisaties, die zich
organiseren door het opzetten van sociale, in plaats van juridisch afdwingbare contracten (Jones,
Hesterly & Borgatti, 1997). Hierbij wordt benadrukt dat het om een selecte groep gaat om aan te
duiden dat niet de gehele sector tot dit netwerk kan behoren, maar dat het om een subgroep hiervan
gaat. Met aanhoudend wordt bedoeld dat netwerkleden binnen een bepaalde tijdsperiode
herhaaldelijk met elkaar samenwerken. Met gestructureerd wordt bedoeld dat het niet om een
toevallige samenwerking gaat.

Voor- en nadelen verkennende samenwerking
Er zijn meerdere voordelen van het aangaan van een verkennende samenwerking. Een voordeel is
dat iedere deelnemende organisatie zich binnen dit type samenwerking kan richten op de eigen
kerncompetenties, en secondaire activiteiten kan overlaten aan daarin gespecialiseerde
netwerkpartners (Bluedorn, Johnson, Cartwright & Barringer, 1994). Dit leidt ertoe dat organisaties
relatief klein kunnen blijven in verhouding tot de output die ze leveren, wat deze organisaties zeer
flexibel maakt. Ook leidt het alleen uitvoeren van de eigen kerncompetenties ertoe dat organisaties
beter in staat zijn complexe taken uit te voeren onder hoge tijdsdruk. Een ander voordeel van
verkennend samenwerken is dat kerncompetenties en kennis van partners gebruikt kunnen worden
voor productontwikkeling en het verbeteren van het leervermogen van de organisaties (Jones et al.,
1997). Ten slotte kan een verkennende samenwerking leiden tot een krachtig competitief blok,
waardoor concurrenten met een heel netwerk moeten concurreren in plaats van met één enkele
organisatie (Barringer & Harrison, 2000).
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Verkennend samenwerken kent ook nadelen. Zo zijn netwerken moeilijk te organiseren en te sturen
(Atler & Hage, 1993). Dit probleem verergert zodra meer organisaties zich bij het netwerk aansluiten.
Verder kan er een machtonbalans ontstaan tussen de organisaties die zich centraal in het netwerk
bevinden en kleinere, meer in de periferie van het netwerk gelegen organisaties. Dit kan tot wrijving
leiden en ervoor zorgen dat kleinere organisaties minder geneigd zijn te participeren, uit angst te
afhankelijk van de centrale netwerkorganisaties te worden. Een laatste nadeel is dat verkennend
samenwerken ertoe kan leiden dat organisaties zich alleen nog bezighouden met hun eigen
kerncompetenties, wat het leren en de kennisoverdracht van organisaties vertragen (Gugler &
Dunning, 1993). In het geval van één centrale, delegerende organisatie en een aantal decentrale
uitvoerende organisaties binnen het netwerk kan een situatie ontstaan waarin de decentrale
organisaties een gebrek aan leerkansen hebben, wanneer de centrale organisatie besluit het
uiteindelijke product niet te delen uit angst voor informatieverlies aan concurrenten.

3.2.3

Functionele samenwerking

Bij functioneel samenwerken (verbeteren; medium intensiteit) besteedt een partner bedrijfsfuncties
uit aan een andere partner (Kaats et al., 2005). Dit is een ongelijkwaardige samenwerking waarbij de
leverende partij in dienst komt en daarmee deel gaat uitmaken van de organisatie van de
ontvangende partij. De partnerorganisaties gaan een hechte verbintenis met elkaar aan wat leidt tot
sterke onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid. De partners committeren zich in zeer hoge
mate aan elkaar. Er is sprake van een exclusieve samenwerking waarbij niet snel van partner wordt
gewisseld.
Het doel van functioneel samenwerken is het verbeteren van de bedrijfsvoering. Vaak gaat het om
het afstoten van een bedrijfsfunctie van de opdrachtgevende organisatie die niet binnen de
kernactiviteiten van deze organisatie valt. Een andere partij waarbij deze bedrijfsfunctie wel binnen
de kernactiviteiten past, kan de bedrijfsfunctie dan beter of goedkoper uitvoeren. Het goed
functioneren van de samenwerking wordt afgedwongen door het hanteren van een servicegerichte
managementstijl. Functionele samenwerking wordt gelegitimeerd door de mate waarin sprake is van
hoge procesintegratie en servicekwaliteit.
Bij het aangaan van een functionele samenwerking worden vooraf gedetailleerde afspraken gemaakt
over hoe de samenwerking wordt vormgegeven, wat wel en niet onder de samenwerking valt (Kaats
& Opheij, 2012). Deze afspraken komen tot stand in overleg, maar hebben desalniettemin als functie
de controle van de ontvangende partner over de leverende partner te versterken. De functionele
samenwerkingsvorm sluit daarmee aan bij de controlebenadering. Ook beslissingen die worden
gemaakt wanneer het samenwerkingsproces al van start is gegaan, worden gemaakt op basis van
consensus tussen de deelnemende partners.
Kaats en Opheij (2012) schetsen de volgende vier organisatieprincipes van functioneel samenwerken:
organisaties die functioneel met elkaar samenwerken, moeten het niveau van de te leveren diensten
goed met elkaar afstemmen. Om het gevoel van een goed lopende samenwerking bij beide partijen
te bevorderen, heeft het de voorkeur dat dit in overleg gaat in plaats van dat het dienstenniveau
door de ene aan de andere partner wordt opgelegd. Daarnaast is het binnen een functionele
samenwerking, aangezien dit een zeer innige en langdurende samenwerkingsrelatie betreft, van
groot belang dat er goede zorg wordt besteed aan het behoud van de kwaliteit van de relatie tussen
de partners. Dit vraagt om een serieuze aanpak van de contactpunten tussen de organisaties en van
het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in de deelnemende organisaties. Aangezien bij
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functionele samenwerking de leverende partner opgaat in de organisatie van de ontvangende
partner is de mate waarin de leverende partner procesintegratie en servicekwaliteit kan leveren zeer
belangrijk voor het voortbestaan van de samenwerking. Een laatste organisatieprincipe dat een
sterke invloed heeft op het slagen van functionele samenwerking is de hantering van een
servicegerichte managementstijl. Een veelvoorkomend misverstand hierbij is echter dat deze
servicegerichte managementstijl vooral van de kant van de leverende partner dient te komen.
Functionele samenwerking vereist diepgaande betrokkenheid van alle betrokken partijen. Om de
samenwerking te kunnen laten slagen, is het zeer belangrijk dat de servicegerichte managementstijl
ook vanuit de ontvangende partner richting de leverende partner gehanteerd wordt.
Functioneel samenwerken wordt in de praktijk vormgegeven als uitbesteding (De Man, 2006). Piëst
en Ritsema (1993) definiëren uitbesteding als het inkopen van maatwerkcomponenten,
maatwerkdiensten en bewerkingen op specificatie van de inkoper.

Voor- en nadelen functionele samenwerking
De Wit, Mol en van Drunen (1998) noemen een aantal voordelen van functioneel samenwerken.
Functionele samenwerking leidt ertoe dat organisaties zich meer kunnen concentreren op hun
kerncompetenties, omdat ze minder aandacht hoeven te besteden aan bijzaken. Ook is functioneel
samenwerken een goede manier om kennis te verwerven, namelijk doordat specialistische kennis
van de leverancier in huis gehaald kan worden die de uitbesteder zelf niet bezit. Een derde voordeel
van de functionele samenwerkingsvorm is kostenbesparing. Doordat de uitbestedende partner geen
eigen afdeling meer nodig heeft, kan worden bespaard op overhead. Daarnaast kan de leverende
partner door schaalvergroting vaak goedkoper produceren. Ten slotte zijn er financiële voordelen:
flexibiliteit en kostenbeheersing (Hendry, 1995). Functioneel samenwerken maakt vaste kosten
variabel waardoor ze beter te beheersen zijn. Omdat kan worden gewerkt met tijdelijke contracten
biedt functioneel samenwerken betere mogelijkheden aan de uitbestedende partner om op
marktontwikkelingen in te spelen.
Functionele samenwerking kent ook nadelen (De Wit et al., 1998). Zo is het besluit tot het aangaan
van een functionele samenwerking in veel gevallen onomkeerbaar, aangezien het leidt tot het verlies
van voor de uitbestede activiteit benodigde vaardigheden, kennis en leervermogen. Dit kan er toe
leiden dat er ook vaardigheden, kennis en leervermogen verloren raken die nodig zijn voor het
uitvoeren van de kernactiviteiten van de organisatie. Daarnaast kan het genoemde verlies van
vaardigheden, kennis en leervermogen leiden tot een te grote afhankelijkheid van de leverende
partner (Brück, 1995). Een laatste nadeel van functioneel samenwerken is dat de uitbestedende
organisatie strategisch minder flexibel wordt (Martinsons, 1993). De reden hiervoor is dat het verlies
van bepaalde vaardigheden de ontwikkeling van bestaande of nieuwe kerncompetenties kan
verhinderen.
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3.2.4

Ondernemende samenwerking

De grondvorm ondernemend samenwerken (vernieuwen; medium intensiteit) gaat uit van twee
gelijkwaardige partijen die een strategische vernieuwing nastreven die zij niet op eigen kracht
kunnen bereiken (Kaats et al., 2005). Om deze strategische vernieuwing te bereiken, hebben de
partijen een partner nodig met vaardigheden die complementair zijn aan de eigen vaardigheden.
Met deze partner wordt een intensieve samenwerking aangegaan, waarbinnen competenties en
vaardigheden in vergaande mate worden gedeeld. Het doel hierbij is het verbeteren van de
bestaande competenties van de eigen organisatie, het ontwikkelen van nieuwe producten, markten,
technologie of andere exploraties. De samenwerking vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Dit
hoeft niet te betekenen dat de samenwerkende partijen even groot zijn, maar wel dat de partijen
elkaars competenties als gelijkwaardig beschouwen. Het functioneren van ondernemende
samenwerking wordt gestuurd door middel van een doelgerichte en ruimte scheppende
managementstijl (Kaats & Opheij, 2012). De ondernemende samenwerking wordt gelegitimeerd door
een hoge mate van doelbereik en onderlinge synergie.
Bij ondernemend samenwerken is de afbakening van de samenwerking de strategische ontwikkeling
die door de samenwerkende partners wordt nagestreefd (Kaats et al., 2005). De partners werken
zeer intensief met elkaar samen en delen daarbij strategische kennis en vaardigheden. Er is daarom
sprake van een exclusief soort samenwerking. Er worden gedetailleerde afspraken gemaakt om de
exclusiviteit van de samenwerking te bewaken. Daarnaast kent de ondernemende
samenwerkingsvorm strenge procedures die zaken als de kwaliteit van de samenwerking en de
spelregels omtrent de samenwerking beschermen. Binnen de beschreven spelregels van de
samenwerking kunnen de partners zelf beslissen hoe zij handelen. Daarmee neigt de ondernemende
samenwerking sterk richting de vertrouwensbenadering. Besluiten worden binnen de ondernemende
samenwerkingsvorm genomen op basis van consensus.
Ondernemende samenwerkingen vinden plaats tussen gelijkwaardige partners (Kaats & Opheij,
2012). Gelijkwaardigheid betekent niet dat deze partnerorganisaties even groot hoeven te zijn, maar
kan ook voortkomen uit het feit dat de samenwerkende partijen elkaars competenties als
gelijkwaardig beschouwen.
Er zijn enkele organisatieprincipes voor ondernemend samenwerken (Kaats & Opheij, 2012). Er
dienen goede afspraken gemaakt te worden om de exclusiviteit van de samenwerking te borgen. Dit
omvat overeenkomsten over de reikwijdte van de samenwerking en transparantie omtrent
concurrerende initiatieven. Daarnaast dienen procedures opgezet te worden die de samenwerking
bewaken in zaken als vertrouwelijkheid, in- en uittreding, financiën, eigendomsrechten, etc. Het
verschil tussen deze procedures en de spelregels die in de organisatieprincipes van verkennend
samenwerken beschreven zijn, is dat deze procedures scherper geformuleerd zijn en er meer
consequenties verbonden zijn aan het overtreden van deze procedures dan aan het overtreden van
de spelregels. Ten slotte is het belangrijk dat de doelen waaraan de partijen zich committeren en de
bijbehorende synergie geëxpliciteerd en regelmatig geagendeerd worden. Bij de ondernemende
samenwerkingsvorm past een doelgerichte managementstijl.
Ondernemend samenwerken vindt in de praktijk plaats als het aangaan van een joint venture
(Barringer en Harrison, 2000). Een joint venture ontstaat wanneer twee of meer organisaties een
deel van hun middelen bundelen om een afzonderlijke organisatie in gezamenlijk bezit op te richten
(Inkpen & Crossan, 1995). Een voorbeeld hiervan is wanneer een groep bedrijven in een sector een
deel van hun vooronderzoek samen uitvoert.
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Voor- en nadelen ondernemende samenwerking
Harrigan (1986) onderscheidt drie soorten voordelen van ondernemend samenwerken: interne,
strategische en concurrentievoordelen.
De interne voordelen die Harrigan (1986) noemt van ondernemend samenwerken ten opzichte van
minder intensieve samenwerkingsvormen zijn dat kosten en risico’s bij het aangaan van een
ondernemende samenwerking gedeeld kunnen worden, ondernemend personeel beter behouden
kan worden, schaalvoordelen kunnen ontstaan door het delen van de productie en dat het
gemakkelijker wordt toegang te verkrijgen tot nieuwe technologieën, klantgroepen en innovatieve
managementsystemen. Strategische voordelen zijn dat het aangaan van ondernemende
samenwerking kan leiden tot de diversificatie van markten, producten, vaardigheden en
investeringen. Ondernemend samenwerken is een manier om technologie van andere organisaties te
verkrijgen. Daarnaast kan het samenvoegen van competenties van samenwerkende organisaties
leiden tot een synergie van de totale prestaties. Ten slotte is er een aantal concurrentievoordelen.
Het aangaan van een ondernemende samenwerking leidt tot een versterkte marktpositie met als
positieve elementen: dat een organisatie beter in staat is de structuur van de sector te beïnvloeden,
de sector als geheel te versterken, first-mover voordeel ten opzichte van de concurrentie te
verkrijgen en defensief te reageren op bijvoorbeeld sectorvervaging of globalisering (Harrigan, 1986).
Er zijn ook nadelen verbonden aan de ondernemende samenwerkingsvorm. Doordat het opzetten
van een ondernemende samenwerking lang duurt, is het niet mogelijk snel te schakelen (De Man,
2006). Het leidt er ook toe dat een ondernemende samenwerking niet geschikt is voor kort lopende
projecten. Daarnaast is het lastig een ondernemend samenwerkingsproject te ontbinden of aan
derden te verkopen. Ondernemende samenwerkingsrelaties moeten dus alleen aangegaan worden
bij een lange verwachte looptijd van het project. Een ander nadeel is dat wanneer de machtsbalans
tussen de samenwerkende partijen uit balans raakt of wanneer de verschillende bedrijfsculturen met
elkaar botsen het vertrouwen binnen de samenwerking kan beschadigen (Barringer & Harrison,
2000).

