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Nog voordat Igor Visser in zijn nieuwe functie begonnen is, 
spreekt hij al van wij als het gaat om de mensen met wie  
hij in Bernhoven gaat samenwerken als manager OK:  
‘Als ik zeg ik wil dit, dan ben ik een leidinggevende die iets 
oplegt vanuit zijn eigen wil. Terwijl als ik zeg wij neem ik  
de mensen ook meteen mee.’ Dat laatste was ook nodig, 
want zoals Hella Abma aangeeft was er een kwetsbare  
situatie ontstaan: ‘Ik wilde echt de beste vinden die ik kon 
vinden. Het team had dat nodig.’

‘De OK is het hart van de organisatie in het zorgmodel Interventie Zorg-

straten en die moet wel goed draaien’, gaat Hella verder, maar iemand 

vinden met de juiste ervaring was niet vanzelfsprekend. ‘Dus moesten 

we breed zoeken en hebben we andere gesprekken gevoerd.’ Dat leidde 

uiteindelijk tot een opdracht aan Movimento: ‘Het was een heel goed ge-

sprek. Het fijne van Movimento is dat ze de organisatie even doorlichten. 

Ik had echt het gevoel: ze weten wat we zoeken en gaan dat ook gewoon 

doen. We waren er heel snel uit: dit moet er komen. Het klopte met de 

need van de organisatie.’ Ook Igor kijkt positief terug op de procedure:  

‘Er is voldoende aanbod van banen, maar het zijn stevige procedures die 

je moet doorlopen. Je moet van goeden huize komen om ergens binnen 

te komen.’ 

Voorafgaand aan het tweede selectiegesprek kon Igor meteen laten zien 

uit wat voor hout hij gesneden was: ‘Ik mocht plaatsnemen bij de lees- 

tafel om even te wachten, maar toen ik daar net zat werd een man onwel. 

Er schoot nog even door mijn hoofd: bieden ze me nu een casus aan?’ 

Hella voegt lachend toe: ‘Waar hangen de camera’s? Het was geen test, 

maar anders had hij hem goed doorstaan.’ Igor: ‘In het leger heb ik als 

militair verpleegkundige en leidinggevende gewerkt, dan werk je met 

name in de acute zorg. Ik ben wel gewend om in dat soort situaties te  
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kunnen en moeten handelen.’ Dat geldt evengoed voor 

zijn huidige functie als afdelingshoofd van een aantal 

poliklinieken van het Máxima Medisch Centrum.

Bijzondere dynamiek
Dat snel kunnen schakelen was zeker van belang, want 

een OK is niet zomaar een afdeling, zeggen beiden. 

‘Het bijzondere is dat je met verschillende specialismen 

werkt. De OK is sterk verbonden met de andere schakels 

in de keten en het samenwerken van de verschillende 

teams is essentieel. Het is een complexe, dynamische  

en zeer interessante werkomgeving om dat goed te  

managen’, zegt Igor. ‘Daar ligt ook de uitdaging: de 

teams op een goede manier met elkaar laten samen-

werken en processen optimaliseren.’ Volgens Hella is  

er een groot verschil met andere afdelingen, omdat  

medewerkers elkaar daar makkelijker kunnen opzoeken 

en ervaringen kunnen uitwisselen: ‘Je loopt op een OK 

niet even naar binnen. Je moet je omkleden bijvoor-

beeld, dat is al een fysieke barrière. Het is een groep 

mensen die heel gedreven is en van actie houdt, maar 

ook de gaten dichtloopt.’

Reden om te zoeken naar een kandidaat met ervaring  

op de OK: ‘De grootste zorg was of hij of zij stevig  

genoeg in de schoenen zou staan om met die dynamiek 

om te gaan’, zegt Hella. Want het duurt even voordat 

je de dynamiek begrijpt en veel tijd om die te leren  

kennen krijg je niet. Igor: ‘Ik heb het niet zo sterk ervaren 

dat ze iemand zochten die uit de OK kwam. Wat ze erg 

zochten was iemand die op de werkvloer aanwezig was 

en betrokken was bij de teams en medewerkers.’ 

Vertrouwen
De gebeurtenis vlak voor het tweede gesprek maakte 

in elk geval duidelijk dat Igor iemand was die zich  

niet snel uit het veld liet slaan. Igor: ‘Ik heb heel goed 

kunnen uitleggen hoe ik dingen in mijn huidige func-

tie doe en welke resultaten ik daarmee heb behaald.  

Wat meespeelt wanneer je werkt met teams in de zorg, 

maar ook op een OK, is vertrouwen. Voor een goede  

samenwerking moet je elkaar kunnen vertrouwen, 

zodat je met elkaar de OK runt of een patiënt helpt.  

Dan is de vraag hoe je dat op een goede manier doet, 

welke communicatie pas je toe? Dat zijn allemaal  

thema’s waarmee ik zowel in mijn huidige functie als die 

in het leger ook heb gewerkt.’

Wat daarvoor nodig is, verwoordt hij helder: ‘Een hele 

belangrijke factor is dat mensen werkplezier hebben. 

Dat maak je met elkaar’, want, ‘Elk team is anders. Het is 

niet meer zoals vroeger dat ik vertel wat we gaan doen 

en waarom. Het is veel meer met elkaar. Ik moet er nu 

mijn best voor gaan doen dat dat aanslaat.’ Hella vult 

aan: ‘We hebben Igor ook geadviseerd: ga eerst eens 

aandacht besteden aan de mensen en de verhalen die 

er leven, zodat ze het gevoel krijgen dat ze gehoord 

worden en dat is waar Igor inmiddels mee begonnen is.’ 
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