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Evaluatierapport
13 Oktober 2017

Voor u ligt de rapportage van de evaluatie van de Federatie Medisch Specialisten, 

uitgevoerd in augustus en september 2017. 

• In hoofdstuk 1-3 leest u wat het doel en de opzet van de evaluatie was 

• Hoofdstuk 4 geeft een achtergrond aan onze analyse vanuit verenigingsexpertise

• Hoofdstuk 5-7 staan de bevindingen

• Hoofdstuk 8 -10 zijn gericht op de toekomst met aanbevelingen en 

ontwikkelpunten

• In de bijlages zit een brede impressie per ontwikkelpunt van alle respons en 

suggesties
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‘Evalueer de samenwerking in de Federatie en geef concrete 

aanbevelingen voor verbeteringen. Houd daarbij rekening met de 

variëteit in de leden en hun verschillende vragen en behoeften.’

1. Doel

Bij oprichting in 2014 is 
afgesproken om na drie jaar te 
evalueren.
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In de evaluatie is gekeken naar het volledige 
samenwerkingsverband van 32 wetenschappelijke 
verenigingen

We merkten gedurende het traject:
• oprechte betrokkenheid
• constructief kritische discussies
• openheid 
• wens om verder te bouwen

2. Het samenwerkingsverband
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Stukken 

• Oprichtingsstukken: onderzoek, intentieverklaringen, blauwdruk, notulen, filmpjes 

• Visiedocumenten, jaarplannen, jaarverslagen

• Raadpleging achterban, evaluatie samenwerking nov 2016

• Rapportages KDC, deelnamecijfers, fte ontwikkeling federatiebureau

Respons enquête

• (Plaatsvervangend) Vertegenwoordigers Raden  33 % (signaal dat het samen ingevuld 

is, dus daadwerkelijk hoger respons %)

• Besturen wetenschappelijke verenigingen (wv) 69 %

• Directeuren wv 66 %, Directeuren Federatie, LAD Kennisinstuut 83 %

Groepsessies en gesprekken

• 19 wetenschappelijke verenigingen (59 %)

• Bestuur FMS

• MT FMS

Van 4 wv-en hebben directie en/of bestuur geen input geleverd

NB: Zoals afgesproken is er geen input van de brede achterban van individuele medisch 

specialisten of externe stakeholders. Alle bevindingen hierover zijn daarom indirect, door 

inschatting van o.a. bestuursleden. 

3. Wat we aan input hadden
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4. Verenigingsexpertise: Onderweg van A naar B

De Federatie is op weg van A (OMS) naar B (FMS), hiervoor zijn in de afgelopen drie jaar 
statuten en reglementen opgesteld, structuren ingericht, afspraken gemaakt, functieprofielen 
aangepast etc. Op een aantal plekken zijn ook al verdere ontwikkelingen geweest. 
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Altijd spanning op lobbystrategie

• Solidair voor elkaar ↔ eigen belang: In een federatief verband is er altijd spanning op wiens belang de 

meeste aandacht krijgt. Met een stem ben je sterker, maar wordt jouw belang wel meegenomen? 

• Stil poldertafel overleg ↔ publieke actie en lawaai: Effectief lobbyen vraagt om de stilte van het 

achterkamer overleg. De achterban wil graag hoorbaar lawaai. Soms kan het één, soms moet het ander.

• Medisch specialisten in lobby ↔ lobby door beroepskrachten: De specialist is ervaringsdeskundig, maar de 

lobby-ist is lobbyexpert.

Altijd spanning op “what’s in it for me?”

• Collectieve lobby ↔ zichtbaar individueel profijt: Veel investeren in lobby betekent minder doen aan 

individueel profijt. Vinden leden het lidmaatschap dan nog voldoende profijtelijk?

• Contributie ↔ retributie: Hoeveel van het aanbod wordt uit de contributie betaald, hoeveel moeten leden 

bijbetalen bij gebruik.

• Verdeling van credits voor succes: Ook de bijwerking van een federatievorm. Zowel de wv’s als de 

Federatie zoeken naar manieren om meerwaarde te bewijzen bij de achterban. 