3.2.5

Acquisitie

Een acquisitie (verbeteren; hoge intensiteit) is de grondvorm van samenwerken waarin een
organisatie een meerderheidsbelang vergaart in een andere organisatie en deze op die manier
volledig absorbeert (DePamphilis, 2011). Het doel daarbij is het vergroten van de organisatie, de
marktmacht en de controle van de organisatie (De Man, 2006).
Aangezien een acquisitie ertoe leidt dat slechts één organisatie overblijft, is er geen sprake van een
relatie op basis van controle of vertrouwen. Enerzijds is er sprake van volledige controle omdat de
ene organisatie de andere organisatie volledig heeft ingelijfd. De relatie tussen deze partijen is
hiërarchisch. Anderzijds is het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie ontstaat waarin het ingelijfde
organisatiedeel nog enige autonomie heeft. Dit zodat bij het ingelijfde organisatiedeel niet het idee
ontstaat volledig geregeerd te worden binnen de nieuwe werkelijkheid. Wanneer dit idee ontstaat,
leidt het er in veel gevallen tot een zeer hoog personeelsverloop binnen de ingelijfde organisatie.
Bij een acquisitie wordt een organisatie deel van een andere organisatie (DePamphilis, 2011). Er is
hierbij geen sprake van afbakening aangezien het alle activiteiten van de verworven organisatie
betreft. Daarnaast is er sprake van gehele exclusiviteit binnen een acquisitie, gezien het
meerderheidsbelang dat een organisatie door de acquisitie in de verworven organisatie krijgt. Deze
organisatie verkrijgt daarmee de controle over de andere organisatie.
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Voor- en nadelen acquisities
De Man (2006) schetst enkele voordelen van het verkiezen van een acquisitie boven andere vormen
van samenwerking. Zo leidt dit tot volledige controle, aangezien de gehele besluitvorming bij een
acquisitie binnen de organisatie plaatsvindt. Daarnaast leiden acquisities tot een grotere organisatie
en daarmee tot meer marktmacht. Een laatste voordeel is dat de opbrengsten die bij een
samenwerking tussen de deelnemende partijen gedeeld moeten worden bij een acquisitie geheel
binnen de organisatie blijven.
Acquisities kunnen tevens nadelen tot gevolg hebben (De Man, 2006). Acquisities leiden vaak tot
grote integratieproblemen en hoge kosten. Daarnaast zijn acquisities zulke hevige
organisatieveranderingen dat ze aanvankelijk vaak tot productiviteitsverlies leiden. Een ander nadeel
is dat de overgenomen organisatie voor de nieuwe gecombineerde organisatie oninteressante
organisatieonderdelen kan bevatten. Deze moeten vervolgens weer afgestoten worden. Verder
bestaat het risico dat een overnemende organisatie moeite heeft de overgenomen organisatie in de
eigen organisatie op te nemen. Hierbij geldt de regel dat het moeilijker wordt om van de fuserende
of overgenomen organisaties een geheel te maken, naar mate de acquisitie groter is. Een zesde
nadeel dat De Man (2006) noemt is dat de flexibiliteit van acquisities zeer beperkt is. Doordat het
gaat om een opname van een andere organisatie in de eigen organisatie kan een stuk minder
eenvoudig worden afgeweken van het oorspronkelijke samenwerkingsplan dan bij
samenwerkingsvormen met een minder hoge intensiteit.

3.2.6

Fusie

Een fusie (vernieuwen; hoge intensiteit) vindt plaats wanneer twee of meer organisaties opgaan in
een nieuwe organisatie (DePamphilis, 2011). Na de fusie blijft juridisch alleen de nieuwe organisatie
over. De oude organisaties bestaan dan niet meer. Het doel is te komen tot een grotere organisatie,
met meer marktmacht en meer controle (De Man, 2006).
Het fuseren van meerdere organisaties leidt tot volledige controle tussen deze organisaties, omdat
de volledige nieuwe organisatie onder één directie komt te staan. Daarnaast moet er bij het
fusieproces veel worden gehandeld op basis van vertrouwen, aangezien er sprake is van een
gelijkwaardige relatie.
Bij een fusie gaan twee organisaties samen in één organisatie (DePamphilis, 2011). Dit maakt het tot
een vorm van totale samenwerking. Dit hoeft niet te worden afgebakend aangezien het alle
activiteiten van de samengaande organisaties betreft. Daarnaast is er sprake van gehele exclusiviteit
binnen een fusie.
Bij een fusie wisselen aandeelhouders van de deelnemende organisaties aandelen met elkaar uit. Zo
ontstaat op een natuurlijke wijze een nieuwe mix van aandelen en aandeelhouders (DePamphilis,
2011). Dit leidt automatisch tot een nieuwe machtsverhouding in de nieuwe organisatie.
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Voor- en nadelen fusies
De termen acquisitie en fusie worden in de praktijk vaak uitwisselbaar gebruikt (De Man, 2006),
ondanks dat er zoals aangetoond is hoofdstuk 3.2.5 en 3.2.6 wel degelijk verschil bestaat tussen de
twee. Toch lijken de twee sterk op elkaar en zijn ook de voor- en nadelen bijna volledig gelijk.
Daarom zullen in deze paragraaf niet de voor- en nadelen van fusies in het algemeen worden
benoemd, maar alleen de voor- en nadelen van fusies ten opzichte van acquisities.
Het voornaamste voor- en nadeel van het aangaan van een fusie ten opzichte van een acquisitie
moet gezocht worden in de machtsverdeling binnen de nieuwe organisatie (De Man, 2006). Bij een
fusie moeten beide fuserende organisaties controle en macht opgeven ten bate van de collectieve
fusieorganisatie. Dit leidt ertoe dat individuele actoren binnen de organisaties minder mogelijkheden
hebben om beslissingen te maken over hun handelingen. Bij een acquisitie behoudt de opkopende
organisatie de macht om beslissingen te nemen. Hier moet op aangevuld worden dat bij een fusie
meestal ook geen sprake is van volledig gelijke verhoudingen. Doordat er bij fusies vaak een verschil
is in grootte of onderhandelingspositie tussen de deelnemende partijen, zal de machtsverhouding
ook hier vaak in het voordeel van één dominante partij liggen. Dat leidt er toe dat bij zulke fusies, net
als bij acquisities, één partij de controle kan behouden over de beslissingen die binnen de organisatie
worden genomen.

3.3 Kiezen van een passende samenwerkingsvorm
Naast de motieven voor organisatorische samenwerking in het algemeen die zijn besproken in
hoofdstuk 3.1, zijn er ook motieven om voor een specifieke soort samenwerking te kiezen. In dit
hoofdstuk worden de motieven besproken die leiden tot het kiezen van een specifieke
samenwerkingsvorm. In hoofdstuk 3.2 zijn zes verschillende grondvormen beschreven die elk
bestaan uit een verschillende mix van doel en intensiteit van samenwerken. In dit hoofdstuk wordt
eerst het maken van een keuze voor een doel van samenwerken, verbeteren of vernieuwen,
besproken. Vervolgens worden argumenten besproken om voor een bepaalde intensiteit van
samenwerken te kiezen: samenwerken met lage, medium of hoge intensiteit. Zodra de keuze is
gemaakt voor een doel en intensiteit van samenwerken wordt het duidelijk welke grondvorm van
samenwerken het meest passend is voor de betreffende samenwerking.
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3.3.1

Kiezen doel van samenwerken

Bij het kiezen van samenwerkingsdoelen wordt in dit onderzoek uitgegaan van verbeteren of
vernieuwen. Hierbij moet benadrukt worden dat het gaat om een keuze. Geen van de twee is “beter”
dan de andere. Voor welke van de twee doelen wordt gekozen, is afhankelijk van wat met de
samenwerking bereikt dient te worden.
Daarbij moet de kanttekening gemaakt wordt dat de kunst van veranderen ligt in de zuinigheid van
de hoeveelheid verandering die gebracht wordt (De Caluwé en Vermaak, 2006). Aangezien
verbeteren voortbouwt op de huidige structuren en bij vernieuwen nieuwe structuren worden
opgezet, kan worden gesteld dat vernieuwen een complexere verandering is dan verbeteren. Hoe
complexer een verandering is, hoe lager de kans op een succesvolle implementatie. Daarom dient
wanneer het behalen van de samenwerkingsdoelen van een organisatie zowel mogelijk is door te
kiezen voor verbeteren als voor vernieuwen altijd gekozen te worden voor verbeteren. Wanneer
blijkt dat met verbeteren niet aan de doelstellingen kan worden voldaan, dient er gekozen te worden
voor vernieuwen.
Samenwerkingsdoelen kunnen worden gecategoriseerd als verbeteren of vernieuwen aan de hand
van een zevental aspecten van verbeteren en vernieuwen. Deze worden weergegeven in tabel 1.
Door de aspecten van samenwerkingsdoelen te vergelijken met de aspecten van verbeteren en
vernieuwen kan worden bepaald of een samenwerkingsdoel te categoriseren valt als verbeteren of
vernieuwen.

3.3.2

Kiezen intensiteit van samenwerken

In dit onderzoek wordt uitgegaan van drie intensiteiten van samenwerking: lage, medium en hoge
intensiteit. Samenwerkingen met een lage intensiteit zijn samenwerkingen waarbij geen sprake is van
een gedeelde bedrijfsvoering: de transactionele en verkennende samenwerkingsvorm.
Samenwerkingen met een medium intensiteit zijn samenwerkingen waarbij de samenwerkende
partners wel een bedrijfsvoering delen: de functionele en ondernemende samenwerkingsvorm. Bij
samenwerkingen met een hoge intensiteit, acquisities en fusies, gaan de samenwerkende
organisaties op in één nieuwe organisatie.
Dyer, Kale en Singh (2004) noemen vijf factoren die elk leiden tot de keuze voor een samenwerking
met lage, medium of hoge intensiteit. Deze factoren kunnen worden onderverdeeld in interne en
externe factoren. De interne factoren hebben betrekking op de middelen van de samenwerkende
organisaties. Deze bestaan uit de koppeling van de middelen, het soort middelen waarover de
organisaties beschikken en de omvang van overbodige middelen. De externe factoren zijn
marktfactoren en betreffen de mate van onzekerheid en concurrentie.
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Factor
Koppeling middelen

Te kiezen intensiteit
Modulair
Lage intensiteit
Sequentieel
Medium intensiteit
Wederkerig
Hoge intensiteit
Soort middelen
Harde middelen
Hoge intensiteit
Zachte middelen
Lage of medium intensiteit
Omvang overbodige middelen
Hoog
Hoge intensiteit
Mate van onzekerheid
Laag
Hoge intensiteit
Medium
Medium intensiteit
Hoog
Lage intensiteit
Mate van concurrentie
Laag
Lage intensiteit
Medium
Medium intensiteit
Hoog
Hoge intensiteit
Tabel 4: te kiezen intensiteit aan de hand van vijf factoren (Dyer et al., 2004)

Koppeling middelen
Met de koppeling van middelen wordt bedoeld dat organisaties hun middelen combineren met de
middelen van partnerorganisaties om zo beter te kunnen werken. Er zijn drie verschillende manieren
waarop de middelen van samenwerkende organisaties kunnen worden gekoppeld: modulair,
sequentieel en wederkerig (Dyer et al., 2004). Elke soort koppeling komt tot stand doordat
organisaties hun gezamenlijke middelen anders combineren en toepassen. Welke soort koppeling in
een samenwerking wordt nagestreefd, heeft een direct effect op welke samenwerking het best kan
worden aangegaan.
Een modulaire koppeling houdt in dat samenwerkende organisaties onafhankelijk hun middelen
beheren en onafhankelijk van productie elkaars resultaten bevorderen, bijvoorbeeld door hun
producten gegroepeerd te verkopen. Hierbij kan het best worden ingezet op een samenwerking met
lage intensiteit. Er is in dit geval namelijk bijna geen sprake van samenwerking waarbij middelen
gedeeld worden. Een hogere intensiteit is daarom niet nodig.
Er is sprake van een sequentiële koppeling wanneer organisaties hun taak uitvoeren en vervolgens
het geproduceerde resultaat doorgeven aan hun partner zodat deze zijn deel kan uitvoeren.
Middelen moeten hierbij worden aangepast aan de samenwerking om de overdracht soepel te laten
verlopen. Volgens Dyer et al. (2004) verloopt dit het best wanneer een samenwerking met medium
intensiteit wordt aangegaan. Bedrijfsprocessen van organisaties worden hierbij op elkaar afgestemd,
maar niet samengevoegd. Een medium intensiteit van samenwerken past bij een sequentiële
koppeling, aangezien er sprake is van een gedeelde productie die autonoom door de organisaties
wordt uitgevoerd.
Een wederkerige koppeling is wanneer organisaties een hechte samenwerking aangaan waarbij ze
middels een iteratief proces kennis delen en samen handelingen uitvoeren. De middelen van de
samenwerkende organisaties worden hierbij zowel gecombineerd, als sterk op elkaar aangepast, om
zo de intensieve samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen. Wanneer er sprake is van een
dusdanig hechte samenwerking, kan deze het best worden gezocht in een samenwerking met hoge
intensiteit. Bij deze intensiteit van samenwerking zijn de verschillende organisaties perfect op elkaar
afgestemd en kunnen ze daardoor dit type intensieve samenwerking goed aan.
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Soort middelen waarover de organisaties beschikken
Voordat organisaties kiezen voor een soort samenwerking, moeten zij bekijken of de te behalen
synergie behaald wordt door het combineren van harde of zachte middelen (Dyer et al., 2004). Harde
middelen zijn productiemiddelen zoals land, grondstoffen, machines, etc. Zachte middelen zijn de
werknemers van een organisatie.
Wanneer de synergie vooral gegenereerd wordt middels de inzet van harde middelen, is een
samenwerking met hoge intensiteit de beste keuze. De reden hiervoor is dat harde middelen
gemakkelijk op waarde te schatten zijn en dat organisaties er relatief snel synergie uit kunnen
genereren.
Wordt de synergie voornamelijk gegenereerd door middel van zachte middelen, dan is een
samenwerking met hoge intensiteit af te raden. Werknemers van samengevoegde organisaties
worden vaak minder productief, omdat zij de intrinsieke motivatie missen om in het belang van de
nieuwe organisatie te werken en het idee hebben dat ze met het ontstaan van de nieuwe organisatie
vrijheden hebben moeten inleveren. Dit verlies aan intrinsieke motivatie van personeel leidt er vaak
toe dat een deel van het personeel na een acquisitie of fusie uit de organisatie treedt. Daarom kan bij
synergie generatie door zachte middelen het best gekozen worden voor een samenwerking met lage
of medium intensiteit.

Omvang van overbodige middelen
Het aangaan van een organisatorische samenwerking leidt tot overtollige middelen doordat
middelen efficiënter gebruikt kunnen worden (Dyer et al., 2004). De overtollige middelen kunnen
gebruikt worden om te bezuinigen of om de productie te vergroten. Voordat organisaties een
samenwerking aangaan, moeten zij vaststellen wat de omvang van de overbodige middelen gaat zijn,
aangezien dit effect heeft op welke samenwerkingsvorm het best gekozen kan worden.
Als de beoogde samenwerking leidt tot grote overschotten aan middelen, kan het beste worden
gekozen voor een samenwerking met hoge intensiteit. Dit geeft het management volledige controle
over de besluitvorming en de mogelijkheid om de overbodige middelen gemakkelijk weg te werken.

Mate van onzekerheid
Voordat een organisatie een samenwerking aangaat met een andere organisatie moet worden
geanalyseerd welke mate van onzekerheid de samenwerking kent (Dyer et al., 2004). De onzekerheid
van de samenwerking kan worden opgesplitst in technologische onzekerheid (werkt het product) en
marktonzekerheid (hoe goed zal het product verkocht worden). Hoe groter de onzekerheid rondom
de samenwerking, hoe lager de intensiteit van de samenwerking moet worden ingestoken. Wanneer
de samenwerking een hoge mate van onzekerheid kent, kan het best een samenwerking worden
aangegaan met lage intensiteit. Bij een gemiddelde mate van onzekerheid kan een samenwerking
met medium intensiteit worden aangegaan. Bij een lage mate van onzekerheid kan het best een
samenwerking met hoge intensiteit worden aangegaan.
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Mate van concurrentie
In een open markt hebben organisaties vaak meerdere opties voor het aangaan van een
samenwerking (Dyer et al., 2004). Naast de keuzevrijheid die dit biedt, leidt dit er ook toe dat de
samenwerkingspartner van een organisatie meerdere opties kan hebben. Er kan concurrentie zijn
voor het aangaan van een samenwerking. Hierbij geldt dat naarmate er meer concurrentie is, er
moet worden ingezet op een hogere intensiteit van samenwerken. Bij weinig concurrentie is het
veilig voor een organisatie een samenwerking met lage intensiteit aan te gaan. Zodra er sprake is van
redelijke concurrentie kan het verstandiger zijn een samenwerking met medium intensiteit aan te
gaan. Bij hevige concurrentie is de meest veilige optie de samenwerking met hoge intensiteit. Zo
wordt het concurrenten onmogelijk gemaakt zich in de samenwerking te mengen.

