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Casusbeschrijving 
Management van professionals 

Ad Standaart 

 
 
Over management van professionals zijn boekenkasten vol geschreven. Een casus 
kan echter soms scherper inzicht geven dan vele uitgewerkte theoretische 
beschouwingen. In onderstaande casus uit de eigen praktijk is een voorval 
beschreven dat een goed inzicht geeft in de dynamiek van management van 
professionals en vooral wat daar in mis kan gaan. De casus is opgenomen in een 
artikel over managementvraagstukken en kan gebruikt worden voor velerlei 
doelstellingen (studiedagen, opdrachten, publicaties) 
  
 
 

Casus 
 
De vraag 

 

Eén van de oudste gezondheidscentra van Nederland kampt nu al voor de derde 

achtereenvolgende keer met problemen rond het management. In korte tijd hebben 

al twee directeuren erdoor het veld moeten ruimen. Het bestuur wordt 

herhaaldelijk geconfronteerd met discussies over het functioneren van het 

management, vooral door de huisartsen die bij het gezondheidscentrum in 

loondienst zijn. Nu ook de derde directeur in het geding is, besluit het bestuur een 

adviseur te vragen om zich op de hoogte te stellen van de achtergronden van de 

problemen en aanbevelingen te doen voor verbetering. Het bestuur vraagt zich af of 

er nog wel eenduidigheid in opvatting bestaat over de organisatorische 

verhoudingen binnen de stichting. “Hebben wij nog wel dezelfde organisatie voor 

ogen, of bestaan er verschillende beelden, waardoor de verhoudingen vooral met 

het management steeds weer onder druk komen te staan?”. 

 

Tijdens het eerste gesprek met de adviseur licht het bestuur toe dat een verzoek van 

één van de huisartsen om een jaar met onbetaald verlof te mogen gaan, de directe 

aanleiding is voor de recentste commotie. Het bestuur begrijpt de ophef niet en is 

daar zelfs geïrriteerd over. Zij beschouwen de grote drukte rond dit verzoek als een 

voorbeeld van “het uit de pas lopen” van de huisartsen, die de verhoudingen 

kennelijk uit het oog verliezen en niet begrijpen hoe ongebruikelijk een dergelijk 

verzoek in het Nederlandse bedrijfsleven is. De adviseur luistert en stelt de vraag 

wie eigenlijk binnen de stichting verantwoordelijk is voor de continuïteit van de 
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huisartsenzorg. Geen van de bestuursleden waagt zich aan de beantwoording van 

deze vraag.  
 

Beschrijving 

 

Tijdens het eerste interview licht de directeur toe dat zij in eerste instantie een 

mondelinge vraag van de betreffende huisarts had ontvangen. Zij had deze huisarts 

daarop gevraagd een schriftelijk verzoek te doen aan het bestuur. De huisarts had  

dit verzoekschrift opgesteld, maar in een eerste behandeling ervan was het bestuur 

er niet uitgekomen. Er was discussie ontstaan en er waren veel onduidelijkheden 

over arbeidsrechtelijke aspecten gerezen. Besloten was daarom de directeur 

opdracht te geven advies in te winnen bij landelijke werkgevers en deskundigen.  

 

De directeur voelde zich in een lastige positie geplaatst nu was gebleken dat binnen 

het bestuur verschillende meningen waren ontstaan. Het was onzeker of nieuwe 

informatie deze verschillen zou kunnen overbruggen. Zelf was ze eigenlijk wel van 

mening dat gezocht moest worden naar een mogelijkheid het verzoek te honoreren. 

Zij meldde echter uitsluitend aan de betrokken huisarts dat het bestuur nog geen 

besluit had kunnen nemen en nader onderzoek ging doen.  

 

De tijd verstreek en de huisarts die maar niets hoorde, bevroeg de directeur steeds 

emotioneler. Deze bleef verwijzen naar het door het bestuur ingelaste onderzoek. 

Op den duur vond de directeur de druk van de huisarts niet meer  aanvaardbaar. De 

huisarts wilde de eigen zin doordrijven en gedroeg zich onbetamelijk, vond deze. 

De directeur hield dan ook steeds meer af en stelde zich procedureel op. 

Uiteindelijk, na een aantal bestuursvergaderingen en ongeveer zes maanden besloot 

het bestuur het verzoek af te wijzen, om reden van precedent werking. Men kon 

het verzoek niet honoreren, omdat het naar de mening van het bestuur niet in een 

uitvoerbaar personeelsbeleid kon worden verantwoord. Het bestuur zou geen 

houvast hebben bij eenzelfde verzoek van een andere medewerker. 

 

De kous was daarmee niet af. De sfeer tussen het gehele huisartsenteam en de 

directeur was onderweg ernstig verslechterd. De betreffende huisarts was 

ondertussen overspannen geraakt en ziek thuis. Voor de huisartsen was dit een 

zoveelste besluit dat zich buiten hun zicht voltrok en ook nog eens op basis van een 

– naar hun mening -  onjuiste weging van argumenten. De voorzitter van het 

bestuur werd door een van de huisartsen gebeld en op de hoogte gebracht van de 

slechte verhoudingen binnen het centrum. Er waren ernstige klachten over de 

ontoereikende communicatie en informatievoorziening door de directeur.  
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Analyse 

 

Nadere analyse leert het volgende. De huisarts die onbetaald verlof had 

aangevraagd, was een van de pioniers van het centrum en werkte al meer  

dan twintig jaar onafgebroken met ziel en zaligheid in het centrum.  Een zich 

aankondigende ‘burn out’ vormde de aanleiding voor het verzoek.  