Altijd spanning bij een Federatiestructuur

• Strategische partners ↔ federatie ↔ eenheidsorganisatie: Een eenheidsorganisatie is efficiënter en 

goedkoper, maar geeft minder ruimte aan de diversiteit. Bij enkel incidenteel samenwerken als strategische 

partners wordt je in de lobby snel uit elkaar gespeeld. De federatievorm is voor de FMS de gulden 

middenweg, maar is duurder, complexer en heeft altijd spanningen op deel –geheel. 

• Kleine leden ↔ grote leden: De diversiteit van de aangesloten leden geeft in elke federatie de vraag of 

grote leden wel voldoende benefits hebben ten opzichte van de kleine. En of de belangen van de kleine 

wel voldoende in beeld zijn bij de lobby. 

4. Verenigingsexpertise: 
“De hemel bestaat niet”: wet van behoud van 

verenigingsspanning
Een ‘perfecte’ vereniging bestaat niet. Er blijven altijd strategische afwegingen (dilemma’s) met bijwerkingen. 

Zeker voor een federatie. De keus voor het één geeft spanning op een andere plek. 
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Vereniging
organiseren

Lobby

Ontwikkeling 
sector/beroep

Individueel 
profijt

Bron: Tack

Processen gericht 
op het 
collectieve 
belang

Processen gericht 
op het 
Individuele 
voordeel

WV & 

Medisch Specialist

Elke beroeps-/branchevereniging heeft 
in meer of mindere mate drie kernprocessen 
ten behoeve van de leden. 
Deze kernprocessen worden uitgevoerd door 
de verenigingsorganisatie, die als spil 
fungeert. Idealiter versterken de processen 
elkaar, zodat de propeller sneller gaat 
draaien.  Deze propeller vormt het 
analysekader voor de evaluatie.

4. Verenigingsexpertise: Onderliggende model
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Sterkere lobby

Goede relaties 
stakeholders

Met één stem

Meer medisch 
specialisten lid

Grotere 
kwaliteitsverbetering 
zorg door 
samenwerking

Ondersteuning wv

Dienstverlening voor 
individuele leden (KDC)

o.a. richtlijnen, opleiding, 
kwaliteitsvisitaties

Federatie 
van wv

Van 
specialisten

Gezamenlijk PR en 
imagobeleid

Synergievoordelen

5. Ambities en verwachtingen bij oprichting
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De keuze van FMS bij de start 
was om de meeste aandacht 
uit te laten gaan naar lobby. 
Tweede prioriteit was  
ontwikkeling sector/beroep 
en daarna individueel profijt.

In het evaluatietraject hebben we via verschillende vormen (gesprek, 

enquête) en vanuit verschillende invalshoeken (directeuren, besturen, 

vertegenwoordigers, federatiebureau en bestuur) input geleverd. 

Dit is aangevuld met observaties van ons als adviesbureau. 

• Wij hebben de ambities bij oprichting vergeleken met de gerealiseerde 

ambities, daarnaast hebben we gekeken naar waar nú behoefte aan is 

met het oog op de toekomst. 

• Vanuit het totale overzicht en alle respons hebben we de grote lijnen en 

‘plekken der moeite’ gedestilleerd. Dat ziet u in de conclusies en 

ontwikkelpunten.

• Vervolgens hebben we op deze ontwikkelpunten aanbevelingen 

geformuleerd. Daarbij hebben we gekeken naar urgentie, haalbaarheid 

en verenigingsdilemma’s. 

• In de bijlage van dit rapport is een impressie opgenomen van de 

breedheid van de respons. 
Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 

Oktober 2017

6. Toelichting analyse
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Sterkere lobby

Goede relaties 
stakeholders

Met één stem

Meer medisch 
specialisten lid

Grotere 
kwaliteitsverbetering 
zorg door 
samenwerking

Ondersteuning wv

Dienstverlening voor 
individuele leden (KDC)

o.a. richtlijnen, opleiding, 
kwaliteitsvisitaties

Federatie 
van wv

Van 
specialisten

Gezamenlijk PR en 
imagobeleid

?