3.4 Samenvatting theoretisch kader
In dit theoretisch kader zijn verschillende samenwerkingsvormen opgesteld. Het doel van
samenwerken, verbeteren of vernieuwen, gecombineerd met een lage, medium of hoge intensiteit
van samenwerken leidt tot één van zes samenwerkingsvormen: de transactionele, verkennende,
functionele of ondernemende samenwerkingsvorm, acquisitie of fusie. In figuur 5 wordt
weergegeven welke combinatie van doel en intensiteit van samenwerken leidt tot welke
samenwerkingsvorm.
Vervolgens is onderzocht welke samenwerkingsvorm het best past bij de betreffende samenwerking.
Het samenwerkingsdoel dat de betrokken partijen voor ogen hebben, wordt hiervoor gecombineerd
met de best passende intensiteit voor de samenwerking. Of het samenwerkingsdoel van de
betrokken partijen kan worden gedefinieerd als verbeteren of vernieuwen, wordt bepaald door de
eigenschappen van deze samenwerkingsdoelen te vergelijken met de eigenschappen van verbeteren
of vernieuwen, zoals weergegeven in tabel 1.
De intensiteit van de samenwerking wordt bepaald aan de hand van een vijftal factoren: de
koppeling van middelen, het soort middelen, de omvang van overbodige middelen, de mate van
onzekerheid en mate van concurrentie. Drie hiervan zijn interne factoren. Deze hebben betrekking
op de samenwerkende organisaties. De mate van onzekerheid en mate van concurrentie zijn externe
factoren. Hier hebben de samenwerkende organisaties geen invloed op. Elke factor leidt tot een lage,
medium of hoge intensiteit van samenwerken, zoals weergegeven in tabel 4. Door van de vijf
factoren samen het gemiddelde te nemen kan worden gekomen tot een uiteindelijke intensiteit voor
de onderzochte samenwerking. Hoe dit wordt gedaan wordt beschreven in het methodologisch
kader. Gecombineerd met de samenwerkingsdoelen van de betrokken organisaties kan worden
geconcludeerd welke samenwerkingsvorm het beste past bij de onderzochte organisaties.
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3.5 Conceptueel model
In dit hoofdstuk wordt het conceptueel model geschetst. Dit is de grafische weergave van de causale
verbanden uit dit onderzoek. In dit onderzoek zijn vijf samenwerkingsfactoren opgesteld: de
koppeling van middelen, het soort middelen, de omvang van overbodige middelen, de mate van
onzekerheid en de mate van concurrentie. Elke individuele samenwerkingsfactor leidt tot een advies
voor een lage, medium of hoge intensiteit van samenwerken. Gezamenlijk leiden deze adviezen tot
een best passende intensiteit van samenwerken voor de onderzochte samenwerking. Gecombineerd
met het type samenwerkingsdoel dat de betrokken organisaties hebben, kan worden gekomen tot
een best passende samenwerkingsvorm.
In het onderstaande conceptueel model worden de elementen die de dimensies invullen
weergegeven in blauw. Dit zijn het doel van de samenwerking en de samenwerkingsfactoren met de
intensiteit die uit elke factor voort komt. De twee dimensies die samen leiden tot een best passende
samenwerkingsvorm, namelijk de gecombineerde intensiteit van samenwerken en het type
samenwerkingsdoel, worden weergegeven in rood. De uiteindelijk best passende
samenwerkingsvorm wordt weergegeven in groen.

Figuur 6: conceptueel model
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4. Methodologisch kader
In dit hoofdstuk wordt besproken welke keuzes zijn gemaakt bij de inrichting van dit onderzoek en
waarom deze keuzes op deze manier zijn gemaakt. Dit wordt gedaan door eerst het
onderzoeksontwerp te schetsen. Daarna worden de methoden van dataverzameling besproken.
Vervolgens wordt de operationalisering van het onderzoek weergegeven. Ten slotte worden de
onderzoekseenheden, data-analyse en de kwaliteitsborging van het onderzoek beschreven.

4.1 Onderzoeksontwerp
In dit onderzoek wordt de samenwerking onderzocht tussen twee kinderziekenhuizen in ZuidoostNederland: het Amalia kinderziekenhuis en het Maastricht UMC+. Dit wordt gedaan door middel van
een exploratief onderzoek, waarin wordt onderzocht wat voor soort samenwerking het meest
passend is voor de samenwerking tussen beide ziekenhuizen. De in het vorige hoofdstuk
gepresenteerde theorie wordt hierbij niet getoetst, maar is het uitgangspunt van het onderzoek.
Het onderzoek is kwalitatief van aard en wordt uitgevoerd aan de hand van een casestudy. Er is
gekozen voor kwalitatief onderzoek aangezien dit de mogelijkheid biedt de casus diepgaand te
onderzoeken. Daarnaast biedt kwalitatief onderzoek betere mogelijkheden tot het vastleggen van
informatie over de mening en achterliggende denkwijze van respondenten.

4.2 Methoden van dataverzameling
Voor het verzamelen van data wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van semi-gestructureerde
interviews. De hierbij behorende vragenlijst staat in Bijlage 1 van dit onderzoek. In dit hoofdstuk
staat beschreven hoe de semi-gestructureerde interviews zijn gebruikt voor het verzamelen van data
en waarom daarvoor gekozen is.
De interviews zijn gehouden met als doel te achterhalen welke motieven en overwegingen spelen
binnen de verschillende organisatieonderdelen van het Amalia kinderziekenhuis en het Maastricht
UMC+ bij het aangaan van de samenwerking. Interviews zijn een goede methode voor het verkrijgen
van deze data, aangezien het gaat om ongedocumenteerde informatie. Binnen het onderzoek zijn
interviews gehouden met professionals uit verschillende delen van beide ziekenhuizen. Dit zorgt er
voor dat een nauwkeurig beeld ontstaat van hoe er wordt gedacht over samenwerking in de
verschillende delen van beide organisaties. Hierbij is het van belang dat in beide ziekenhuizen een
overeenkomstig aantal organisatieleden is gesproken met hetzelfde functietype, om zo te komen tot
een gelijk beeld van de organisaties. In hoofdstuk 4.4 wordt besproken welke organisatieleden
geïnterviewd zijn en waarom voor deze personen is gekozen. Er is gekozen om meerdere interviews
per organisatieniveau, per ziekenhuis te houden, aangezien dit bijdraagt aan een grotere
betrouwbaarheid van het onderzoek.
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4.3 Operationalisatie
In dit onderdeel worden de elementen die samen leiden tot de meest passende samenwerkingsvorm
geoperationaliseerd. De elementen bestaan uit het samenwerkingsdoel en de vijf factoren die leiden
tot een keuze voor een bepaalde intensiteit van samenwerken. De vijf factoren zijn de koppeling van
middelen, soort middelen, omvang van overbodige middelen, mate van onzekerheid en mate van
concurrentie. Per element wordt uitgelegd wat hieronder in de praktijk wordt verstaan bij de
samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+. Aan de hand hiervan zijn in
hoofdstuk 4.4 interviewvragen opgesteld.

Samenwerkingsdoelen
Bij het achterhalen van de samenwerkingsdoelen is onderzocht wat de praktische problemen zijn die
ertoe leiden dat de ziekenhuizen over willen gaan tot samenwerking en welke oplossingen die
samenwerking moet opleveren. Door te vragen naar deze problemen en bijbehorende oplossingen
ontstaat een beeld van de samenwerkingsdoelen. Dit leidt ertoe dat de samenwerkingsdoelen
gecategoriseerd kunnen worden als verbeteren of vernieuwen,
verhoudingen tussen de organisaties die door de samenwerking ontstaat, de tijdsoriëntatie van de
samenwerking, mate van organisatieverandering, leidraad, oriëntatie, succesfactoren en innovatieve
of incrementele aanpak van de samenwerking. Dit leidt ertoe dat er uitspraken gedaan kunnen
worden over het type samenwerkingsdoelen dat de betrokken organisaties hebben: verbeteren of
vernieuwen.

Koppeling middelen
Bij de koppeling van middelen is bekeken op welke wijze de ziekenhuizen de behandeling van
patiënten onderling koppelen binnen de samenwerking: in welke mate koppelen de ziekenhuizen de
zorgcapaciteit binnen behandelprocessen, delen zij faciliteiten en is er sprake van opdeling van taken
tussen de twee ziekenhuizen. Ook is onderzocht in welke mate de samenwerkende ziekenhuizen
bereid zijn autonomie met elkaar te delen. Hierdoor kunnen conclusies worden getrokken over hoe
de productiemiddelen van beide ziekenhuizen binnen de samenwerking aan elkaar gekoppeld zijn.

Soort middelen
Het soort middelen waarover een organisatie beschikt om het productieproces te realiseren, kan
verdeeld worden in harde middelen (land, grondstoffen, machines, etc.) en zachte middelen (het
personeel). Het is evident dat beide soorten middelen nodig zijn binnen de organisatie. Toch is
getracht te achterhalen wat voor de samenwerking belangrijker is: harde of zachte middelen. Dit is
onderzocht door de geïnterviewden te vragen naar hun mening over het belang van harde en zachte
middelen. Er is aan de geïnterviewden gevraagd welke van de twee het belangrijkst is voor het
functioneren van het ziekenhuis en waarom.
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Omvang overbodige middelen
Het ontstaan van overbodige middelen door samenwerken houdt in dat door het aangaan van een
samenwerking er binnen het productieproces een dusdanige efficiëntieslag kan worden gemaakt dat
de ziekenhuizen met dezelfde middelen meer patiënten kunnen behandelen, of minder middelen
nodig hebben om hetzelfde aantal patiënten te behandelen. Tijdens de interviews is gevraagd of de
samenwerking en de integratie van productiemiddelen die daaruit voortkomt, leiden tot meer
efficiëntie en op wat voor manier zich dit in dat geval voordoet.

Mate van onzekerheid
De mate van onzekerheid valt op te delen in twee punten: technische onzekerheid en
marktonzekerheid. De technische onzekerheid wordt geoperationaliseerd als het risico dat de
samenwerking mislukt, volgens de onderzochte organisaties. Tijdens de interviews zijn de
geïnterviewden bevraagd over de kans op mislukking van de samenwerking en waarom zij dit zo
inschatten. De marktonzekerheid wordt geoperationaliseerd als de ontwikkeling van het aantal te
behandelen kinderen in de komende tien jaar. Dit is enerzijds onderzocht door de geïnterviewden te
vragen naar de ontwikkeling van de markt, anderzijds door te kijken naar het aantal kinderen dat
woonachtig is in de adherentiegebieden van de ziekenhuizen.

Mate van concurrentie
De mate van concurrentie wordt geoperationaliseerd als de concurrentie die de samenwerking
tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ heeft van andere ziekenhuizen waarmee
kan worden samengewerkt. Dit is onderzocht door het Amalia kinderziekenhuis te vragen naar de
mogelijkheden tot samenwerking met andere ziekenhuizen dan het Maastricht UMC+ en het
Maastricht UMC+ te vragen naar de mogelijkheden tot samenwerking met andere ziekenhuizen dan
het Amalia kinderziekenhuis. De mogelijkheden voor samenwerking van het ene ziekenhuis staat
gelijk aan de mate van concurrentie voor het andere ziekenhuis. Daardoor wordt door beide
ziekenhuizen te bevragen naar hun mogelijkheden tot samenwerking, ook duidelijk in hoeverre beide
ziekenhuizen last hebben van concurrentie van andere ziekenhuizen die met hun
samenwerkingspartner willen samenwerken.

4.4 Interviews
In dit hoofdstuk wordt besproken welke personen voor dit onderzoek zijn geïnterviewd en waarom
hiervoor is gekozen. Ook wordt de planning van de interviews weergegeven en wordt beschreven
hoe de data-analyse heeft plaatsgevonden.
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4.4.1

Onderzoekseenheden

In dit onderzoek wordt de mening van verschillende groepen medewerkers van het Amalia
kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ onderzocht. De Leeuw (2000) onderscheidt drie
organisatieniveaus: het strategisch, tactisch en operationeel management. Het strategisch
management wordt gedefinieerd als het besturen van de aspecten die voor het voortbestaan van de
organisatie cruciaal zijn. Het tactisch management wordt omschreven als het geheel van
organiserende en structurerende taken dat nodig is, op de manier die is bepaald door het strategisch
management. Het wordt ook wel beschreven als het structurele organisatorische management van
de organisatie. Het operationeel management is het geheel van besturende taken dat, zoals bepaald
door het strategisch en tactisch management, de dagelijkse gang van zaken aanstuurt. Binnen dit
onderzoek worden deze drie organisatieniveaus aangehouden als te onderzoeken groepen.

Figuur 7: organisatieniveaus (De Leeuw, 2000)

Het strategisch niveau wordt in dit onderzoek vertegenwoordigd door voor deze samenwerking
verantwoordelijke leden van de afdeling strategie van beide ziekenhuizen. Het tactisch niveau wordt
vertegenwoordigd door leidinggevenden en leden van de kernteams van de kinderziekenhuizen. Het
operationeel niveau wordt vertegenwoordigd door specialistisch kinderartsen.
Binnen dit onderzoek is de keuze gemaakt geen interviews te houden met de Raden van Bestuur,
patiëntraden en met verpleegkundigen binnen de kinderziekenhuizen. Er zijn geen leden van de
Raden van Bestuur van de ziekenhuizen geïnterviewd omdat er geen toegang verkregen kan worden
tot deze personen. De patiëntraden zijn niet geïnterviewd omdat deze niet genoeg specifieke kennis
omtrent de samenwerking hebben om de vragen goed te kunnen beantwoorden. Verpleegkundigen
zijn niet geïnterviewd omdat ervoor is gekozen de kinderartsen die leiding geven aan hun eigen
specifieke specialisme voor het operationeel niveau te interviewen.
Tijdens dit onderzoek zijn veertien personen geïnterviewd. Er is getracht ten minste twee
organisatieleden van zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te interviewen binnen beide
ziekenhuizen. Uiteindelijk is er één persoon geïnterviewd voor het strategisch niveau van het Amalia
kinderziekenhuis, twee voor het strategisch niveau van het Maastricht UMC+, drie voor het tactisch
niveau van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ en voor het operationeel niveau van
het Amalia kinderziekenhuis en twee voor het operationeel niveau van het Maastricht UMC+. In
hoofdstuk 4.4.2 wordt verder geëxpliciteerd welke personen voor dit onderzoek zijn geïnterviewd.
Er is tot de eerste afwijking gekomen doordat op het strategisch niveau van het Amalia
kinderziekenhuis slechts één persoon vanuit de afdeling strategie betrokken is bij de samenwerking.
Er was daardoor geen tweede persoon beschikbaar die geïnterviewd kon worden. Op het tactische
niveau van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ is juist een extra interview gehouden
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omdat er op deze niveaus een extra persoon aanwezig was met voor het onderzoek relevante kennis.
Hierdoor zijn op de tactische niveaus drie interviews gehouden: bij beide ziekenhuizen de
leidinggevende van het kinderziekenhuis, bedrijfskundig manager en beleidsadviseur. Deze hebben
alle drie een verschillende rol binnen het ziekenhuis en daardoor wellicht een afwijkende kijk op de
samenwerking. Op het operationele niveau van het Amalia kinderziekenhuis zijn drie specialistisch
kinderartsen geïnterviewd omdat deze allen werkervaring hebben in zowel het Amalia
kinderziekenhuis als Maastricht UMC+ en zodoende veel ervaring hebben omtrent de samenwerking
tussen de twee kinderziekenhuizen.

