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Inleiding

Het bestuur van Ziekenhuis Amstelland heeft de afgelopen maanden een proces in gang gezet om koers 
en toekomst van het ziekenhuis te bepalen. De noodzaak daartoe werd ingegeven door:
• de financiële situatie van Ziekenhuis Amstelland;
• het ontbreken van scherpte in het profiel van dit basisziekenhuis;
• de discussies over het profiel van Ziekenhuis Amstelland in de regio; 
• de gevolgen daarvan voor de toekomstige functie van het ziekenhuis naar patiënt en verwijzend 

huisartsen.

In de periode voorafgaand aan het besluit over de te volgen koers hebben het bestuur van Ziekenhuis 
Amstelland en het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) stap voor stap gezamenlijk 
verantwoordelijkheid genomen. Het ziekenhuisbestuur heeft die maanden naar alle interne- en externe 
stakeholders volledige openheid betracht over de analyses die gedaan werden en de voortschrijdende 
bevindingen die daaruit voortkwamen.
De uitkomst van dit zorgvuldige proces is een gezamenlijke keuze voor een koers van ‘organische groei 
met accenten’ die de maatschappelijke vraag naar goede en efficiënte basiszorg in de regio Amsterdam 
beantwoordt.

Met deze koers wil Ziekenhuis Amstelland zich profileren als een sterk basisziekenhuis in 
het zorglandschap in de regio. Basis daarvoor vormt de vraag van patiënten en de hechte 
samenwerkingsrelatie die Ziekenhuis Amstelland heeft met de eerste lijn. Daarnaast sluit deze koers 
aan bij het feit dat Ziekenhuis Amstelland vanaf 2010 alle derdelijns activiteiten heeft afgestoten en 
overgedragen dan wel doorverwezen naar VUmc, de belangrijkste samenwerkingspartner.
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1. Koers

Ziekenhuis Amstelland is een klein ziekenhuis dat opereert in 
een drukke markt die flink in beweging is. Dit komt door de 
recente fusie van twee STZ-ziekenhuizen (Samenwerkende 
Topklinische opleidingsZiekenhuizen) en de voorgenomen 
fusie tussen VUmc en AMC. Wil Ziekenhuis Amstelland in 
een dergelijke markt bestaansrecht behouden en zich blijven 
ontwikkelen is een duidelijke profielkeuze noodzakelijk. De 
financiële positie van Ziekenhuis Amstelland is kwetsbaar, 
terwijl markt- en operationele prestaties goed zijn.

Amsterdam en omgeving kent een ruim ziekenhuisaanbod:
• Het recentelijk gefuseerde topopleidingsziekenhuis (OLVG 

samen met SLAZ) met een omzet van ca € 0,5 miljard;
• Een gespecialiseerd kankerziekenhuis (AVL) met een omzet 

van € 280 miljoen;
• En nog drie basisziekenhuizen met een omzet van tezamen 

€ 306 miljoen (alle omzetten 2014).
Wat opvalt is de dominante (onderhandelings)positie van 
de academische centra met een omzet van ruim € 1,7 
miljard, waarvan ca. € 1,1 miljard omzet uit ziekenhuiszorg. 
Daarnaast kent Amsterdam een behoorlijk aantal zelfstandige 
behandelcentra, meer dan elders in Nederland. De patiënt 
heeft dus een ruime keuze. 

Na de recente fusie tussen OLVG en SLAZ, hebben ook de 
academische ziekenhuizen aangekondigd te willen fuseren. 
Ervaring en analyses leren dat fusies en overnames gepaard 
gaan met veel aandacht voor overleggen en bespreken van 
de juiste (her)organisatie. Hierbij is de aandacht vooral naar 
binnen gericht. Hierdoor wordt op de korte tot middellange 
termijn de markt- en klantgerichte prestatie minder. Daarnaast 
brengt alles extra kosten met zich mee. Ziekenhuis Amstelland 
kan hierop inspelen en doet er goed aan de focus verder te 
versterken op het aanbieden van laagdrempelige, toegangelijke 
basiszorg op topniveau aan haar patiënten.

In Nederland maakt gemiddeld zo’n 12% van de bevolking 
gebruik van de diensten van een academisch centrum. In 
een provincie als Drenthe ligt dat lager op ruim 9%. Maar 
in Amsterdam twee tot drie keer hoger, afhankelijk van de 
afstand tot het umc. Dit loopt uiteen van 18% in Aalsmeer 
en 24% in Amstelveen tot 35% in Diemen. In termen van 
maatschappelijke kosten wordt dus veel dure basiszorg 
verleend door academische ziekenhuizen.
Ondanks de financieel lastige positie laat Ziekenhuis 
Amstelland een behoorlijk sterke operationele prestatie zien. 