Lobby: meeste 
ambities bij start. 
Goed op weg

Individueel 
profijt: was geen  
prioriteit bij het 
begin. Over het 

algemeen goed, 
maar zeer 
onbekend

Kwaliteitsverbetering is er, 
maar landt nog niet altijd 
op de werkvloer

Samenwerking/vereniging: 
knelpunten op structuur en 
synergie

Synergievoordelen

7. Conclusie: Gerealiseerde ambities samengevat

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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7. Conclusie: Naast zichtbare verandering 
ook onderstroom

Tijdens de evaluatie is ons opgevallen dat er spanningen en emoties in de organisatie zijn, met 
name rondom de bureaus (van wv en Federatie). Op een aantal plekken leeft een wij-zij gevoel. 

Deze spanningen zijn deels te verklaren door de onderstroom. Een verandertraject bestaat uit 
zichtbare veranderingen (bovenstroom) en gevoelens, emoties, gedrag (onderstroom). Bij een 
transitie van A naar B gaat een groep of organisatie door verschillende fasen. Volgens ons zijn in 
ieder geval twee aspecten oorzakelijk aan de huidige spanningen:

• Verschillende personen/ 

groepen personen  zitten in 

verschillende fasen van de 

transitie.

• De focus ligt op de 

bovenstroom, waardoor de 

onderstroom niet de juiste 

aandacht gekregen heeft. 

Ook na signalen hierover is dit 

aspect van de verandering 

niet voldoende opgepakt. 

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Ga zo door

De resultaten op de ambities van 3 jaar geleden zijn zeker goed te noemen.  

De Federatie is op de goede weg. Verdere transitie naar een “nog soepelere” samenwerking 

in de Federatie vraagt gezamenlijke inzet en ook tijd. Durven experimenteren helpt om de 

best passende structuur en processen te vinden. 

In de aanbevelingen geven wij een overzicht van kansen voor versterking. 

Mét voortschrijdend inzicht

Voor elke organisatie is het van belang om 

door te ontwikkelen. De resultaten van de 

Federatie zijn goed, maar veelal nog te 

onbekend. Daardoor wordt de ruil door 

WVen en specialisten nog te vaak als te 

mager ervaren. Er is daarom in de 

aankomende periode meer aandacht nodig 

voor communicatie, en individueel profijt.  

Cruciale verbeter-/ontwikkelpunten 

voor de Federatie:

• Onderlinge samenwerking WVen en wv

en  Federatie, 

• Interactie bij de totstandkoming beleid en 

structuur

7. Conclusie: 
Ga zo door met voortschrijdend inzicht

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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8. Ontwikkelpunten
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Maar ook: vier knoppen 
om aan te draaien

Plekken der moeite
in vier clusters

Wij zien:

Totstandkoming beleid

Black box, te weinig interactief

Voor i.p.v. mét specialisten

Strategische afweging van prioriteiten 

Structuur

Veel onderwerpen in Raden

Weinig effectieve tijd per vertegenwoordiger

Landen van de producten bij de individuele specialist

Samenwerking bureaus

Synergie tussen bureaus vergroten

Rolverdeling (in o.a. beleidsvorming)

Weinig delen van expertise, menskracht

Weinig processturing / verenigingscoördinatie

Individueel profijt

Concurrentie bij aantonen meerwaarde Federatie - meerwaarde wv

Negatieve beleving/ onbekendheid ruil lidmaatschap

Verschil in behoefte groot-klein
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Altijd spanning op lobbystrategie

• Iedereen is erover eens dat de focus van de Federatie ligt op samen sterk en solidair zijn, als het gaat over 
lobby. Er is grote tevredenheid over de inzet op collectieve belangen. Overwegend committeren alle WVen
zich ook aan het gezamenlijke standpunt. 

• Stil poldertafel overleg is functioneel gebleken en dat wordt erkend. 

• Er wordt wel kritischer gesproken over de ruimte voor eigen belang of aandacht voor specifieke 
deelbelangen, vaak door weinig inzicht in de lobbyactiviteiten. 

• Er is behoefte aan meer publieke actie. Pro-actiever, wellicht op laag risico onderwerpen ook om 
zichtbaarheid en bekendheid van de Federatie te vergroten in de brede achterban. 

Beweegpunten

• De inzet op lobby vanuit het federatiebureau wordt gewaardeerd door de leden en blijkt effectief te zijn. Die 
kracht moet behouden.

• Wij zien een rol bij het federatiebureau voor de uitvoering van lobby, de coördinatie en het waarborgen van 
continuïteit in een lobbyproces. 