4.4.2

Planning interviews

In dit hoofdstuk wordt de planning van de interviews gepresenteerd. Zoals in hoofdstuk 4.4.3 is
beschreven zijn de interviews afgenomen met professionals van het strategisch, tactisch en
operationeel niveau van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+. In tabel 5 wordt
weergegeven met wie binnen elk niveau en ziekenhuis een interview is afgenomen, wat de functie is
van deze professional en wanneer dit interview plaatsvond.
Niveau
Strategisch

Ziekenhuis Persoon
Nijmegen
Esther van den
Berg
Maastricht Piet Daemen
Andrea Heide

Tactisch

Nijmegen

Kees Noordam
Rutger Vogel
Joris Fuijkschot

Maastricht

Gijs van Well
Veerle de Vries
Marieke Veelers

Operationeel Nijmegen

Maastricht

Joyce Geelen
Maaike de Vries
Paul Brons
Edward
Dompeling
Estela Rubio

Functie
Beleidsadviseur
strategieontwikkeling
Stafmedewerker RvB voor strategie
Stafmedewerker Samenwerking
UMC’s
Directeur Amalia kinderziekenhuis
Beleidsadviseur Amalia
kinderziekenhuis
Zorgdomeinleider

Datum
07-01-2020
28-01-2020

20-12-2019
09-01-2020
29-01-2020

Afdelingshoofd kindergeneeskunde
Adviseur Bedrijfsvoering &
Programma-management
Bedrijfskundig directeur Vrouw
Moeder Kind centrum
Kinderarts erfelijk aangeboren
aandoeningen
Kinderarts metabole ziekten
Kinderinternist-hematoloog
Kinderlongarts

16-01-2020
17-01-2020

Kinderarts metabole ziekten

21-01-2020

Tabel 5: planning interviews
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17-01-2020
17-12-2019
19-12-2019
19-02-2020
09-01-2020

4.4.3

Data-analyse

Tijdens het houden van de interviews zijn er opnames gemaakt met behulp van opnameapparatuur.
Daarna zijn de interviews getranscribeerd. Dit heeft geleid tot woordelijke transcripties van alle
interviews. In de transcripties is structuur aangebracht door te coderen aan de hand van de
vijfstapsanalyse van Heerink en Pinkster (2009). In deze vijfstapsanalyse zijn de transcripten eerst
gefragmenteerd in kleine eenheden. Vervolgens krijgt elk fragment een code op basis van de
kenmerken van het fragment. Hierna zijn de fragmenten gegroepeerd: fragmenten die bij elkaar
horen zijn bij elkaar gezet. De fragmenten worden hierbij gegroepeerd naar doelen en de vijf
factoren van intensiteit van samenwerken: de koppeling van middelen, soort middelen, omvang van
overbodige middelen, mate van onzekerheid en mate van concurrentie. Waar mogelijk is het
verband tussen de groepen weergegeven, op basis waarvan de groepen gestructureerd zijn. Ten
slotte zijn de resultaten teruggekoppeld naar de onderzoeksvragen en is onderzocht of de
onderzoeksvragen beantwoord konden worden met de resultaten van de interviews. Hierbij zijn
conclusies getrokken over de resultaten.
Bij het beredeneren van het gewenste doel van samenwerken, verbeteren of vernieuwen, is gekeken
naar de eigenschappen die de doelen ‘verbeteren’ en ‘vernieuwen’ volgens de theorie bezitten. Naar
mate het samenwerkingsdoel van de ziekenhuizen het meest overeenkomt met de eigenschappen
van verbeteren of vernieuwen is deze zodanig gecategoriseerd.
Voor het beredeneren van de gewenste intensiteit van samenwerken zijn de vijf in de theorie
gestelde factoren gebruikt. Alle vijf de factoren tellen even sterk mee. Elke factor leidt individueel tot
een meest gewenste intensiteit van samenwerken. Er is tot een totaalbeeld gekomen door de
gewenste intensiteiten een cijfer te geven (1 = lage intensiteit van samenwerken, 2 = medium
intensiteit van samenwerken, 3 = hoge intensiteit van samenwerken), alle gewenste intensiteiten bij
elkaar op te tellen en deze optelsom vervolgens door het aantal opgetelde factoren te delen. De
gewenste intensiteit van samenwerken is het getal waar het uiteindelijke gemiddelde het dichtst bij
in de buurt komt.
De factoren zijn beredeneerd door de geïnterviewden naar hun mening te vragen omtrent koppeling
van middelen binnen de samenwerking, het soort productiemiddelen waarvan de organisaties van de
ziekenhuizen het meest afhankelijk zijn, de omvang van overbodige middelen die resulteert uit een
hechtere samenwerking, de mate van onzekerheid en de mate van concurrentie omtrent de
samenwerking. De mate van onzekerheid wordt opgedeeld in technologische onzekerheid en
marktonzekerheid. Om de ontwikkelingen rondom marktonzekerheid te onderzoeken, is gebruik
gemaakt van bevolkingsonderzoeksgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2019).
Hierbij is eerst onderzocht wat het gezamenlijke adherentiegebied is van het Amalia kinderziekenhuis
en Maastricht UMC+. Vervolgens is voor de regio’s binnen deze gebieden onderzocht wat de
ontwikkeling is in het aantal nul- tot twintigjarigen tussen 2020 en 2030.
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4.5 Kwaliteitsborging onderzoek
In dit hoofdstuk worden de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek beschreven. Vennix
(2010) beschrijft betrouwbaarheid als de situatie waarin het twee keer uitvoeren van hetzelfde
onderzoek beide keren dezelfde resultaten oplevert. Als er sprake is van afwijkende resultaten
betekent dit dat in één of beide onderzoeken meetfouten zijn gemaakt, waardoor de resultaten
onbetrouwbaar zijn. Validiteit wordt onderverdeeld in interne en externe validiteit (Vennix, 2010).
Interne validiteit beschrijft de mate waarin binnen het onderzoek correct wordt geredeneerd.
Externe validiteit beschrijft de generaliseerbaarheid van het onderzoek.
Er zijn enkele kanttekeningen te maken bij de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Tijdens het
uitvoeren van dit onderzoek is het samenwerkingsproces tussen het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+ al in gang gezet. Dit leidt ertoe dat het opnieuw uitvoeren van dit onderzoek tot
andere resultaten zou kunnen leiden vanwege voortschrijdend inzicht. De geïnterviewden kunnen
nieuwe ervaringen hebben opgedaan in de samenwerking tussen het moment van dit onderzoek en
een volgend onderzoek. Dat zou ertoe kunnen leiden dat zij gestelde vragen anders beantwoorden.
Ook is het mogelijk dat wanneer dit onderzoek opnieuw zou worden uitgevoerd andere betrokkenen
op het operationele niveau worden geïnterviewd met andere ideeën over de samenwerking. Om het
risico op afwijkende resultaten zo klein mogelijk te maken, is geprobeerd van elk organisatieniveau
per ziekenhuis meerdere personen te interviewen. Dit is overal gelukt, behalve bij het strategische
organisatieniveau van het Amalia kinderziekenhuis, omdat hier slechts één persoon voor deze
samenwerking verantwoordelijk is. Hierdoor waren er geen andere mensen beschikbaar met
voldoende kennis omtrent de samenwerking om geïnterviewd te kunnen worden. Daarnaast is op
het operationele niveau per ziekenhuis elk specialisme maximaal één keer geïnterviewd, om zo de
verschillende meningen binnen de organisaties zo duidelijk mogelijk te kunnen ventileren. Ten slotte
is er gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews, aan de hand van een vaste vragenlijst (zie
Bijlage 1), om zo te komen tot zo min mogelijk afwijkingen in de interpretatie van de vragen door de
geïnterviewden.
Met betrekking tot de interne validiteit is er ook een kanttekening te maken. Om de factoren te
kunnen invullen wordt vaak naar de mening van geïnterviewden gevraagd. Dit kan niet anders. Er zijn
geen andere manieren om te achterhalen hoe in delen van organisaties over een samenwerking
gedacht wordt dan hier simpelweg direct naar te vragen. Echter kan dit wel tot vertekende resultaten
leiden, aangezien het risico bestaat dat tijdens de interviews sociaal wenselijke of anderszins onjuiste
antwoorden worden gegeven.
De externe validiteit van het onderzoek is theoretisch hoog, maar voor qua onderzoeksresultaten
laag. De centrale theoretische lijn van dit onderzoek is het ontwerp van een aantal
samenwerkingsvormen en de vraag welke omstandigheden daarbij tot welke samenwerkingsvorm
zullen leiden. Dit is een vraagstuk dat bij samenwerking tussen alle soorten organisaties voorkomt.
De theorie is daardoor niet alleen bruikbaar bij samenwerking in de zorg, maar ook bij ander types
(commerciële en non-commerciële) organisaties. De uiteindelijke onderzoeksresultaten zijn echter
niet te generaliseren naar andere vormen van samenwerking in of buiten de zorg. Dit komt doordat
de afwegingen die worden gemaakt binnen de organisatieniveaus van beide ziekenhuizen sterk
situationeel afhankelijk zijn. Ook de invulling van de factoren die leiden tot een bepaalde vorm van
intensiteit van samenwerken zullen compleet verschillen per organisatie en samenwerking. Een
onderzoek naar een samenwerking tussen andere ziekenhuizen zou daardoor tot compleet andere
resultaten kunnen komen.
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5. Analyse en onderzoeksresultaten
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek geanalyseerd. Voor elk organisatieniveau wordt
ten eerste geanalyseerd wat de beoogde samenwerkingsdoelen van de organisatieniveaus van de
ziekenhuizen zijn en welke best passende intensiteit van samenwerken uit de onderzochte factoren
naar voren komt. De intensiteit van samenwerken zal blijken uit een combinatie van de vijf hiertoe
opgestelde factoren. Vervolgens wordt beredeneerd wat de best passende samenwerkingsvorm is
volgens de verschillende organisatieniveaus. Verder wordt weergegeven welke verschillen en
overeenkomsten in gewenste samenwerkingsvormen bestaan tussen de organisatieniveaus en wordt
indien mogelijk voor deze verschillen een verklaring gegeven. Ten slotte worden de potentiële risico’s
voor de samenwerking volgens de geïnterviewde betrokkenen besproken en wordt beschreven wat
de praktische implicaties van de gekozen samenwerkingsvorm zijn.

5.1 Strategisch niveau
5.1.1

Doel van samenwerken

Het doel van samenwerken ligt voor het strategisch niveau van het Amalia kinderziekenhuis
voornamelijk in het verkrijgen van schaalvergroting (E. van den Berg, persoonlijke communicatie, 7
januari 2020). Het verkrijgen van schaalvergroting is nodig omdat het kindzorgdomein zich kenmerkt
door lage patiëntvolumes en de benodigdheid van hoge specialistische kennis. Door een
samenwerking aan te gaan, is het mogelijk patiëntvolumes te creëren die hoog genoeg zijn om de
voor een kindergeneeskundig universitair ziekenhuis benodigde specialistische kennis te behouden.
Ook zou samenwerking er toe moeten leiden dat kennis en kunde naar een hoger niveau gebracht
worden door elkaar te ondersteunen bij complexe ziektebeelden en expertise uit te wisselen. Door
middel van samenwerking kunnen de verschillende ziekenhuizen elkaar aanvullen en versterken en
toch hun eigen identiteit behouden. De ziekenhuizen kunnen op die manier de zorg
toekomstbestendig met elkaar organiseren en toch intact blijven als zelfstandige zorgaanbieder.
Een belangrijk doel van het Maastricht UMC+ is om elkaar te versterken (A. Heide, persoonlijke
communicatie, 28 januari 2020). In landelijk perspectief zijn het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+ wat kleinere spelers, die samen sterker kunnen staan ten opzichte van de andere
academische ziekenhuizen. Dat is belangrijk omdat zo de beste patiëntenzorg geboden kan worden
in de regio Zuidoost-Nederland, zonder dat patiënten voor deze zorg naar de Randstad moeten
reizen. Limburg is een krimpregio met een dalend aantal kinderen (P. Daemen, persoonlijke
communicatie, 28 januari 2020). Dit betekent dat eenzelfde aantal deelspecialisaties in stand
gehouden moet worden voor steeds minder kinderen. Daarnaast is er een tekort aan
gespecialiseerde kinderartsen. Samenwerking zorgt ervoor dat enerzijds het patiëntvolume groot
genoeg kan blijven om alle deelspecialisaties in stand te houden, terwijl er anderzijds voldoende
gespecialiseerde kinderartsen zijn om alle diensten te draaien. Dit leidt ertoe dat academische
kindzorg in de regio Zuidoost-Nederland behouden kan blijven. Verder leidt de samenwerking ertoe
dat door uitwisseling van kennis het expertiseniveau stijgt binnen de ziekenhuizen (A. Heide,
persoonlijke communicatie, 28 januari 2020). Ten slotte is er ook nog het politieke aspect. Er is op dit
moment een concentratiebeweging gaande bij academische ziekenhuizen en de daarbij betrokken
specialisten. Door met de twee ziekenhuizen gezamenlijk naar buiten te treden kan hier meer invloed
op worden uitgeoefend.
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Bovenstaande samenwerkingsdoelen kunnen worden gecategoriseerd als “verbeteren”. Er is
namelijk sprake van eerste orde veranderingen, gericht op stabiliteit en continuïteit, met als doel het
beter organiseren van huidige processen. De doelen kunnen al op korte termijn worden bereikt door
het incrementeel doorvoeren van nieuwe verbeteringen.

5.1.2

Koppeling van middelen

Binnen de samenwerking is er sprake van een sequentiële koppeling van middelen. De samenwerking
wordt steeds hechter. Esther van den Berg (persoonlijke communicatie, 7 januari 2020) noemt dat er
uitwisseling van patiënten plaatsvindt, kennis gedeeld wordt en dat de ziekenhuizen bepaalde
handelingen voor elkaar uitvoeren. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van elkaars infrastructuur
om te komen tot een zo slim en doelmatig mogelijke bedrijfsvoering. Er is echter nog geen sprake
van dat specialismes worden verdeeld, waarbij alle artsen en patiënten van een specialisme volledig
naar één van beide twee ziekenhuizen gaan (P. Daemen, persoonlijke communicatie, 28 januari
2020). Dit type samenwerking kan worden gecategoriseerd als een sequentiële koppeling van
middelen. Een sequentiële koppeling leidt tot een medium intensiteit van samenwerken.

5.1.3

Soort middelen

Esther van den Berg (persoonlijke communicatie, 7 januari 2020) gaf aan dat de synergie van het
Amalia kinderziekenhuis vooral behaald wordt door het combineren van zachte middelen: “Omdat
de persoon de zorg verleent en wat mij betreft apparatuur belangrijk, maar randvoorwaardelijk is. De
menselijke interpretatie van ziektebeelden, dat wat de apparatuur vertelt en wat je aan het bed ziet,
door middel van kennis en kunde maakt je een goede dokter.” Piet Daemen (persoonlijke
communicatie, 28 januari 2020) vult hierop aan dat, veronderstellend dat er geld is, infrastructuur
altijd kan worden aangeschaft. “De meerwaarde wordt geleverd door de specialisten,
verpleegkundigen en alle werknemers die iedere dag weer meerwaarde leveren en ten dienste staan
aan de patiënt. Je kan nog zo’n mooie operatiekamer inrichten, maar zonder de goede chirurg kan je
niks.” Een afhankelijkheid van zachte middelen leidt tot een lage of medium intensiteit van
samenwerken.