Vergeleken met de Amsterdamse ziekenhuizen en vergelijkbare 
ziekenhuizen in Nederland, heeft Ziekenhuis Amstelland de 
beste arbeidsproductiviteit. Daarnaast presteert Ziekenhuis 
Amstelland behoorlijk goed in de markt: de marktscore ligt 
op 1,01. Dat wil zeggen dat het ziekenhuis de verwachte 
productie haalt op grond van de prevalentie en haar ligging 
ten opzichte van andere ziekenhuizen uit de markt. Wanneer 
ook rekening gehouden wordt met het profiel van het 
ziekenhuis presteren we zelfs nog wat meer dan verwacht. 
Op geboortezorg presteert Ziekenhuis Amstelland boven 
verwachting.

Ziekenhuis Amstelland kiest voor een sterk basiszorgprofiel 
waarop het zelfstandig door kan.
Het onderscheidend vermogen van Ziekenhuis Amstelland ligt 
overduidelijk maatschappelijk gezien op prijs, maar voor de 
patiënt belangrijker nog op: 
• De kleinschaligheid en korte lijnen binnen de 

ziekenhuisorganisatie.
• De directe relatie tussen huisartsen en medisch 

specialisten met frequente wederzijdse raadpleging en 
informatieuitwisseling.

• De duidelijke en uitgesproken - met het ziekenhuis gedeelde 
– visie van de huisartsen op samenwerking met Ziekenhuis 
Amstelland. Huisartsen zijn goed georganiseerd in een 
collectief met 47 praktijken en 76 praktijkhouders in een 
gebied met 180.000 inwoners.

• Het altijd helder zijn voor de patiënt wie de 
hoofdbehandelaar in het ziekenhuis is.

• Een goed bereikbare, open en gastvrije omgeving dichtbij de 
patiënt.

Hiermee is het ziekenhuis in staat een vertrouwensband op te 
bouwen met patiënten. Door haar kleine schaal en beperkte 
complexiteit kan goed gewerkt worden aan “operational 
excellence”, ofwel het bieden van de top in basiszorg.

Ziekenhuis Amstelland wil dan ook het aangewezen algemene 
ziekenhuis zijn voor alle inwoners van de regio Amstelland 
(Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel), zuidelijk deel 
van Amsterdam, Ronde Venen, voor de Joodse bevolkingsgroep 
in Nederland en voor de expats in de regio Groot Amsterdam. 
In het ziekenhuis wordt medisch specialistische diagnostiek, 
behandeling en verzorging van hoogwaardige kwaliteit 
geleverd door betrokken en gemotiveerde specialisten en 
medewerkers met een grote klantgerichtheid. De vraag naar 
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zorg staat hierbij centraal.
Ziekenhuis Amstelland gaat uit van een beperkte groei van 
6-9 miljoen euro tot 2020 (peiljaar 2014), voortbouwend op 
de kracht van Ziekenhuis Amstelland: een sterke staf, een 
sterke marktpositie, een goede relatie met verwijzers en goede 
arbeidsproductiviteit. 

Ziekenhuis Amstelland gaat uit van een verdere versterking 
op diagnoses met een groot aandeel oudere patiënten 
en van het verbeteren van de marktprestaties van enkele 
vakgroepen. Deze koers leidt tot overzichtelijke jaarlijkse 
groei van Ziekenhuis Amstelland, heeft draagvlak onder staf 
en medewerkers en levert maatschappelijke baten op door te 
groeien op basiszorg in een basis-setting. Het scenario wordt 
door veel belanghebbenden buiten Ziekenhuis Amstelland 
geaccepteerd, waaronder de huisartsen. 

Ziekenhuis Amstelland richt zich op de directe omgeving en 
de kansen en ontwikkelingen daarin. Ziekenhuis Amstelland 
profileert zich als basisziekenhuis dat zich zuiver beperkt tot 
tweedelijns basiszorg. Wanneer meer complexe behandeling 
nodig is, adviseert Ziekenhuis Amstelland patiënten goed en 
gericht waar deze het best kan plaatsvinden in een netwerk 
van inhoudelijke samenwerkingsverbanden. Het ziekenhuis 
ontleent haar kracht aan de directe betrekking tussen 
huisarts en hoofdbehandelaar in een compact en toegankelijk 
ziekenhuis. 