• Aandachtspunt is het meenemen van betrokken verenigingen, medisch specialisten of beleidsmedewerkers 
van WV bureaus. Meer aandacht voor de samenwerking tussen bureaus en medisch specialisten op dit 
gebied is wenselijk. 

9. Beschouwing
De lobby-hemel (op aarde) bestaat

ook voor de Federatie niet…

Ook in de Federatie van Medisch Specialisten is er verenigingsspanning op de strategische 
afwegingen. Er is geen ‘perfecte’ keuze. Elke verschuiving brengt weer een nieuwe spanning 
met zich mee. Wat het best past in een periode, is gebonden aan context en tijd. 

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Altijd spanning op “what’s in it for me?”

• De Federatie heeft als grootste ambitie bij oprichting lobby & Public Affairs gehad. 

Collectieve lobby vertaalt zich - ook hier - niet naar een gevoel van individueel profijt: 

De beleefde lidmaatschapsruil voor Wven en individueel medisch specialisten is een knelpunt. 

• De Federatie heeft een aantal zaken in de retributie. 

Het grootste deel van de samenwerking en de diensten zit in de contributie. 

• Elk individuele medisch specialist betaalt hetzelfde via zijn/haar wv. De vereniging met veel 

specialisten sluist voor meer specialisten door dan een vereniging met minder specialisten.

Dit bepaalt het verschil in afdracht van een wv aan de Federatie

• Enkele grotere verenigingen geven aan te willen spreken over gedifferentieerd lidmaatschap 

en/of een lagere contributie. De meerderheid steunt het idee van ‘we zijn er voor elkaar’ 

solidariteit. 

Beweegpunten

• Wij adviseren meer aandacht voor zichtbaar individueel profijt.

• Wij adviseren om vooral te kijken naar de kant van ‘baten’. Oftewel het beleefde profijt te verhogen. 

Dat werkt beter dan te draaien aan de kostenkant. Een iets lagere afdracht of contributie heeft tijdelijk 

en beperkt effect. Hoge tevredenheid over de diensten is duurzaam en geeft meerwaarde aan de 

samenwerking. 

Een discussie over gedifferentieerde contributie is niet het startpunt van de transitie maar iets wat aan 

het eind opnieuw op de actualiteit van die situatie bekeken moet worden. 

9. Beschouwing
De profijt-hemel (op aarde) bestaat

ook voor de Federatie niet…

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
Oktober 2017
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Altijd spanning bij een Federatiestructuur
• De samenwerking in een federatief verband wordt gewaardeerd op gewonnen handelkracht, 

maatschappelijk aanzien en lobby. 

• Men heeft last van de gelaagdheid en complexiteit en de daarmee gepaard gaande inefficiënties. 

• De structuur (met name in de Raden) wordt als inefficiënt  ervaren. 

• In het begin was er bij de WVen veel behoefte om overal over mee te kunnen praten. 

Er is een ontwikkeling te zien naar meer beleggen bij elkaar. Het vertrouwen is gegroeid.

• Ook binnen deze Federatie is er spanning tussen de belangen en de behoeften van kleine en grote leden. 

Krijgen grote leden wel voldoende meerwaarde, kunnen ze voldoende hun kwaliteiten kwijt? Worden de 

kleine leden voldoende gezien en ondersteund? 

Zodra het gesprek over deze afweging wordt gevoerd, zien we belangstelling voor elkaar en erkenning van 

de behoeften van de ander.

Beweegpunten
• Een federatie is nu de beste ‘fit’. Verder gaan fuseren is op dit moment - gezien de diversiteit van de leden 

voor de FMS - geen reële optie. En bij opsplitsen of afscheiden verlies je weer de kracht en aanzien 

opgebouwd in de afgelopen drie jaar. 

Niet bewegen op de vorm, wel op erkenning van de bijwerkingen: Houd het gesprek open over dat een 

federatie duurder is , complexer en spanningen met zich meebrengt op deel –geheel. Maar daar krijg je een 

organisatievorm voor die ruimte biedt aan diversiteit en kracht geeft op de lobby.

• Het is wel verstandig om de Radenstructuur en totstandkoming van het beleid daarbinnen aan te passen. 