5.1.4

Omvang overbodige middelen

Een efficiëntere inzet van middelen door samenwerking kan met name ontstaan in de infrastructuur
(A. Heide, persoonlijke communicatie, 28 januari 2020). Zo kan er efficiënter gewerkt worden door
bepaalde handelingen in één ziekenhuis in plaats van in twee ziekenhuizen aan te bieden. Dat is
echter beperkt mogelijk, want een academisch ziekenhuis moet altijd een bepaalde basis aan
specialismes op locatie hebben. Specialismes zijn namelijk naast hun eigen specialistische patiëntzorg
nodig om elkaar te ondersteunen. Ook de grote afstand tussen de beide ziekenhuizen, ongeveer 130
kilometer, maken het lastig om infrastructuur in vergaande mate te delen: de afstand maakt dat een
patiënt minder snel voor een kleine handeling even op en neer gaat. Dit is niet patiëntvriendelijk,
maar daarnaast mag ook niet onderschat worden dat sommige mensen simpelweg de middelen niet
hebben om ver te reizen voor zorg.
De zorg aan het bed zal door diepgaandere samenwerking niet efficiënter worden. Hierbij geldt een
uitzondering voor de avond-, nacht- en weekenddiensten van de specialisten. Door de dienstregio’s
samen te voegen kunnen de artsen de diensten met elkaar delen. Dit vergroot de poule van
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specialistisch kinderartsen die deze diensten draaien, wat ertoe leidt dat de artsen minder belast
worden in de avonden, nachten en weekenden. Doordat het beperkt mogelijk is handelingen in een
ziekenhuis uit te voeren en daarmee specialismes samen te voegen leidt een intensieve
samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ niet tot een hoge omvang
van overbodige middelen. Deze factor zal daarom niet meegerekend worden bij het berekenen van
de gewenste intensiviteit van samenwerken.

5.1.5

Mate van onzekerheid

Het risico dat de samenwerking mislukt wordt door de geïnterviewden op dit moment laag in
geschat. “Als ik naar de afgelopen paar jaar kijk, gaat het eigenlijk fantastisch. Er zijn natuurlijk altijd
wel problemen die voor kunnen komen, maar die moet je oplossen.”(P. Daemen, persoonlijke
communicatie, 28 januari 2020). De risico’s liggen er volgens Daemen (persoonlijke communicatie, 28
januari 2020) in dat er personen betrokken raken die de samenwerking toch niet willen of dat de
samenwerking uit balans raakt. “Er moet een win-win situatie zijn. Als dat verstoord raakt, gaat het
mis. Maar daar letten we continu op. Als je er niet op let, dan kan het misgaan.”
Zoals te zien in figuur 8 en 9 bestaat het adherentiegebied van het Amalia kinderziekenhuis uit
Gelderland, Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg (Amalia kinderziekenhuis, 2018) en het
adherentiegebied van het Maastricht UMC+ uit Limburg en Zuidoost-Brabant (Maastricht UMC+,
2016). Volgens de regionale prognose van CBS Statline (2019) neemt het aantal nul- tot
twintigjarigen in Gelderland, Limburg en Oost-Brabant tussen 2020 en 2030 af van 965.300 tot
945.500 (ongeveer 2%). Hiermee kan worden gesteld dat het aantal jongeren en kinderen in de
adherentiegebieden van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ redelijk stabiel blijft in de
komende 10 jaar. Dit draagt bij aan het beperkte risico van de samenwerking.
De samenwerking kent een lage mate van onzekerheid. Dit brengt een hoge intensiteit van
samenwerken met zich mee.

Figuur 8: Aantal unieke patiënten Amalia kinderziekenhuis per gemeente in 2018 (Amalia
kinderziekenhuis, 2018)
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Figuur 9: Adherentiegebied en samenwerkingspartners Maastricht UMC+ (Maastricht UMC+, 2016)

Tabel 6: Bevolkingsontwikkeling onder kinderen en jongeren in Gelderland, Limburg en Oost-Brabant
2020-2030 (CBS Statline, 2019)

5.1.6

Mate van concurrentie

De mate van concurrentie voor het aangaan van samenwerkingen is zeer laag. Organisatiebreed is er
tussen het Radboudumc en Maastricht UMC+ een Academische Alliantie aangegaan, waarin is
afgesproken dat de twee ziekenhuizen preferred partners zijn (E. van den Berg, persoonlijke
communicatie, 7 januari 2020). Dit houdt in dat de organisaties bij het aangaan van samenwerkingen
altijd eerst naar elkaar kijken, voordat andere potentiële samenwerkingspartners benaderd worden.
Andrea Heide (persoonlijke communicatie, 28 januari 2020) geeft daarnaast aan dat vanuit het
Maastricht UMC+ Nijmegen ook de meest logische keuze is. Dit komt doordat het binnen Nederland
het dichtstbijzijnde UMC is. Verder liggen beide ziekenhuizen in het zuiden, enigszins in de periferie
ten opzichte van de Randstad, en hebben de ziekenhuizen een goede klik qua organisatiecultuur. Er
is ook samenwerking met andere academische ziekenhuizen, zoals Leuven en Aken, maar dit is
gecompliceerder. Grensoverschrijdend samenwerken brengt namelijk beperkingen met zich mee,
bijvoorbeeld doordat verzekeraars patiënten verplichten om zorg af te nemen in hun eigen land. De
hierboven beredeneerde lage mate van concurrentie leidt tot een lage intensiteit van samenwerken.
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5.1.7

Best passende samenwerkingsvorm

Het doel van het strategische organisatieniveau van de ziekenhuizen met betrekking tot de
samenwerking is “verbeteren”. Daarnaast is het gemiddelde van de opgetelde factoren voor de
intensiteit van samenwerken 1,875. Dit ligt het dichtst bij de medium intensiteit van samenwerken.
Uit de combinatie van “verbeteren” en een medium intensiteit komt een functionele samenwerking
naar voren als meest passend.
Factor
Gewenste intensiteit van samenwerken
Koppeling middelen
Medium intensiteit
2
Soort middelen
Lage of medium intensiteit
1,5
Omvang overbodige middelen Mate van onzekerheid
Hoge intensiteit
3
Mate van concurrentie
Lage intensiteit
1
Gewenste intensiteit van
Medium intensiteit
1,875
samenwerken
Tabel 7: Gewenste intensiteit van samenwerken strategisch niveau

5.2 Tactisch niveau
5.2.1

Doel van samenwerken

Voor het tactisch niveau van het Amalia kinderziekenhuis zijn er enkele gewenste doelen die behaald
dienen te worden met het aangaan van de samenwerking. Het belangrijkste doel is het verkrijgen van
meer schaalgrootte (K. Noordam, persoonlijke communicatie, 20 december 2019). Dit is nodig omdat
het kinderziekenhuis nu eigenlijk te klein is om alle voor het operationeel houden van een
kinderziekenhuis benodigde expertise en faciliteiten te kunnen betalen. Er is sprake van lage
patiëntvolumes en vergaande deelspecialisaties die nodig zijn om een academisch kinderziekenhuis
te kunnen zijn, wat er toe leidt dat de huidige faciliteiten en expertises per definitie niet optimaal
benut zijn (R. Vogel, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Daarbij is het goed te verkennen
hoe samen tot een optimale capaciteitsbenutting te komen. Joris Fuijkschot (persoonlijke
communicatie, 29 januari 2020) geeft hier een praktisch medisch inhoudelijk voorbeeld bij: ‘De
samenwerking kan een oplossing kan zijn voor de bezetting van de diensten. Er moet 24uurs zorg
geregeld worden met een beperkt aantal inzetbare specialisten. Door deze diensten met specialisten
van een ander ziekenhuis te delen voor beide regio’s kan je de zorgzwaarte voor specialisten beter
verdelen en kwetsbare plekken versterken door het totale aantal inzetbare specialisten te vergroten.’
Verder is volgens Rutger Vogel (persoonlijke communicatie, 9 januari 2020) kennisuitwisseling een
voornaam argument: “Het is goed als je in de zorg inzichten en best practices uitwisselt.” Daarnaast
is de samenwerking voor beide ziekenhuizen een manier om zich beter te positioneren tegen
concurrentie van andere Nederlandse kinderziekenhuizen (K. Noordam, persoonlijke communicatie,
20 december 2019). Dit leidt er toe dat duurzame kindzorg voor deze regio gewaarborgd kan blijven.
Het belangrijkste doel dat door het tactische niveau van het Maastricht UMC+ wordt genoemd is het
aanpakken van kwetsbaarheden in de specialistische functies (G. van Well, persoonlijke
communicatie, 16 januari 2020). Het Maastricht UMC+ heeft drie specialismen met slechts één
specialist. Dit is zeer kwetsbaar, want als deze persoon uitvalt valt daarmee het hele specialisme voor
het Maastricht UMC+ uit. Ook gelet op de toekomst, als het gaat om medisch specialisten die met
pensioen gaan of vacante functies die ingevuld moeten worden, is dit een probleem (V. de Vries,
persoonlijke communicatie, 17 januari 2020).
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De oorzaak van het kwetsbaarheidsprobleem van het Maastricht UMC+ ligt in de schaalgrootte van
dit ziekenhuis. Om de gehele academische kindzorg van het Maastricht UMC+ in stand te houden,
zijn veertien verschillende specialismen nodig (M. Veelers, persoonlijke communicatie, 17 januari
2020). De aantallen patiënten die op dit moment worden behandeld binnen de kindergeneeskunde
van het Maastricht UMC+ zijn te laag om al deze verschillende specialismen alleen maar in stand te
houden voor het eigen ziekenhuis. Dit leidt ook tot financiële kwetsbaarheid: zijn er voldoende
middelen om al deze specialismen in eigen huis te houden? Een derde kwetsbaarheid is dat het
Maastricht UMC+ moeite heeft met het invullen van vacatures. Weinig mensen zijn geneigd om naar
Maastricht te komen.
Op dit moment richt de samenwerking zich op het tegengaan van de praktische problemen van de
kwetsbaarheid in Maastricht. Er wordt door de specialisten onderling tussen het Amalia
kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ onderzocht hoe ze elkaar kunnen ondersteunen (G. van Well,
persoonlijke communicatie, 16 januari 2020). Dit gebeurt bijvoorbeeld door gezamenlijke diensten
te draaien, waarbij vanuit één van beide ziekenhuizen het andere ziekenhuis telefonisch ondersteund
wordt en door gezamenlijke protocollen op te stellen voor meer uniformiteit in de werkwijzen van de
ziekenhuizen (V. de Vries, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020). Daarnaast worden fellows,
specialistische kinderartsen, door de twee ziekenhuizen gezamenlijk opgeleid (M. Veelers,
persoonlijke communicatie, 17 januari 2020). Door de krachten te bundelen met het Amalia
kinderziekenhuis kunnen duurzame langetermijnoplossingen gevonden worden om te komen tot een
situatie waarin de twee academische ziekenhuizen samen de regio Zuidoost-Nederland goed kunnen
voorzien van specialistische kindzorg (G. van Well, persoonlijke communicatie, 16 januari 2020).
Rutger Vogel (persoonlijke communicatie, 9 januari 2020) voegt hier aan toe dat het in de lijn der
verwachtingen ligt dat het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+, mede beïnvloed door
landelijke bewegingen van concentratie van zorg, op termijn mogelijkheden voor een
samenwerkingsvorm met uitwisseling of zelfs gedeeld beheer van de capaciteit binnen de kindzorg
gaan onderzoeken. Marieke Veelers (persoonlijke communicatie, 17 januari 2020) denkt ook dat dit
soort zaken op de lange termijn bespreekbaar zijn: “Ik geloof er altijd heel erg in dat je het soort
plannen maakt dat wat verder in de toekomst ligt. Op dit moment zijn er in ieder geval in Maastricht
nog zoveel interne vraagstukken dat dit op de korte termijn een stap te ver is. Maar op termijn is het
zeker een situatie waar naar toe zou kunnen worden gewerkt.”
De samenwerkingsdoelen van het tactische organisatieniveau van het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+ valt onder “verbeteren”. De veranderingen die nu worden doorgevoerd zijn
praktische, eerste orde veranderingen om op de korte termijn tot betere resultaten en een
verbeterde continuïteit te komen. Het gaat om een incrementeel veranderproces.

5.2.2

Koppeling van middelen

De koppeling van middelen binnen de samenwerking is op dit moment sequentieel. Het komt voor
dat patiënten één keer per jaar gezien worden op de locatie waar de meeste kennis is en verder
lokaal behandeld worden (K. Noordam, persoonlijke communicatie, 20 december 2019).
Uitgangspunt is hierbij dat de patiënt zo dicht mogelijk bij huis de zorg kan krijgen die hij nodig heeft
(G. van Well, persoonlijke communicatie, 16 januari 2020). Dit leidt er toe dat het organiseren van
zorg niet op de meest efficiënte manier kan, namelijk door alle kindzorg op één plek te organiseren.
Door een goed netwerk te hebben kunnen met andere ziekenhuizen goede afspraken worden
gemaakt over welke zorg op de locatie dichtbij geleverd kan worden en wat redenen zijn voor
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patiënten om zorg verder weg te ontvangen. De achterliggende gedachte is dat de patiënt de zorg
krijgt die hij nodig heeft. De ambitie ligt in het zo efficiënt mogelijk organiseren van hoogwaardige en
soms ook zeldzame zorg, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de kindzorg optimaal wordt gehouden.
Het verdelen van specialismen over het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ kan in de basis
goed werken, als er maar goed gekeken wordt naar wat er op beide locaties in stand moet blijven (M.
Veelers, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020). Vanwege de grote afstand is het van belang
dat een deel van de functies op beide ziekenhuizen in bedrijf blijft. Een voorbeeld is traumazorg. Een
kind dat ernstig gewond raakt, moet zo snel mogelijk naar een gespecialiseerd, academisch
kinderziekenhuis. Dan is de afstand Nijmegen – Maastricht te groot om deze functie slechts in één
ziekenhuis aan te bieden. Daarnaast hebben deeldisciplines soms ook belangrijke ondersteunende
taken bij patiënten van andere specialismen (J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari
2020. Ook al zou de zorg in een kinderziekenhuis zo georganiseerd worden dat bijvoorbeeld
longziekten niet meer behandeld worden, dan toch zal een kinderlongarts nodig blijven op locatie om
te ondersteunen bij de problemen die kinderen met bijvoorbeeld stofwisselingsziekten hebben.
Op dit moment is er bij de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+
volgens het tactische niveau sprake van een sequentiële koppeling van middelen. Binnen de
samenwerking ondersteunen de ziekenhuizen elkaar zonder gedeeld beheer van middelen. Er is nog
niet echt sprake van grootschalig delen van specialismen en faciliteiten. Een sequentiële koppeling
leidt tot een medium intensiteit van samenwerken.

5.2.3

Soort middelen

Bij de synergie die behaald wordt, zijn zachte middelen leidend. In een beschouwend vak als
kindergeneeskunde gaat het vaak om kennis en expertise (G. van Well, persoonlijke communicatie,
16 januari 2020). Het is echter niet zo dat harde middelen onbelangrijk zijn. Zeker in een
academische setting weegt de infrastructuur misschien nog wel zwaarder dan in een reguliere
zorginstelling, omdat daar toch duurdere faciliteiten nodig zijn (R. Vogel, persoonlijke communicatie,
9 januari 2020). Toch blijft het personeel en daarmee de zachte middelen, het belangrijkste
productiemiddel voor de onderzochte ziekenhuizen: “Je kan nog zulke mooie apparatuur hebben,
maar als je het personeel er niet voor hebt om de apparatuur te bedienen of de informatie die eruit
komt te interpreteren, dan heb je daar helemaal niks aan” (M. Veelers, persoonlijke communicatie,
17 januari 2020). Een afhankelijkheid van zachte middelen leidt tot een lage of medium intensiteit
van samenwerken.