Ziekenhuis Amstelland beweegt mee met de ontwikkelingen 
die in de Amsterdamse regio gaande zijn met betrekking tot 
taakverdeling en concentratie. Ziekenhuis Amstelland doet 
dit uiteraard vanuit patiëntbelangen. Wat betreft de medisch 
specialistische samenwerking zal Ziekenhuis Amstelland zich 
dus blijven richten op samenwerking met onder andere VUmc 
en AMC.  

Bestuurlijk is het gewenst dat in de regio een geregisseerd 
proces ontstaat dat tot helderheid leidt en - op langere 
termijn - tot een andere ordening van de functies in de regio 
met mogelijk consequenties voor Ziekenhuis Amstelland en 
andere ziekenhuizen.

Op grond van bovenstaande afweging richt Ziekenhuis 
Amstelland zich op groei op basis van demografische 
ontwikkeling, het investeren in enkele specialismen en het 
versterken van de zorgfunctie voor ouderen.

Het realiseren van ambities vraagt commitment
van alle betrokkenen
Het is het ziekenhuis een flink aantal jaren voor de wind 
gegaan. De laatste jaren stagneerden mogelijkheden voor 
verdere ontwikkeling op interne discussies en verschillen van 
inzicht. Het accent lag op wat er niet kon en het ziekenhuis 
raakte meer naar binnen gekeerd. Met het resultaat van 
de afgelopen periode is gemeenschappelijk enthousiasme 
ontstaan voor een nieuwe koers. 

Hierbij is uitgangspunt dat buiten bepalend is voor binnen, 
of anders gezegd: de vraag bepaalt wat we doen en hoe we 
het doen en de patiënt is de maat der dingen. De medisch 
specialisten van Ziekenhuis Amstelland functioneren op het 
scharnierpunt enerzijds naar de huisartsen, anderzijds naar de 
specialisten in de derde lijn. Dankzij die hechte relaties heeft 
het ziekenhuis de relatief goede marktpositie en daar ligt ook 
de sleutel voor het ondernemerschap van het ziekenhuis. 

Specalisten kunnen niet zonder ziekenhuis en het ziekenhuis 
kan niet zonder specialisten. Het ondernemerschap is 
dus gelegen in een coproductie van medisch specialisten 
en ziekenhuisorganisatie en gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, bestuur en beheer.
Ziekenhuis en specialisten ontplooien gezamenlijk activiteiten 
binnen de organisatie waaruit nieuwe kansen worden 
ontwikkeld om de concurrentiepositie en de dienstverlening 
van het ziekenhuis te verbeteren en waarde toe te voegen 
voor de patiënt. Hierbij zijn een ondernemend klimaat met 
bijbehorend koersvast leiderschap en besluitvaardigheid 
belangrijke succesfactoren. Om dit te kunnen is de 
invoering van participatie van specialisten op bestuurs- en 
managementniveau - en daarmee een verdere verheldering 
van taken en versterking van het management - van 
Ziekenhuis Amstelland wenselijk.
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Gelet op de urgentie van doorvoering van het gekozen scenario 
wat aan de orde is, is er eerder sprake van organiseren dan 
reorganiseren.
Naast ruimte van verzekeraars (voor aanpassingen in 
verkoopprijzen en voor groei in volume) vraagt succesvolle 
uitvoering van dit plan een stevige toewijding van de 
verschillende vakgroepen, het management en de afdelingen 
binnen het ziekenhuis. Vier punten zijn daarbij essentieel: 
• Verbetering van het rendement om financieel gezond te 

worden: forse verlaging van de inkoopkosten oplopend tot 
een besparing van EUR 3-6 mln in 2020, vergroten van de 
productie bij gelijkblijvende personeelskosten, verbeteren van 
het declaratieregime en het drastisch inperken van de risico’s 
van deelnemingen.

• (Verder) verbeteren van de marktpositie om groei 
te realiseren: identificeren van de meest kansrijke 
aangrijpingspunten voor groei per vakgroep, resulterend in 
een concreet actieplan. 

• Inhoudelijk en kwalitatief versterken van het gekozen 
profiel: sturen op inhoudelijke samenwerkingsverbanden, 
kwaliteitsindicatoren, patiëntervaringen en doelmatigheid. 

• Concreet handen en voeten geven aan de strategie: maken 
van uitvoeringsplannen en vervolgens goed monitoren van 
de voortgang. Staf en management moeten heldere keuzes 
maken en operationeel doorvoeren om een competitief 
voordeel te creëren. 