Het verzoek van de huisarts was op zichzelf helemaal niet zo uitzonderlijk en 

ongerijmd. Landelijk wordt onder invloed van het huisartsentekort al op vele 

plaatsen beleid ontwikkeld om oudere huisartsen langer te laten doorwerken. Dit 

beleid richt zich bijvoorbeeld op aangepaste werkzaamheden (minder diensten, 

begeleiding jonge huisartsen) en op voorzieningen voor onbetaald verlof. 

  

De sfeer bleek niet primair beschadigd te zijn door de afwijzing op zichzelf, maar 

vooral door de ondoorzichtige, formele en trage afhandeling. Op schriftelijke 

verzoeken was niet schriftelijk gereageerd, in de mondelinge contacten was de 

directeur vooral afhoudend en procedureel geweest.  Gezien het grote persoonlijke 

belang, was deze wijze van handelen voor de betrokkene onverdraaglijk geworden. 

 

Wat is hier nu aan de hand? Is dit nu gewoon een slechte afhandeling van een 

verzoek van een personeelslid, of demonstreert dit voorval een probleem in de 

organisatie? Kan dit soort incidenten dan ook met organisatie voorkomen worden?  

 

 
Niet geregelde verantwoordelijkheid 

 

Bij een afweging van een verzoek voor een onbetaald verlof gaat het in de eerste 

plaats om de continuïteit van de huisartsenzorg. Dit is immers het primaire belang 

dat met een dergelijk verzoek in het geding wordt gebracht. Bij uitstek over de 

verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg moet dan ook binnen de 

organisatie duidelijkheid bestaan. Aan wie is het gegeven om af te wegen en te 

beoordelen of bij honorering van een verzoek om onbetaald verlof de continuïteit 

kan worden gewaarborgd? In dit voorbeeld bleef deze vraag onbeantwoord en werd 

zelfs verder door niemand meer gesteld. De aanvangsvraag van de adviseur: “Wie is 

eigenlijk verantwoordelijk voor de continuïteit van de huisartsenzorg?” blijkt dus 

een kernvraag. 

 

Opvallend is dat de geleding die bij uitstek de gevolgen ondervindt van de lange 

afwezigheid van een collega: de artsen, geen uitspraak heeft gedaan over de 
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mogelijkheden van dit verlof. Het team liet na een standpunt in te nemen, maar   

 

 

stelde zich in plaats daarvan vragend op naar het management.  

Men kan zich met recht de vraag stellen of deze huisartsen zich wel zoveel aan 

organisatie gelegen laten liggen, dat ze zich erdoor van een standpunt laten 

weerhouden. Maar hier ligt nu juist de crux van organisatie: de onbepaaldheid van 

deze verantwoordelijkheid laat de betrokkenen de mogelijkheid om te ‘duiken’ als  

hen dat uitkomt. Voor zover men een onderlinge discussie wilde vermijden, was het 

doorschuifmechanisme dus een uitkomst, maar voor de organisatie en de 

verhoudingen schadelijk.  

 

Het hiaat in verantwoordelijkheden leidde er in dit geval toe dat eerst de directeur 

en uiteindelijk het bestuur werd aangesproken. Maar kunnen die dat eigenlijk wel 

waarmaken? Kennelijk vond ook de directeur dat dit verzoek door een individuele 

huisarts zonder verdere uitspraak van het betreffende team aan hem kon worden 

gedaan. Alsof het vanzelfsprekend was nam deze het verzoek in behandeling en 

bracht het op de agenda van het bestuur.  

 

Het leidde uiteindelijk tot een afwijzing met bekend gevolg, maar wat was er 

gebeurd als het bestuur wèl had ingestemd met het verzoek? Het is niet 

onwaarschijnlijk dat het artsenteam – nu wel gedwongen om verantwoordelijkheid 

te nemen en naar de gevolgen voor de continuïteit te kijken – bezwaren had 

gekregen. En hoe had het bestuur kunnen handelen als het artsenteam zich tegen 

het besluit had gekeerd? Het was in een onmogelijke positie gekomen tussen het 

bezwaarmakende artsenteam en de arts met toestemming voor onbetaald verlof op 

zak. 

 

Samengevat, het voorbeeld laat duidelijk zien dat het ontbreken van duidelijkheid 

over verantwoordelijkheden in de organisatie, de hele organisatie op het verkeerde 

been zet. Het huisartsenteam mijdt uit gemakzucht de discussie, de directeur schuift 

door, het bestuur wordt opgezadeld met een vraagstuk dat ze niet op kan lossen en 

de aanvrager van het onbetaald verlof tast in het duister. Verder is ernstige schade 

ontstaan in de verhoudingen en werd nodeloos veel energie verspild.  

 

Hoe kan organisatie nu in zo’n geval helpen? Als het artsenteam als een duidelijke 

organisatorische eenheid met eigen verantwoordelijkheden was omschreven en de 

“continuïteit van huisartsenzorg” daarbij als een primaire verantwoordelijkheid van 

de artsen zelf was bepaald, had deze situatie niet kunnen ontstaan. Eerst hadden de 

artsen zelf moeten bepalen of onbetaald verlof te verenigen was met continuïteit in 
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de zorgverlening. Als dit met waarneming binnen het beschikbare budget op een  

 

 

aanvaardbare wijze was uit te voeren en het team stemde in, dan was voor de 

directeur een beperkter en hanteerbaarder vraagstuk overgebleven, namelijk de 

toetsing aan financieel en personeelsbeleid. Het bestuur zou er niet aan te pas 

komen, tot er een wijziging van beleid aan de orde was.  
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Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,  

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

auteur(s).   