5.2.4

Omvang overbodige middelen

De omvang van overbodige middelen die zal ontstaan uit de samenwerking is beperkt. Een
samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ zou kunnen leiden tot meer
efficiëntie, doordat diensten effectiever bezet kunnen worden, omdat er bijvoorbeeld meer formatie
ontstaat per deelspecialisme (R. Vogel, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Ook zouden
faciliteiten gedeeld kunnen worden, waardoor deze efficiënter gebruikt worden. Misschien zou op
termijn ook een gedeeld management kunnen ontstaan. Coördineren vanuit één punt is altijd
effectiever dan vanuit twee punten. Meer efficiëntie zal verlichting voor de diensten geven en
daarmee de continuïteit van de zorg verbeteren.
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Het verschilt per specialisme in hoeverre dit zich leent voor bundeling (G. van Well, persoonlijke
communicatie, 16 januari 2020). Er zijn functies waarvoor aanwezigheid van personen op locatie
vereist is omdat sommige zorgtrajecten een zogenaamde invliegfunctie vragen van een bepaald
specialisme dat dan wel in het ziekenhuis aanwezig moet zijn. Andere functies zijn meer consultatief.
Daarbij is het nodig mee te denken over complexe casussen. Dit soort ondersteuning kan ook
telefonisch vanaf een andere locatie geboden worden.
Daarnaast verschilt het ook per faciliteit of deze gedeeld kan worden of op allebei de locaties nodig is
(M. Veelers, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020). Zo kan de verdeling van de faciliteiten
worden onderzocht. Dure apparatuur hoeft bijvoorbeeld niet in alle gevallen in beide ziekenhuizen
aanwezig te zijn. Bij niet acute zorg zou het gebruik van deze apparatuur opgespaard kunnen
worden, waardoor het desbetreffende apparaat op één locatie maximaal wordt gebruikt. Ook hierbij
geldt dat veel faciliteiten nodig zijn in beide ziekenhuizen, waardoor deze niet gedeeld kunnen
worden. De afstand tussen Nijmegen en Maastricht is in veel gevallen te groot om een patiënt even
op en neer te sturen om gebruik te maken van een faciliteit.
De efficiëntieslag die door samenwerking gemaakt wordt, zal bij veel deelspecialismen niet leiden tot
overcapaciteit (R. Vogel, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Bij veel specialismen is nu
sprake van krapte. Samenwerking zou deze krapte enigszins kunnen verlichten. De omvang van
overbodige middelen die zou ontstaan door samenwerking is daarmee beperkt. Deze factor zal
daarom niet meegerekend worden bij het berekenen van de gewenste intensiviteit van
samenwerken tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+.

5.2.5

Mate van onzekerheid

De mate van onzekerheid rondom de samenwerking tussen beide ziekenhuizen is laag. Marieke
Veelers (persoonlijke communicatie, 17 januari 2020) benadrukt dit als volgt: “Ik zie naast de risico’s
vooral ook heel veel kansen. Ik geloof echt dat we een aantrekkelijkere werkgever worden. Dat het
voor een medisch specialist leuker wordt als je in een centrum werkt dat keuzes maakt in wat het
doet en daar dan ook heel erg goed in is. Dat kan uiteindelijk een aanzuigende werking hebben, juist
op die moeilijk te vervullen vacatures. En het belangrijkst: het kan de kwaliteit van de zorg
verbeteren en de kosten verlagen.”
De risico’s die door beide partijen worden genoemd zijn op te delen in een aantal groepen. Er zijn
praktische problemen. Zo benoemt Marieke Veelers (persoonlijke communicatie, 17 januari 2020)
het risico dat de afstand tussen de twee ziekenhuizen te groot blijkt voor veel zaken om gezamenlijk
te organiseren. Daarna bestaat het risico dat professionals onvoldoende kansen en mogelijkheden
zien in de samenwerking (J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari 2020). Daarnaast
wordt het risico genoemd dat er slecht wordt gecommuniceerd, wat het vertrouwen kan schaden
(M. Veelers, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020) en het risico dat er afspraken worden
gemaakt die uiteindelijk niet nagekomen kunnen worden door één van beide partijen (V. de Vries,
persoonlijke communicatie, 17 januari 2020). Ook wordt het risico genoemd dat de samenwerking uit
balans raakt doordat het ene ziekenhuis groeit ten opzichte van het andere ziekenhuis (G. van Well,
persoonlijke communicatie, 16 januari 2020). Ten slotte bestaat het risico dat de Raden van Bestuur
een ontwikkeling in de samenwerking niet willen of er geen geld in willen investeren.
Zoals beschreven in hoofdstuk 5.1.5 (CBS Statline, 2019) blijft het aantal nul- tot twintigjarigen in het
komende decennium met een afname van 2% redelijk stabiel. Tegelijkertijd is er een ontwikkeling
gaande waarbij de zorgvraag per patiënt toeneemt, doordat ziekenhuizen steeds beter in staat zijn
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extreem vroeg geboren kinderen te behandelen (G. van Well, persoonlijke communicatie, 16 januari
2020). Deze kinderen blijven in leven maar hebben wel steeds meer aandoeningen. Daarnaast is er
tegenwoordig een steeds betere vroegdiagnostiek van zeldzame aandoeningen, waardoor kinderen
met dit soort aandoeningen sneller en vaker zorg vragen van een academisch ziekenhuis (R. Vogel,
persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Ook dit leidt tot een toename van de zorgvraag.
De combinatie van een laag risico rondom de samenwerking zoals wordt beoordeeld door de
geïnterviewden en een redelijk stabiel blijvend aantal patiënten betekent dat de samenwerking een
lage mate van onzekerheid kent. Dit leidt tot een hoge intensiteit van samenwerken.

5.2.6

Mate van concurrentie

De mate van concurrentie van andere samenwerkende academische ziekenhuizen is laag. Ten eerste
zijn het Radboudumc en Maastricht UMC+ samen de Academische Alliantie aangegaan (R. Vogel,
persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Hierin is afgesproken dat het Radboudumc en
Maastricht UMC+ bij samenwerking eerst elkaar proberen te vinden. Het Amalia kinderziekenhuis
valt als deel van het Radboudumc onder deze Academische Alliantie. Daarnaast zijn er vanuit
Nijmegen gezien slechts drie potentiële partners: Utrecht, Rotterdam en Maastricht (K. Noordam,
persoonlijke communicatie, 20 december 2019). Voor het aangaan van een samenwerkingsverband
als het Academisch Samenwerkingsverband voor Kindergeneeskunde tussen het Amalia
kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ is het nodig dat alle aan de samenwerking deelnemende
ziekenhuizen hier een win uit halen (J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari 2020). Met
Utrecht en Rotterdam zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt, aangezien deze ziekenhuizen
samenwerking minder nodig hebben. Dit zou er in de praktijk toe leiden dat het een ongelijke
samenwerking zou worden. In Maastricht is net als in Nijmegen wel behoefte aan samenwerking.
Beide kinderziekenhuizen lopen het risico op termijn te klein te worden om hun bestaansrecht te
behouden. Dit leidt ertoe dat beide ziekenhuizen een wederzijds belang tot samenwerken hebben.
Voor het Maastricht UMC+ is het geografisch meer een uitdaging academische partners te vinden
dan voor Nijmegen (G. van Well, persoonlijke communicatie, 16 januari 2020). Binnen Nederland is
het dichtstbijzijnde academische ziekenhuis (na Nijmegen) Utrecht. Nijmegen ligt al ver weg:
ongeveer 130 kilometer van Maastricht. De afstand tussen Utrecht en Maastricht is nog eens 50
kilometer extra. Dit leidt er toe dat er ook over de grens naar samenwerkingspartners wordt
gekeken. Er wordt al samengewerkt met de academische ziekenhuizen in Aken en Leuven. Nijmegen
ligt ten opzichte van deze ziekenhuizen meer voor de hand omdat het eenvoudiger is samen te
werken met ziekenhuizen binnen Nederland dan met buitenlandse ziekenhuizen. Ook speelt er bij
buitenlandse ziekenhuizen een culturele drempel en bij Aken ook een taaldrempel. Dit maakt
Nijmegen de meest logische samenwerkingspartner.
De lage mate van concurrentie bij de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+ brengt een lage intensiteit van samenwerken met zich mee.
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5.2.7

Best passende samenwerkingsvorm

Het samenwerkingsdoel vanuit het tactische organisatieniveau is “verbeteren”. Bij dit
organisatieniveau hebben de factoren tot dezelfde uitkomsten geleid als bij het strategische
organisatieniveau. Het gemiddelde van de factoren voor de intensiteit van samenwerken is 1,875,
wat leidt tot een medium intensiteit van samenwerken. Uit de combinatie van “verbeteren” en een
medium intensiteit komt een functionele samenwerking naar voren als meest gewenst door het
tactische organisatieniveau.
Factor
Gewenste intensiteit van samenwerken
Koppeling middelen
Medium intensiteit
2
Soort middelen
Lage of medium intensiteit
1,5
Omvang overbodige middelen Mate van onzekerheid
Hoge intensiteit
3
Mate van concurrentie
Lage intensiteit
1
Gewenste intensiteit van
Medium intensiteit
1,875
samenwerken
Tabel 8: Gewenste intensiteit van samenwerken tactisch niveau

5.3 Operationeel niveau
5.3.1

Doel van samenwerken

Op het operationele niveau zijn kinderartsen van verschillende specialismen geïnterviewd. Doordat
de verschillende specialismen elk hun eigen doelen kennen binnen de samenwerking verschillen de
doelen per kinderarts. Er zijn wel een aantal algemeenheden en overeenkomsten te vinden in de
doelen. Zowel het Amalia kinderziekenhuis als het kinderziekenhuis van het Maastricht UMC+ zijn op
het moment redelijk kwetsbaar (E. Dompeling, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Dit komt
doordat beide ziekenhuizen vrij klein en excentrisch gelegen zijn. Door elkaar te ondersteunen en
versterken, kan die kwetsbaarheid worden verminderd.
Eén van de manieren waarop de kwetsbaarheid zich vertoont is dat een deel van de specialismen in
het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ vrij klein zijn (J. Geelen, persoonlijke
communicatie, 17 december 2019). Daarbij zijn met name in Maastricht een soort
eenmansspecialismen ontstaan. Het doel is om elkaar in de regio te ondersteunen om zo stevigere
groepen te maken die de specialismen beter kunnen invullen. Dit gebeurt door gezamenlijk in de
regio de diensten te verdelen (E. Rubio, persoonlijke communicatie, 21 januari 2020). Ook leidt de
samenwerking tussen de ziekenhuizen tot een verbeterde expertise, omdat artsen van elkaars
expertise gebruik kunnen maken en de behandeling van complexe ziektebeelden onderling kunnen
bespreken. Verder worden er gezamenlijk protocollen gemaakt om meer uniformiteit te krijgen in de
manier van werken tussen de twee ziekenhuizen. Ten slotte zijn er bij meerder specialismen
gezamenlijke fellows opgeleid (J. Geelen, persoonlijke communicatie, 17 december 2019). Dit was
niet mogelijk geweest zonder de samenwerking.
Bij het specialisme Hemofilie is er een gezamenlijk behandelcentrum opgezet, bestaande uit het
Amalia kinderziekenhuis, kinderziekenhuis van het Maastricht UMC+ en van het Maxima Medisch
Centrum Eindhoven (P. Brons, persoonlijke communicatie, 19 februari 2019). Hierbinnen zijn de
specialismen van de drie samenwerkende ziekenhuizen samengevoegd tot één team.
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De doelen van de operationele niveaus van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ kunnen
worden geclassificeerd als “verbeteren”. Dit komt omdat het gaat om kortetermijnoplossingen,
gericht op ondersteuning van bestaande praktijken. De veranderingen zijn incrementeel en van de
eerste orde. Een uitzondering hierop is het specialisme Hemofilie, waarbij een geheel nieuw
behandelcentrum is opgezet door de samenwerkende Hemofilie specialismen. Dit kan worden
geclassificeerd als “vernieuwen”, aangezien het gaat om een tweede orde verandering, met het oog
op de lange termijn. Hemofilie is echter een uitzondering. Bij het overgrote deel van de specialismen
is er sprake van “verbeteren”.

5.3.2

Koppeling middelen

Op het operationele niveau verschilt de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+ per specialisme. Gemiddeld genomen is er sprake van een sequentiële koppeling
van middelen. Maaike de Vries (persoonlijke communicatie, 19 december 2019) beschrijft dat haar
specialisme en het specialisme metabole ziekten in Maastricht gebruik maken van elkaars expertise.
Daarnaast worden patiënten uitgewisseld. Dat wil zeggen dat zij worden doorverwezen naar het
Amalia kinderziekenhuis of Maastricht UMC+, afhankelijk van welk ziekenhuis het best bekend is met
het ziektebeeld van de patiënt. Dit leidt ertoe dat artsen van het Amalia kinderziekenhuis, om deze
patiënten te bedienen, ook soms op de polikliniek in Maastricht werken en andersom. Ook wordt er
soms gebruik gemaakt van de capaciteit van het andere ziekenhuis (P. Brons, persoonlijke
communicatie, 19 februari 2019). Als een patiënt moet worden opgenomen in een academisch
ziekenhuis en dat lukt niet in het eigen ziekenhuis, wordt hij in het andere ziekenhuis opgenomen.
Ten slotte worden op dit moment sommige laboratoriumbepalingen verdeeld (E. Rubio, persoonlijke
communicatie, 21 januari 2020).
Een verdere integratie van specialismen en faciliteiten waarbij deze worden verdeeld over de
ziekenhuizen is op veel punten niet zo wenselijk, aangezien het toch een totaalpakket is wat je
aanbiedt (E. Dompeling, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Zodra er subspecialismen
wegvallen, wordt het lastiger academische kindzorg te blijven bieden. Dat komt omdat deze
subspecialisten ook regelmatig ondersteuning bieden bij acute zorg. Als er een subspecialisme in een
ziekenhuis wordt weggehaald, dan wordt die acute zorg wellicht niet of minder goed mogelijk. Wel is
het mogelijk dat binnen subspecialismen bepaalde zorg niet meer op één van beide locaties wordt
aangeboden. Er zou dan kunnen worden besloten dat op een meer gedifferentieerd niveau sommige
functies, taken of deelgebieden niet meer in beide centra worden aangeboden. Hierbij moet wel
onderzocht worden wat op locatie behouden kan blijven, zodat de patiënt niet verder hoeft te reizen
dan wenselijk is (M. de Vries, persoonlijke communicatie, 19 december 2019).
Op dit moment is er nog geen sprake van dat de koppeling van middelen verder gaat dan dat beide
ziekenhuizen elkaar ondersteunen. Dit valt te categoriseren als een sequentiële koppeling van
middelen. Hierbij past een medium intensiteit van samenwerken.
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5.3.3

Soort middelen

Volgens de professionals op het operationele niveau zijn voor het functioneren van het Amalia
kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ de zachte middelen leidend. “Op de afdelingen is apparatuur
nodig, maar dit is allemaal ondersteunend. De waarde zit in de kennis en kunde van de mensen die er
werken.” (J. Geelen, persoonlijke communicatie, 17 december 2019). Dit betekent echter niet dat de
infrastructuur onbelangrijk is, maar dit kan overal aangekocht worden. Het personeel is meer iets
wat uniek is voor de organisatie (E. Dompeling, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Een
afhankelijkheid van zachte middelen leidt tot een lage of medium intensiteit van samenwerken.