Bovenstaande punten zullen de komende maanden door 
bestuur, medische staf en ondersteunende afdelingen opgepakt 
en uitgewerkt worden, om zo van Ziekenhuis Amstelland ‘een 
goede plek voor basiszorg’ te maken: compact, toegankelijk en 
dichtbij patiënt en verwijzer. 
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2. Uitwerking

2.1 Focus op bijzondere doelgroepen: vrouw & kind 
en ouderen

De bevolkingsprognoses laten tot 2030 een demografische 
groei zien voor de regio Amstelland. Deze groei zit 
voornamelijk bij de groep ouderen, maar ook in de jongere 
leeftijdsgroep is een groei zichtbaar. Het ziekenhuis wil als 
regionaal algemeen basisziekenhuis zorg leveren van wieg tot 
graf. Daarbij behoort het bieden van een passend aanbod van 
zorg aan de doelgroepen ouderen en vrouw & kind.

Ouderenzorg
Ziekenhuis Amstelland biedt optimale ouderenzorg door zowel 
inhoudelijke expertise als de onderlinge samenwerking en 
afstemming te verbeteren. Een aantal ontwikkelingen geeft 
aanleiding om deze zorg te optimaliseren en uit te breiden. 

De aanleiding voor ouderenzorg wordt vaak gekenmerkt 
door onzekerheid, kwetsbaarheid, verminderderde flexibiliteit 
en een multi-morbide ziektebeeld. Deze patiëntkenmerken 
vragen slechts in beperkte mate om complexe medische 
zorg. Veel vaker gaat het om laagdremplige basiszorg, bij 
voorkeur dichtbij de patiënt en zijn thuisomgeving. Hierbij 
valt te denken aan een verpleeghuis, intensieve thuiszorg of 
zorg via de huisarts, en als dit niet kan in een toegangelijk en 
compact basisziekenhuis. Ziekenhuis Amstelland is uitstekend 
gepositioneerd en geprofileerd om juist voor de oudere 
patiëntgroep laagdrempelige basiszorg te bieden en waar 
nodig te verwijzen naar tertiaire functies.

Voor de medisch specialistische zorgverlening aan de oudere 
patiënt wordt multidisciplinair samengewerkt binnen het 
Behandel en Advies Centrum voor Ouderen. Doelstelling van 
het centrum is om met onze zorg en behandeling kwetsbare 
ouderen in hun kracht te zetten. Het uiteindelijke doel is dat 
deze kwetsbare ouderen zo gezond mogelijk terugkeren naar 
hun eigen woonomgeving, eventueel na een periode van 
reactivering. 

Eind 2016 zal de formatie interne-ouderengeneeskunde zijn 
uitgebreid met een medisch specialist en een verpleegkundig 
specialist. Dit is een voorwaarde om het zorgproces rond de 
geriatrische traumatologie goed te organiseren. Overwogen 
moet worden of het ziekenhuis, in de wetenschap dat de 
adherente bevolking sterk vergrijst, voor de geriatrische 
traumatologie op termijn een 7 x 24 uurs openstelling, 

vergelijkbaar met het dienstenpatroon rond sectio’s, moet 
realiseren. 

Goede afspraken in de zorgketen zijn hierbij essentieel. 
Hiertoe wordt een project opgezet. Met het Zonnehuis 
Amstelland (en de huisartsen) wordt de mogelijkheid 
van een transferium onderzocht of met de specialisten 
ouderengeneeskundigen - die ook op consultbasis in de eerste 
lijn komen - een sluitende keten van medische zorg voor de 
oudere patiënt kan worden gerealiseerd.

De ouder wordende bevolking brengt ook multimorbiditeit, 
toename van het aantal chronisch zieken en een toename van 
het aantal oncologische patiënten. Vanwege deze verwachte 
groei zullen ook verschillende andere vakgroepen in 2016 en 
2017 uitbreiden in formatie medische specialisten, dit betreft 
neurologie, cardiologie, longgeneeskunde, Maag- Darm- 
Leverziekten (MDL) en pijngeneeskunde.

Vrouw & kind
Een sterk regionaal georiënteerd basisziekenhuis levert zorg 
van wieg tot graf. Vrouw en kind zijn belangrijke doelgroepen 
binnen het ziekenhuis. Al sinds 2004 bestaat er een Vrouw 
Kind Centrum (VKC) binnen Ziekenhuis Amstelland. In dit 
bijzondere centrum is alle medische zorg voor vrouw en 
kind verenigd en zijn de afdelingen kindergeneeskunde, 
gynaecologie en verloskunde dicht bij elkaar gebracht. 