Daarbij kan geprofiteerd worden van het inmiddels gegroeide vertrouwen. 

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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9. Beschouwing
De federatie-hemel (op aarde) bestaat

ook voor de Federatie niet…

10. Aanbevelingen beleid

Over het proces

a. Beleidsvoorbereiding en besluitvorming scherper scheiden in proces en structuur.

b. Beleidscyclus door ontwikkelen (samenhangend gedragen jaarplan, afstemming op cyclus wv).

c. Strategische afwegingen voor inzet op lobby dossiers agenderen voor de AV.

d. Werkwijze en type onderwerpen van strategiemiddag AV meer in de AV.

e. Aandacht voor proces terugkoppeling tijdens lobby proces.

f. Federatiebureau sterkere proces/regie rol oppakken in wie waarbij betrokken moeten worden, 

wie wat doet en sturing op resultaten (zie ook bij aanbeveling verenigingscoördinatie onder knop 

samenwerking bureaus).

Met wie

a. Gesprek aangaan over rolverdeling in beleidsvoorbereiding, met als uitgangspunt dat bureaus wv 

hier een grotere rol in gaan spelen. Bureaus van grote Wven kunnen hier meer aan bijdragen dan 

bureaus van kleine WVen. 

b. Het moment van bijeenkomsten en activiteiten goed blijven afstemmen op de doelgroep, zodat 

praktische aspecten (zoals tijdstip) geen belemmering zijn.

c. Beleidsvoorbereiding interactiever vormgeven door  o.a. digitale middelen, discussiegroepen, 

verbinding met leden. Hierdoor is efficiënte betrokkenheid van meer leden mogelijk en heeft 

beleid meer draagvlak. Gezamenlijk oppakken. 

Waarheen

a. Meer strategische sturing n.a.v. beleid. Meer focus en prioriteren stellen. Gebruik hiervoor visie 

medisch specialist 2025. Dit heeft zeer veel draagvlak.

b. Pro-actief de lobby en PA in met MS 2025 in de hand en in de media op laag risico onderwerpen. 

Indien strategisch anders gekozen wordt dit toelichten.

Beleid

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Structuur

Andere structuur

a. De huidige Raden-structuur herzien met volgende uitgangspunten:

• Sterkere sturing vanuit visie en strategie op beleid en activiteiten

• Effectieve tijdsbesteding (kleinere groepen, differentieer op onderwerp, 

mandateer meer)

• Maakt dialoog mogelijk

• Verloop van mensen beperken en kennismaking stimuleren

• Sterkere verbinding wv en raden (of vervangende structuur) organiseren

Online 

a. Experimenteren met nieuwe vormen van (online) samenwerken, 

werkgroepen, opdrachten.

Gezamenlijke opdracht naar de werkvloer

a. Wv en Federatiebureau: gezamenlijke aanpak ontwerpen om beleid beter te 

laten landen op werkvloer.

b. Wv zal actievere rol moeten oppakken in de vertaling van beleid naar de 

eigen beroepsgroep. 

10. Aanbevelingen Structuur

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Onderstroom

a. Starten synergietraject bureaus (werken aan transitiemanagement).

b. Gezamenlijke inzet (wv en Federatiebureau) op het elkaar beter vinden, 

waardoor meer synergievoordeel mogelijk wordt. 

c. Op korte termijn adresseren ontstane negatieve patronen en bijkomende 

emoties. 

Bovenstroom

a. Boven tafel krijgen behoeften en aanbod met oog voor de aanwezige 

verschillen tussen grote en kleine WVen, o.a. op beleids- en strategie 

voorbereiding, lobby, ondersteunende diensten.

b. In gesprek over wenselijke rolverdeling Federatiebureau - bureaus wv.

Verenigingscoördinatie als functie(s) en aandachtsveld

a. Taken van processturing/ verenigingscoördinatie expliciet beleggen, zoals:

• Wie zit waar, stimuleren betrokkenheid actieve medisch specialisten 

• Opdrachten en voortgang (werk)groepen, samenhang strategie en visie

• Sturing op interactieve beleidsvorming met oog voor de balans rol 

bureaus en specialisten

• Bruggen bouwen: aandacht voor competentie van verbinding 

10. Aanbeveling samenwerking bureaus

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Samen 
werking 
bureaus
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Profijt voor specialist

a. Vergroten van individueel zichtbaar profijt, door:

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid oppakken voor inzichtelijk maken 

van lidmaatschapsruil bij individuele specialist. 