5.3.4

Omvang overbodige middelen

De kindergeneeskunde is een relatieve nichemarkt, waarbij er minder artsen zijn op de verschillende
deelgebieden dan bij de volwassenengeneeskunde (P. Brons, persoonlijke communicatie, 19 februari
2019). Daarnaast gaat de geneeskunde naar een steeds hoger niveau, met meer specialisatie, wat
ertoe leidt dat er een situatie ontstaat waarin artsen functioneren in steeds kleinere
deelspecialismen. Dit leidt tot eenheden die niet levensvatbaar zijn doordat ze te gespecialiseerd en
te klein zijn. Om dit tegen te gaan is het onvermijdelijk dat kleinere deelspecialismen meer
integreren.
Bij de integratie van specialismes van het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ is er een
efficiëntieslag te maken door elkaar te ondersteunen (E. Rubio, persoonlijke communicatie, 21
januari 2020). Een voorbeeld hiervan is dat met de twee kinderziekenhuizen gezamenlijk meer
mogelijkheden ontstaan voor het opleiden van een fellow. Deze kan dan op twee locaties werken,
waardoor beide locaties nog maar de helft van de kosten betalen. Meer van dit soort
personeelsconstructies zijn denkbaar waardoor het mogelijk wordt met minder financiële middelen
beide ziekenhuizen te laten werken.
Dit zal echter niet leiden tot overbodige middelen, aangezien er nu juist schaarste heerst (J. Geelen,
persoonlijke communicatie, 17 december 2019). In plaats van dat de samenwerking leidt tot
overbodige middelen, zal de samenwerking er juist toe leiden de schaarste binnen de specialismes
enigszins te verlichten. Aangezien er geen sprake is van overbodige middelen, wordt deze factor niet
meegerekend bij het berekenen van de gewenste intensiviteit van samenwerken tussen beide
kinderziekenhuizen.

5.3.5

Mate van onzekerheid

Op het operationele niveau wordt het risico op het niet slagen van de samenwerking laag ingeschat.
Een belangrijke reden hiervoor is dat beide ziekenhuizen elkaar strategisch nodig hebben (E. Rubio,
persoonlijke communicatie, 21 januari 2020). De mate van samenwerking kan wel meer of minder
zijn, afhankelijk van hoeveel de Raden van Bestuur bereid zijn de samenwerking financieel te
ondersteunen. Ook Paul Brons (persoonlijke communicatie, 19 februari 2020) schat het risico op een
mislukte samenwerking in als beperkt. De redenen dat de samenwerking volgens hem toch zou
kunnen mislukken zijn: cultuurverschillen, het risico dat één van de partijen de indruk heeft dat er
geen samenwerking is maar alle zorg op één plek wordt geconcentreerd, het risico dat één van de
partijen zich onvoldoende binnen de samenwerking kan profileren en het risico dat de samenwerking
teveel tijd kost en te weinig rendement oplevert.
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Zoals beschreven in hoofdstuk 5.1.5 (CBS Statline, 2019) blijft het aantal nul- tot twintigjarigen in het
komende decennium met een afname van 2% redelijk stabiel. Daarnaast leiden nieuwe
technologische ontwikkelingen ertoe dat meer ziektes behandelbaar worden. Dit zorgt ervoor dat
meer kinderen met erfelijk geboren aandoeningen en chronisch zieken onder behandeling komen (E.
Dompeling, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020). Ziektes die vroeger onbehandelbaar waren,
zijn nu vaker chronisch geworden.
De lage mate van onzekerheid die de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+ kent, past bij een hoge intensiteit van samenwerken.

5.3.6

Mate van concurrentie

De mate van concurrentie voor de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+ ten opzichte van samenwerking met andere ziekenhuizen is laag. De samenwerking is
gegroeid uit een ziekenhuisbreed samenwerkingsverband tussen het Radboudumc en Maastricht
UMC+, de Academische Alliantie (M. de Vries, persoonlijke communicatie, 19 december 2019).
Andere academische ziekenhuizen liggen voor het Maastricht UMC+ minder voor de hand om mee
samen te werken omdat de afstand te groot is, bij bijvoorbeeld Utrecht of Rotterdam, of het
ziekenhuizen in het buitenland ligt, bij bijvoorbeeld Aken en Leuven (E. Dompeling, persoonlijke
communicatie, 9 januari 2020). Voor het Amalia kinderziekenhuis ligt samenwerking met andere
ziekenhuizen minder voor de hand omdat het de eigen identiteit zou bedreigen (P. Brons,
persoonlijke communicatie, 19 februari 2019). Samenwerking met bijvoorbeeld Utrecht of
Rotterdam zou op den duur geen gelijkwaardige samenwerking worden, waardoor het Amalia
kinderziekenhuis mogelijk een soort ‘bijcentrum’ zou kunnen worden. Het Amalia kinderziekenhuis
en Maastricht UMC+ daarentegen zijn redelijk vergelijkbare partners, met vergelijkbare problemen,
die elkaar goed kunnen versterken en helpen. Een lage mate van concurrentie leidt tot een lage
intensiteit van samenwerken.
De lage mate van concurrentie de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+ leidt tot een lage intensiteit van samenwerken.

5.3.7

Best passende samenwerkingsvorm

Het operationele organisatieniveau kent dezelfde samenwerkingsdoelen en uitkomsten van de
factoren voor intensiteit van samenwerken als het strategische en tactische organisatieniveau:
“verbeteren” en een gemiddelde van 1,875, wat leidt tot een medium intensiteit van samenwerken.
Dit maakt de functionele samenwerkingsvorm de meest gewenste samenwerkingsvorm op het
operationele organisatieniveau.
Factor
Gewenste intensiteit van samenwerken
Koppeling middelen
Medium intensiteit
2
Soort middelen
Lage tot medium intensiteit
1,5
Omvang overbodige middelen Mate van onzekerheid
Hoge intensiteit
3
Mate van concurrentie
Lage intensiteit
1
Gewenste intensiteit van
Medium intensiteit
1,875
samenwerken
Tabel 9: Gewenste intensiteit van samenwerken operationeel niveau
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5.4 Verschillen tussen organisatieniveaus
Zoals getoond in tabel 11 zijn de resultaten met betrekking tot de gewenste samenwerkingsvorm op
de drie onderzochte organisatieniveaus exact hetzelfde. Dit betekent dat de professionals op de
verschillende organisatieniveaus van beide ziekenhuizen hetzelfde over de doelen, problemen,
interne en externe factoren rondom de samenwerking denken. Er werden tijdens de interviews wel
enige verschillen duidelijk. Op het operationele organisatieniveau werd er door de geïnterviewden
veel meer gesproken over praktische problemen en oplossingen. Op de tactische en strategische
organisatieniveaus was er meer oog voor hoe de zorg en de samenwerking in het grotere beeld van
algemene ontwikkelingen past.
Organisatieniveau

Doel van samenwerken

Intensiteit van
Samenwerkingsvorm
samenwerken
Strategisch niveau
Verbeteren
Medium
Functionele samenwerking
Tactisch niveau
Verbeteren
Medium
Functionele samenwerking
Operationeel niveau Verbeteren
Medium
Functionele samenwerking
Tabel 10: gewenste samenwerkingsvorm volgens de drie organisatieniveaus

5.5 Verschillen tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+
Binnen de verschillende organisatieniveaus waren de professionals uit het Amalia kinderziekenhuis
en Maastricht UMC+ erg eensgezind over de samenwerking. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat
de problemen waar beide ziekenhuizen tegenaan lopen, de belangen en daardoor de beoogde
oplossingen in hoge mate gelijk zijn. Een verschil tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+ wat zich duidelijk kenmerkte tijdens de interviews is dat er bij het Maastricht UMC+ wat
praktischere doelen en problemen werden benoemd dan bij het Amalia kinderziekenhuis. De reden
hiervoor zou kunnen zijn dat het Maastricht UMC+ wat kleiner is dan het Amalia kinderziekenhuis,
waardoor de problemen zich op dit moment meer voordoen bij het Maastricht UMC+.
Een tweede verschil tussen de twee ziekenhuizen is dat het kinderziekenhuis van het Maastricht
UMC+ op dit moment een organisatiewijziging doormaakt. Per 1 januari 2020 is er een
organisatiewijziging van kracht geworden waardoor de voormalige afdeling Kindergeneeskunde van
het Maastricht UMC+ nu functioneert als Vrouw Moeder Kind Centrum (G. van Well, persoonlijke
communicatie, 16 januari 2020). Dit leidt tot interne veranderingen die dusdanig veel aandacht
opeisen dat grote veranderingen op het gebied van samenwerking met het Amalia kinderziekenhuis
minder urgent aanvoelen (M. Veelers, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020). Het Amalia
kinderziekenhuis heeft eenzelfde soort transformatie van afdeling Kindergeneeskunde naar
Kindergeneeskundig Centrum binnen het Radboudumc enkele jaren geleden al doorgemaakt (Amalia
kinderziekenhuis, 2018). Het genoemde urgentieverschil zou ertoe kunnen leiden dat op dit moment
de samenwerking voor het Maastricht UMC+ minder prioriteit heeft dan voor het Amalia
kinderziekenhuis.