Zwangere vrouwen kunnen in Ziekenhuis Amstelland 
bevallen. In het ziekenhuis wordt een geboortecentrum 
opgezet waarbinnen gezamenlijk optimale geboortezorg 
binnen de regio wordt aangeboden en waarbij een integrale 
organisatie van de eerste en de tweede lijn zich dient te 
ontwikkelen. Het voordurend landelijk stagnerend debat 
tussen gynaecologen en eerstelijns verloskundigen kent ook 
zijn repercussies in de regio van Ziekenhuis Amstelland. Er 
zijn ziekenhuizen die dat hebben doorbroken door primair 
te kiezen voor het belang van de zwangere en het kind. 
Zij doen dat door domeindiscussies te vervangen door een 
goede functionerende samenwerking tussen gynaecologen en 
eerstelijns verloskundigen. In gezamenlijk triage overleg - en 
waar nodig met gezamenlijke spreekuren van gynaecologen 
en eerstelijns verloskundigen (en kinderartsen) – kunnen zij 
de belangrijkste risico’s detecteren en vaststellen, en daarnaar 
het behandelplan instellen of bijstellen. Dat is ook één van de 
stappen met de uiteindelijke doorontwikkeling naar integrale 
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zorg in het inmiddels gestarte project ‘vrouw en kind’.

Om als vakgroep kindergeneeskunde nog meer in een 
biedende positie te komen naar de regio, zal de formatie 
kinderartsen uitgebreid worden. Ook voor de kinderartsen 
geldt nadrukkelijk dat zij een schakelpunt zijn tussen 
huisartsen en de derdelijns zorg. De ambulante planbare 
tweedelijns kindergeneeskundige zorg kan heel goed 
georganiseerd worden binnen de setting van Ziekenhuis 
Amstelland. Niet alleen de somatische, maar ook de 
psychosociale zorg is daarbij van groot belang.

2.2 Reguliere doorontwikkeling per specialisme 
vanuit feitenbasis

Aan de hand van ‘fact packs’ per specialisme is een 
verdiepingsslag gemaakt naar de mogelijkheden om het 
gekozen scenario in te vullen. 

Het merendeel van de specialismen heeft een gemiddeld 
sterke marktpositie in het verzorgingsgebied. De grootste 
gemene deler in het vullen van het gekozen scenario is 
gelegen in het beantwoorden van de zorgvraag vanuit 
het adherentiegebied. Er zijn specialismen die nu al 
onvoldoende in de toenemende zorgvraag kunnen voorzien 
door onvoldoende capaciteit en/of een door vergrijzing 
gecompliceerder patiëntenaanbod. Wachttijden variëren 
van 6 tot 8 weken. Voor deze vakgroepen is de uitbreiding 
van formatie nu al in gang gezet, namelijk voor cardiologie 
(vervanging en uitbreiding), neurologie (uitbreiding) en 
voor de longgeneeskunde (vervanging en uitbreiding). 
Alle specialismen zien het onderhouden en uitbouwen 
van de samenwerking met de huisartsen in het primaire 
verzorgingsgebied als een belangrijk speerpunt en voor allen 
geldt dat de banden met de huisartsen in Amsterdam-Zuid, 
Amsterdam-Zuidoost en de Ronde Venen worden aangehaald. 
De invoering van Zorgdomein eind 2016 is daarbij een 
belangrijk hulpmiddel.

Vrijwel alle specialismen hebben aangegeven nog nauwer 
te willen samenwerken met de academische centra in 
Amsterdam en zien concreet patiëntengroepen die uitstekend 
ook in de tweede lijn behandeld kunnen worden. Of deze 
ontwikkeling in betekenis doorzet is primair afhankelijk van 
de keuze van patiënten en secundair van een actieve strategie 

van de academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Om 
deze beweging, met name voor de snijdende vakken goed op 
gang te krijgen, is het belangrijk om ook (de voorwaarden 
voor) het opleidingsklimaat komend jaar op te pakken.

Bij concrete uitwerking van alle ontwikkelingen geldt dat 
we er van uitgaan dat 100% groei in omzet niet meer dan 
80% groei in kosten toelaat. Bij alle gesprekken met de 
vakgroepen wordt gewezen op een adequate ondersteuning 
van de vakgroepen in de poliklinieken en functieafdelingen. 
Voor enkele vakgroepen is ondersteuning met PA’s of 
gespecialiseerde verpleegkundigen noodzakelijk. Voor de 
functieafdelingen vaatlab en Klinische Neurofysiologie is 
versterking van de formatie en aanpassing van de ruimtes 
nodig.