• Bekendheid huidige resultaten en diensten vergroten. Voornaamste 

kanaal van communicatie is de wv, gefaciliteerd door de Federatie. 

• Meer aandacht voor (doorontwikkelen en nieuw) individueel profijt, 

zodanig dat de propellerbladen elkaar versterken. 

b. Er is veel verloop van medisch specialisten. Blijf het verhaal van de Federatie 

vertellen, o.a. bij introducties. 

c. Kritisch bekijken in pakket: contactpersoon ziekenhuis, magazine en app.

10. Aanbevelingen individueel profijt

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Individueel 
profijt

Profijt voor WVen

a. Aandacht in dienstenontwikkeling voor verschil grote en kleine WV. 

Inzichtelijk krijgen verschil in behoeften en aanbod grote en kleine WV. 

b. Herziene afspraken (en continue afstemming) tussen WV en Federatiebureau 

over marketing en communicatie 

Suggesties:  Vermelding ‘powered by’ ; altijd stuk Federatie nieuwsbrief w; 

facilitering videobellen voor WV (eventueel daarna online besluitvorming). 

c. Bekendheid vergroten dienstverlening aan WV’s: 

Suggesties: over ondersteunende diensten zoals HRM en ICT; voorlichten over 

en betrokken maken bij mediabeleid (NB: vanwege recente vertrek hoofd 

communicatie z.s.m. informatie geven over mogelijkheid en proces voor PR 

ondersteuning).

d. Op termijn indien nodig verkennen van opties en bijwerkingen bij het 

verschuiven in keuzes op dilemma: solidair voor elkaar ↔ individueel profijt & 

contributie ↔ retributie. 

10. Aanbeveling individueel profijt (vervolg)

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Individueel 
profijt
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Van A naar B en verder

• Gedurende het evaluatietraject is gebleken dat voor een aantal WVen
de urgentie om aanpassingen te doen en verbeteringen door te voeren 
hoog is. 

• Het is dan ook ons advies om met het oppakken van de cruciale 
ontwikkelpunten niet te wachten tot de AV van december. 
Maar op korte termijn samen met de WVen een procesaanpak vorm te 
geven. 

10. Aanbeveling vervolg

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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In de bijlage van dit rapport is een impressie van de breedte van de respons 

opgenomen. 

• Het is een selectie van opmerkingen uit gesprekken, response uit de 

enquêtes en onze observaties. 

• De gekozen citaten en enquêteresultaten onderbouwen en illustreren onze 

bevindingen. 

• Voor mensen die op specifieke onderwerpen of beleidsterreinen werken 

zijn in de citaten en voorbeelden ook  gedetailleerde ontwikkelpunten en 

inspiratie voor doorontwikkeling terug te vinden. 

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Bijlage: Impressie van resultaten
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Er is groei en oogst

• De Federatie is niet meer weg te denken. Het volume en de power die de Federatie met 

de krachtenbundeling kan maken, wordt als een groot goed gezien. 

Personen die langer dan 3 jaar meedraaien - en de situatie kennen van voor de oprichting 

- zijn daarover nog positiever dan mensen die daarna actief werden.

• In totaal zijn meer medisch specialisten aangesloten bij de Federatie dan er lid van de 

Orde waren. 

• Bij circa de helft van de wv’s hebben enkele leden als gevolg van de oprichting van de 

Federatie opgezegd. Opgeteld zijn dit circa 175 leden. Dit is minder dan 1% van het 

ledenbestand. 

• Door de samenwerking ontdekt men (en groeit ook het besef) dat de belangen van de 

verschillende medisch specialisten en daarmee de activiteiten van de diverse WVen meer 

overeenkomen dan verwacht. 

• In 3 jaar is al veel gebeurd en gedaan. Op sommige gebieden is de organisatie al verder 

doorontwikkeld. Bijvoorbeeld:

• Er zijn overstijgende themaraden, werkgroepen op dwarsverbanden gekomen;

• De Federatie is overgestapt op vaste vertegenwoordiging in Raden i.p.v. elke keer een 

ander. 