5.6 Potentiële risico’s voor samenwerking volgens de betrokkenen
Bij het aangaan van een samenwerking kunnen er bedreigen voor de samenwerking ontstaan. Tijdens
de interviews is een veelvoud aan mogelijke risico’s en bedreigingen genoemd. Het vaakst genoemd
is de afstand tussen beide ziekenhuizen. Deze is door zes van de veertien geïnterviewden genoemd
(E. van den Berg, persoonlijke communicatie, 7 januari 2020; K. Noordam, persoonlijke
communicatie, 20 december 2019; J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari 2020; M.
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Veelers, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020; J. Geelen, persoonlijke communicatie, 17
december 2019; P. Brons, persoonlijke communicatie, 19 februari 2020). De grote afstand tussen de
ziekenhuizen leidt tot een potentieel lange reistijd voor personeel om in het andere ziekenhuis te
werken en tot een groot adherentiegebied, waardoor patiënten een potentieel lange reistijd hebben.
Dit verkleint de mogelijkheden om voor een behandeling even naar het andere ziekenhuis te gaan,
waardoor de samenwerking wordt bemoeilijkt.
Een tweede potentiële bedreiging voor de samenwerking is wanneer artsen geen interesse hebben in
de samenwerking of onvoldoende mogelijkheden zien om hun doelen te behalen door middel van de
samenwerking. Dit is vier keer genoemd (A. Heide, persoonlijke communicatie, 28 januari 2020; K.
Noordam, persoonlijke communicatie, 20 december 2019; R. Vogel, persoonlijke communicatie, 9
januari 2020; J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari 2020). Opvallend is dat dit risico
alleen is genoemd tijdens interviews met het strategische en tactische organisatieniveau, terwijl
artsen alleen voorkomen in het operationele organisatieniveau. Dit zou er op kunnen duiden dat dit
door het strategische en tactische organisatieniveau als een grotere bedreiging wordt gezien dan het
daadwerkelijk is.
Een derde bedreiging voor de samenwerking is wanneer de balans verstoord zou raken tussen de
twee ziekenhuizen. Dit risico is vier keer genoemd (A. Heide, persoonlijke communicatie, 28 januari
2020; P. Daemen, persoonlijke communicatie, 28 januari 2020; G. van Well, persoonlijke
communicatie, 16 januari 2020; E. Dompeling, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020. Opvallend
aan dit risico is dat het alleen is genoemd door geïnterviewden van het Maastricht UMC+. Ook door
het Amalia kinderziekenhuis is benoemd dat de samenwerking gelijkwaardig moet zijn (K. Noordam,
persoonlijke communicatie, 20 december 2019). Het Amalia kinderziekenhuis ziet een verstoorde
balans echter minder als bedreiging dan het Maastricht UMC+. Een verklaring hiervoor is dat het
Amalia kinderziekenhuis groter is dan het Maastricht UMC+. Hierdoor zou een verstoorde balans niet
snel in het nadeel van het Amalia kinderziekenhuis uitvallen.
Verder zou een bedreiging voor de samenwerking kunnen zijn dat de samenwerking plaats zou
moeten vinden zonder extra financiering. Dit wordt drie keer benoemd (G. van Well, persoonlijke
communicatie, 16 januari 2020; E. Dompeling, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020; E. Rubio,
persoonlijke communicatie, 21 januari 2020). Edward Dompeling (persoonlijke communicatie, 9
januari 2020) verwoordt het als volgt: “Er kan meer bereikt worden als je als beide raden van bestuur
bereid bent iets meer te schuiven met budgetten of tijdelijk iets uit te breiden. Dus dat je knelpunten
kan oplossen.” Estela Rubio (persoonlijke communicatie, 21 januari 2020) drukt zich nog scherper uit
en stelt dat de kans van samenwerking mede afhankelijk is van de vraag of de Raden van Bestuur
bereid zijn in de samenwerking te investeren, omdat de samenwerking met een neutrale beurs op
punten vast zou kunnen lopen.
Potentiële bedreigingen die verder nog worden genoemd zijn het uitblijven van een visie, een
stappenplan waarin uitgewerkt wordt hoe de samenwerking zich in de komende jaren moet
ontwikkelen (J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari 2020; E. Dompeling, persoonlijke
communicatie, 9 januari 2020), cultuurverschillen (J. Geelen, persoonlijke communicatie, 17
december 2019; P. Brons, persoonlijke communicatie, 19 februari 2020), een gebrek aan vertrouwen
(P. Daemen, persoonlijke communicatie, 28 januari 2020; M. Veelers, persoonlijke communicatie, 17
januari 2020), onenigheden over bekostiging (R. Vogel, persoonlijke communicatie, 9 januari 2020; V.
de Vries, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020), slecht op elkaar aansluitende ICT systemen
(M. de Vries, persoonlijke communicatie, 19 december 2019; P. Brons, persoonlijke communicatie,
19 februari 2020) en slechte communicatie (V. de Vries, persoonlijke communicatie, 17 januari 2020).
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5.7 Praktische invulling: functionele samenwerkingsvorm
De functionele samenwerkingsvorm is een samenwerking waarbij een partner bedrijfsfuncties
uitbesteedt aan een andere partner, met als doel het verbeteren van de bedrijfsvoering (Kaats et al.,
2005). Het gaat hierbij vaak om het afstoten van een bedrijfsfunctie die niet binnen de
kernactiviteiten van de uitbestedende organisatie valt. De bedrijfsfunctie wordt uitbesteed aan een
organisatie waarbij de bedrijfsfunctie wel binnen de kernactiviteiten valt, waardoor deze beter of
goedkoper kan worden uitgevoerd. Een functionele samenwerking is een ongelijke samenwerking,
waarbij de ene partnerorganisatie in dienst is van de andere partnerorganisatie. Partnerorganisaties
gaan hierbij een hechte samenwerking aan, waarbij ze zich in hoge mate aan elkaar committeren. Bij
een functionele samenwerking worden - voordat de samenwerking van start gaat - gedetailleerde
afspraken gemaakt over de vormgeving van de samenwerking en welke zaken wel of niet onder de
samenwerking vallen. Dit gebeurt in overleg, maar heeft als functie de controle van de ontvangende
partnerorganisatie over de leverende partnerorganisatie te versterken.
In de praktijk zou dit voor de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+
betekenen dat één van de twee ziekenhuizen of beide ziekenhuizen enkele specialismen of
faciliteiten zou(den) afstoten. Deze zouden dan nog alleen in het andere ziekenhuis plaatsvinden. Er
zijn drie problemen die de komst van een hierboven genoemde functionele samenwerkingsvorm in
de weg staan. Ten eerste willen beide kinderziekenhuizen binnen de samenwerking zo min mogelijk
faciliteiten of specialismen afstoten (J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari 2020; G. van
Well, persoonlijke communicatie, 16 januari 2020). Dit beperkt het functioneren van een academisch
kinderziekenhuis sterk, omdat een academisch kinderziekenhuis een breed pallet aan functies nodig
heeft om haar taken uit te kunnen voeren. Veel specialismen ondersteunen namelijk ook andere
specialismen, naast dat zij hun eigen patiënten behandelen. Ook zou het afstoten van faciliteiten en
specialismen onpraktisch zijn vanwege de grote afstand tussen de twee ziekenhuizen. Met ongeveer
130 kilometer is de afstand tussen de twee ziekenhuizen te groot om even snel naar het andere
ziekenhuis te gaan voor een behandeling (J. Fuijkschot, persoonlijke communicatie, 29 januari 2020).
Dit beperkt de praktische mogelijkheden van het uitbesteden van bedrijfsfuncties. Daarnaast heerst
er binnen beide ziekenhuizen een sterke wens om de samenwerking een gelijkwaardige
samenwerking te laten zijn (K. Noordam, persoonlijke communicatie, 20 december 2019; G. van Well,
persoonlijke communicatie, 16 januari 2020). Een samenwerking met een opdrachtnemer en een
opdrachtgever is geen gelijkwaardige samenwerking.
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5.8 Praktische invulling: ondernemende samenwerking
De in hoofdstuk 5.7 genoemde problemen kunnen worden opgelost door in plaats van een
functionele samenwerking een ondernemende samenwerking aan te gaan. Het verschil tussen een
functionele samenwerking en een ondernemende samenwerking is in de eerste plaats dat
ondernemende samenwerkingen uitgaan van vernieuwen in plaats van verbeteren. Binnen de
ondernemende samenwerkingsvorm proberen twee gelijkwaardige partijen gezamenlijk een
strategische vernieuwing te behalen, die zij op eigen kracht niet zouden kunnen bereiken (Kaats et
al., 2005). Hierbij wordt zeer intensief tussen de partnerorganisaties samengewerkt. De organisaties
delen competenties, strategische kennis en vaardigheden met elkaar in vergaande mate. In de
praktijk zou dit voor de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+
betekenen dat de specialismen van beide ziekenhuizen in samengestelde groepen voor beide
ziekenhuizen gaan werken. Op deze manier zouden de specialismen een patiëntvolume kunnen
behalen dat hoog genoeg is om goed te kunnen blijven functioneren en tegelijkertijd nog steeds de
beide ziekenhuizen kunnen ondersteunen. Daarnaast zou er een gezamenlijke directeur voor het
Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+ aangesteld kunnen worden. Het voordeel hiervan is
dat deze directeur de mogelijkheid zou hebben om de bedrijfsvoering van de twee
kinderziekenhuizen maximaal op elkaar af te stellen. Als de ziekenhuizen perfect op elkaar zijn
ingesteld, kunnen ze elkaar maximaal ondersteunen en versterken. Een ander voordeel van een
gezamenlijke directeur zou zijn dat deze boven de twee samenwerkende ziekenhuizen zou komen te
staan en dus onpartijdig zou handelen met betrekking tot de eventuele verdeling van middelen
tussen de ziekenhuizen.
Het verschil tussen een ondernemende samenwerking en de huidige functionele samenwerking is
groot. Bij een functionele samenwerking behouden beide kinderziekenhuizen hun eigen autonoom
opererende bedrijfsvoering binnen de samenwerking. De samenwerking bestaat hierbij vooral uit het
ondersteunen van elkaars huidige bedrijfsfuncties. Het aangaan van een ondernemende
samenwerking zou betekenen dat bedrijfsfuncties van beide kinderziekenhuizen, de faciliteiten en
specialismen, zo ingevuld worden dat in elke functie één groep gevormd wordt die beide
ziekenhuizen ondersteunt.
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6 Conclusie
In deze masterthesis is onderzoek gedaan naar welke soort samenwerking het beste aangegaan kan
worden tussen het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+. Dit is gedaan aan de hand van de
volgende hoofdvraag:
“Wat is de meest gepaste samenwerkingsvorm voor het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+?”
Om dit te kunnen onderzoeken, is eerst bekeken welke mogelijke samenwerkingsvormen van
toepassing zouden kunnen zijn voor deze samenwerking. Aan de hand van het doel (verbeteren of
vernieuwen) en de intensiteit van samenwerken (laag, medium of hoog) zijn zes
samenwerkingsvormen opgesteld: de transactionele, verkennende, functionele en ondernemende
samenwerking, acquisitie en fusie. De best passende samenwerkingsvorm is vervolgens bepaald aan
de hand van het genoemde doel en de intensiteit van samenwerken. Door kritisch te kijken naar de
samenwerkingsdoelen van de deelnemende partijen kon worden beredeneerd of deze meer in lijn
liggen met verbeteren of vernieuwen. Daarnaast zijn er vijf factoren opgesteld die gezamenlijk
zouden weergeven of een lage, medium of hoge intensiteit van samenwerken het best bij de
samenwerking past. De vijf factoren die zijn opgesteld zijn: de koppeling van de middelen van de
samenwerkende organisaties, het soort productiemiddelen dat de samenwerkende partijen
gebruiken, de omvang van overbodige middelen die volgt uit de integratie van de organisaties, de
mate van onzekerheid en de mate van concurrentie rondom de samenwerking.
Voor het strategische, tactische en operationele organisatieniveau van de ziekenhuizen is onderzocht
of hun doelen meer in de lijn van verbeteren of vernieuwen lagen en wat de gewenste intensiteit van
samenwerken is aan de hand van de vijf genoemde factoren. Daaruit is gebleken dat de functionele
samenwerkingsvorm het best past bij de samenwerking tussen het Amalia kinderziekenhuis en
Maastricht UMC+. Hierover bestaat overeenstemming tussen alle drie de organisatieniveaus van
beide ziekenhuizen.
Er is echter een aantal factoren die de mogelijkheden tot een functionele samenwerking in de
praktijk beperken. Ten eerste willen beide ziekenhuizen al hun bedrijfsfuncties behouden, omdat
deze nodig zijn om goed te kunnen functioneren als academisch kinderziekenhuis. De afstand tussen
de ziekenhuizen is te groot om specialismen en faciliteiten geheel vanuit één ziekenhuis voor beide
ziekenhuizen uit te voeren. Daarnaast is een functionele samenwerking een ongelijkwaardige
samenwerking waarbij de ene partnerorganisatie de andere partnerorganisatie controleert. Vanuit
het Amalia kinderziekenhuis én Maastricht UMC+ bestaat de wens dit een gelijkwaardige
samenwerking te laten zijn. Deze twee factoren leiden ertoe dat een functionele samenwerking
moeilijk te implementeren is. Dit zou opgelost kunnen worden door over te stappen naar een
ondernemende samenwerking waarbij de twee ziekenhuizen een gelijkwaardige samenwerking
aangaan en hun bedrijfsfuncties vernieuwen in plaats van verbeteren. Dit zou voor de praktijk
betekenen dat zij - in plaats van elkaar waar nodig te ondersteunen - hun bedrijfsfuncties
gezamenlijk waar nodig opnieuw inrichten. Hierbij kan gedacht worden aan locatie overstijgende
specialismen die beide ziekenhuizen bedienen en in beide ziekenhuizen opereren. Daarnaast zou een
gedeelde directeur voor beide kinderziekenhuizen aangesteld kunnen worden. Deze zou daarbij als
belangrijkste taak hebben het handelen van de twee kinderziekenhuizen zo goed mogelijk op elkaar
af te stemmen, om zo te komen tot een maximaal presterend Amalia kinderziekenhuis en Maastricht
UMC+.
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7 Discussie
In dit hoofdstuk worden enkele kanttekeningen bij dit onderzoek benoemd. Er is niet eenzelfde
aantal mensen per organisatieniveau geïnterviewd. Op het strategisch organisatieniveau van het
Amalia kinderziekenhuis is slechts één persoon geïnterviewd, aangezien er op dit organisatieniveau
maar één persoon beschikbaar is met kennis van de samenwerking. Dit zou kunnen leiden tot een
afwijkende resultaten per organisatieniveau. Daarnaast is er een bias ontstaan binnen het
operationele organisatieniveau doordat niet met alle specialismen interviews zijn gehouden, maar
alleen met de kleinere specialismen. Deze hebben meer last van de versnippering binnen de kindzorg
en zullen mogelijk eerder geneigd zijn de samenwerking met het Amalia kinderziekenhuis, dan wel
Maastricht UMC+ op te zoeken dan een groter specialisme. Als alle specialismen waren geïnterviewd
had dit mogelijk tot andere resultaten kunnen leiden. Dit had echter een dusdanige aantal interviews
gevraagd dat de tijdsinvestering te groot was geweest voor deze masterthesis.
Verder is de schrijver van dit onderzoek bij alle geïnterviewden (indirect) geïntroduceerd door Kees
Noordam, directeur van het Amalia kinderziekenhuis. Ondanks dat dit onderzoek als neutraal is
opgezet, kan dit er toe hebben geleid dat het in het Maastricht UMC+ is gezien als “gestuurd door
het Amalia kinderziekenhuis”. Dit kan er toe hebben geleid dat ze andere antwoorden hebben
gegeven dan bij een volledig neutrale interviewer. Dit is geprobeerd tegen te gaan door te
benadrukken dat het onderzoek volledig neutraal is uitgevoerd, en niet vanuit de visie van één van
beide ziekenhuizen.
Ten slotte zou er een bias ontstaan kunnen zijn door de manier waarop in dit onderzoek de data zijn
verzameld. In dit onderzoek is onderzocht wat de best passende samenwerkingsvorm is volgens
professionals op de drie organisatieniveaus. Daarom zijn de data binnen dit onderzoek verkregen
door werknemers van deze organisatieniveaus in interviews te vragen naar hun meningen en
observaties. Dit kan er toe leiden dat verkregen data onjuiste of gekleurde informatie bevatten, in
het geval dat geïnterviewden foutieve of sociaal wenselijke antwoorden geven. Dit probleem had
niet ondervangen kunnen worden door bijvoorbeeld interviews met externe experts te houden of
zelf te gaan meten. Deze oplossingen hadden de kans op objectieve data vergroot, maar niet geleid
tot een beeld van hoe professionals op de verschillende organisatieniveaus over de samenwerking
denken.
Zoals beschreven in hoofdstuk 1.4 heeft dit onderzoek een bijdrage geleverd aan de bestuurskunde
door ten eerste een brug te slaan tussen welke organisatorische samenwerkingsvormen bestaan en
hoe tot welke samenwerkingsvorm wordt gekomen. Daarnaast heeft het onderzoek praktische
betekenis gegeven aan de bestaande theoretische kennis over samenwerkingsvormen tussen
organisaties. Er zijn echter nog meerdere punten waarop vervolgonderzoek op dit moment wenselijk
is. Nu duidelijk is welke samenwerkingsvorm binnen de ziekenhuizen gewenst wordt, dient er
vervolgonderzoek te komen naar de manier waarop deze samenwerkingsvorm ingevuld kan worden.
De huidige manier waarop de samenwerking ingestoken wordt, verschilt sterk per specialisme. De
specialismen hebben een kader gekregen om samen te werken, maar kunnen deze samenwerking
zelf bottom-up geheel uitdenken. Wellicht is het een goed idee in samenwerking met de
specialismen nader te onderzoeken hoe meer algehele structuur in de samenwerking kan worden
aangebracht. De samenwerking wordt daardoor minder vrijblijvend voor de specialismen dan nu het
geval is. Op deze manier kan de samenwerking wellicht toewerken naar een meer op vernieuwen
gestoelde samenwerking, in plaats van de huidige op verbeteren gestoelde samenwerking. Een
andere optie voor vervolgonderzoek is te kijken hoe andere kinderziekenhuizen, zoals Rotterdam en
Leiden, samenwerken. Hier vallen wellicht lessen uit te trekken voor het Amalia kinderziekenhuis en
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Maastricht UMC+. Een derde optie voor vervolgonderzoek is een onderzoek waarin verschillende
samenwerkingsscenario’s worden uitgewerkt en de gevolgen voor elk scenario worden bepaald. Op
deze manier kan worden onderzocht welke samenwerking het beste toekomstperspectief biedt voor
het Amalia kinderziekenhuis en Maastricht UMC+.
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Bijlage 1 - Interviewguide
In deze bijlage worden de interviewvragen getoond. De vragen zijn gericht op het achterhalen van de
gewenste samenwerkingsvorm. Daarbij zijn de vragen opgedeeld in vragen die gericht zijn op het
achterhalen van de doelen van de samenwerking en vragen die gericht zijn op het invullen van de vijf
factoren rondom de gewenste intensiteit van samenwerken: koppeling middelen, soort middelen,
omvang overbodige middelen, mate van onzekerheid en mate van concurrentie. De vragen uit de
interviewguide zijn gebruikt als richtlijn. Wanneer de situatie er om vroeg is hier van afgeweken door
het niet stellen van vragen of juist door het stellen van extra vragen.
Doelen
1.
2.
3.
4.

Welke doelen ziet u voor de samenwerking?
Welke problemen dienen daarmee opgelost te worden?
In wat voor hoedanigheid ziet u die samenwerking voor zich?
Zijn er nog meer factoren die voor u meewegen bij het kiezen van een soort samenwerking?
Zo ja, welke?

Koppeling middelen
5. Hoe denkt u over een situatie waarin een patiënt eenmalig voor een afspraak naar
Nijmegen/Maastricht moet?
6. Hoe denkt u over patiënten die bij hun behandeltraject zowel afspraken hebben in Nijmegen
als Maastricht?
7. Hoe denkt u over een verhuizing naar Nijmegen/Maastricht (afhankelijk van wie wordt
geïnterviewd)
8. Hoe denkt u over gedeelde faciliteiten tussen Nijmegen en Maastricht? (bijv. 1 kinder IC)
9. Hoe denkt u over het verdelen van afdelingen tussen Nijmegen en Maastricht?
10. In hoeverre bent u bereid autonomie te delen met Nijmegen/Maastricht? Zou u open staan
voor een samenwerking met een gedeelde directie, gezeteld in Nijmegen/Maastricht? Zou u
open staan voor een gezamenlijke begroting met Nijmegen/Maastricht?
Soort middelen
11. Stelling: Het personeel is het belangrijkste kapitaal van het ziekenhuis / Het kapitaal van het
ziekenhuis zit vooral in de infrastructuur (apparatuur / gebouwen)
12. Stelling: Het is moeilijk aan personeel te komen / Het is moeilijk middelen vrij te krijgen voor
nieuwe infrastructuur (apparatuur / gebouwen)
Omvang overbodige middelen
13. Denkt u dat een samenwerking ertoe kan leiden dat middelen slimmer ingezet worden?
Hoe?
14. Mochten Nijmegen en Maastricht diepgaand gaan samenwerken, denkt u dat dit dan zal
leiden tot overcapaciteit? In welke mate?
15. Bestaan er wachtlijsten voor behandelingen (bij uw specialisme)? Denkt u dat deze weg te
werken zijn door het aangaan van de samenwerking Nijmegen/Maastricht?
16. Ontstaan in dit ziekenhuis problemen bij de afwezigheid van 1 specialistische kinderarts? (is
er iemand aanwezig om dit op te vangen). Denkt u dat dit op te lossen is d.m.v. de
samenwerking?
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Mate van onzekerheid
17. Hoe groot acht u de kans dat de samenwerking de komende jaren mislukt en waarom?
18. Waarop denkt u dat de samenwerking Nijmegen-Maastricht kan vastlopen?
19. Ziet u nog meer risico’s van het aangaan van de samenwerking Nijmegen / Maastricht?
20. Hoe denkt u dat de markt (het aantal te behandelen kinderen) zich voor uw ziekenhuis in de
komende tien jaar zal ontwikkelen?
Mate van concurrentie
21. Zijn er andere academische ziekenhuizen in de regio waarmee samenwerking op het gebied
van kindzorg mogelijk is?
22. Zijn er andere ziekenhuizen in de regio waarmee op het gebied van kindzorg nu al wordt
samengewerkt?
23. Zijn er andere ziekenhuizen in de regio die dezelfde zorg kunnen bieden als Nijmegen /
Maastricht?
24. Wat is de reden dat er niet voor is gekozen een samenwerkingsverband met deze
ziekenhuizen aan te gaan?
25. Wat is de reden dat er gekozen is voor samenwerking met Nijmegen/Maastricht?
26. Wat maakt samenwerking met Nijmegen/Maastricht hierin meer opportuun dan de net
genoemde andere ziekenhuizen?
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