Het project gericht op een herindeling van de poliklinieken 
wordt afgestemd op de wijze waarop de organisatie wordt 
ingericht en leidt tot een Klant Contact Centrum (KCC) dat 
de grote hoeveelheid van de eerste vragen via de telefoon 
opvangt. Dat eerste contact met het ziekenhuis maakt 
dat het KCC het eerste positief te ervaren contact met de 
ziekenhuisorganisatie wordt en dus ook het visitekaartje 
van het ziekenhuis moet zijn. Met het in gang zetten van de 
uitbreiding van het aantal specialistenplaatsen wordt een 
overzicht gemaakt van de strikt noodzakelijke aanpassingen 
van ruimtes en formaties. 

2.3 Resultaatgebieden

Om de strategie te laten slagen is een uitvoeringsplan 
opgesteld, waarin een aantal belangrijke concrete resultaten 
zijn opgenomen die de komende periode moeten worden 
gerealiseerd. 
Deze resultaten hebben betrekking op vijf belangrijke 
resultaatgebieden:
1) Sturen op kwaliteit en inhoud
2) Realiseren van groei
3) Optimaliseren van processen (zowel voor patiënten als in 

het backoffice)
4) Verstevigen samenwerking in de keten
5) Verlagen van kosten
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3. Bedrijfscultuur en imago

Ziekenhuis Amstelland opereert onder het motto “aangenaam 
dichtbij” en beoogt hiermee uit te stralen dat het met zijn 
kundige specialisten en medewerkers dicht bij de patiënt 
staat in de regio Amstelland. Niet alleen dat het ziekenhuis 
beschikbaar en bereikbaar is, maar ook gastvrij en vriendelijk. 
De schaal waarop het ziekenhuis haar werk uitvoert en het 
gebouw dragen daar aan bij.

Bepalend voor het beeld van het ziekenhuis bij de patiënt 
is de wijze waarop mensen die er werken hun werk primair 
en alleen richten op de patiënt, en dus ook de heersende 
bedrijfscultuur. Onder bedrijfscultuur wordt in het algemeen 
verstaan het gemeenschappelijk gedrag en de normen en 
waarden die te zien zijn in de manier waarop mensen in een 
organisatie met elkaar, met de taak, met de leiding en met de 
omgeving omgaan.

Het uitvoeringsplan vraagt om behoud van de voordelen 
van de familiecultuur binnen Ziekenhuis Amstelland, 
maar met een externe gerichtheid, meer zakelijkheid en 
resultaatgerichtheid in het gedrag van medewerkers en 
specialisten en de wijze waarop zij met elkaar samenwerken 
aan het bereiken van de top in het leveren van basiszorg:
• Buiten (markt/verwijzer/patiënt) is de baas over binnen. 
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag 

mogelijk in de organisatie, waarmee eigenaarschap voor 

 
 het bereiken van resultaten zo dicht mogelijk bij de 

werkvloer ligt.
• Problemen zijn er om op te lossen.
• Meer zakelijkheid.
• Elkaar aanspreken op gedrag.
• Afspraak is afspraak.
• Iedereen die werkzaam is binnen Ziekenhuis Amstelland, 

van specialisten tot schoonmaak tot boekhouding, werkt 
samen als een team in het belang van de patiënt.

• Afdelingen zijn gericht op samenwerking en ondersteuning 
over en weer.

• Eigentijds HRM ondersteunt gericht talenten, medewerkers 
en specialisten in hun vermogen om niet alleen als vakman 
of vakvrouw, maar ook als medewerker, teamgenoot en 
collega te functioneren.

De brede steun voor de keuzes die Ziekenhuis Amstelland 
heeft gemaakt voor haar toekomst en wat het aan energie 
los heeft gemaakt leidt tot een concreet uitvoeringsplan. 
Dat vraagt om gezamenlijk de schouders onder de uitvoering 
te zetten en op alle niveaus eigenaar te worden van een 
zakelijke, ondernemende en ook plezierige bedrijfscultuur. 
Het gaat niet om wat iemand zegt, maar om wat gedaan 
wordt dat bijdraagt aan het resultaat van de diensten die het 
ziekenhuis verleent aan de patiënt.