Het grote beeld

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
Oktober 2017

Opvallend

• De directeuren beoordelen de Federatie over het geheel minder positief dan de 

besturen en vertegenwoordigers in Raden. Dit is in veel van de antwoorden terug te 

zien. 

• De kosten-baten analyse schommelt rondom neutraal, waarbij de vertegenwoordigers 

in de Raden het negatiefst zijn. Uit de evaluatie blijkt dat men positief is over de baten, 

maar dat de investering hoog is. Met name de inzet in tijd die deelname aan een Raad 

vraagt, krijgt kritiek. 

Wegen extra tijd en kosten op tegen baten? 
Raden: Matig 
Besturen: Voldoende
Directeuren: Neutraal Algehele waardering

Raden: 7,7
Besturen: 7,6
Directeuren: 6,7 
Bureau FMS: 7,3

Het grote beeld

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
Oktober 2017
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Goed bezig

• Er zijn mooie resultaten behaald, zoals WNT, pensioenaftopping, behoud vrij beroep, 

ICD10, zorgevaluatie. Hierover is men ook zeer tevreden. 

• De effectiviteit van de lobby & PA is gegroeid met de vorming van de Federatie 

(oordeel 3,2* en niemand scoort ‘mee oneens’). 

• Men heeft duidelijk de indruk dat het imago van medisch specialist draait van ‘graaier’ 

naar een beroepsgroep die zich hard maakt voor kwaliteit van zorg (score 3,2*).

• Men vindt dat de Federatie op juiste plekken aan tafel zit (score 3,3*). Er zijn goede 

relaties met stakeholders.

• De Federatie spreekt met één stem (score 3,5*). 

Lobby en Public Affairs (PA)

* Gewogen gemiddelde op 4 puntsschaal

Waardering Lobby & PA
Raden: 7,4
Besturen: 7,9
Directeuren: 7,1 
Bureau FMS: 8,0

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Ontwikkelpunten 

• De strategische afweging van lobbydossiers is nu een ‘black box’ en ligt – in de visie van 

de respondenten - teveel bij Federatiebestuur en -bureau. Men wil graag meer 

gezamenlijk de strategie opstellen. Positief voorbeeld: het overleg over potentiële 

lobbythema’s. 

• Men is wisselend tevreden over de inzet van de Federatie op specifieke belangen van 

de WVen. De een is zeer positief, de ander zegt alles zelf te moeten doen. Iedereen zou 

meer proces-terugkoppeling op prijs stellen. 

• Waar nu vooral de lobby-expert actief is zou – als het relevant is - vaker een combinatie 

van lobby expert en medisch specialist ingezet moeten worden. 

Ook zouden sommige WVen meer samen met de Federatie willen optrekken. Het 

gevoel dat het Federatiebureau de lobby nu ‘uit handen neemt’ zou door deze twee 

punten kunnen verminderen. 

• In de respons op de enquête wordt aangegeven dat deelbelangen van WVen niet 

altijd goed in beeld zijn. Ook tijdens de sessies werd aangeven dat dit beter kan (score 

2,7*). 

• De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op standpunten wordt wisselend 

beoordeeld, met een lage gemiddelde score (score 2,6*). De huidige structuur en 

processen geven te weinig de mogelijkheid voor dialoog.

Lobby en Public Affairs (PA)

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Gegroeide ambities (In de drie jaar dat de FMS bestaat zijn er door o.a. voortschrijdend inzicht 

nieuwe, verdergaande ambities ontstaan)

• De lobbyresultaten zijn te weinig zichtbaar voor de individuele medisch specialist en soms 

ook voor de WVen, terwijl dit juist de toegevoegde waarde van het collectief geeft. 

Wens: meer gebruiken in PR. Ook de resultaten voor een specifieke groep zijn voor iedereen 

interessant.  

• PA en Lobby mag pro-actiever. In ieder geval met MS 2025 (zoals preventie, netwerk-

geneeskunde) en op actuele issues (bijv. eigen risico zorg, fipronil, NFU “beter niet doen”). 

Genoemd wordt “meer in Nieuwsuur”. De Federatie heeft PR-power en kan met een eigen 

propositie agenda-settend zijn. “We moeten iets meer durven.” 

• Er is een algemene behoefte aan meer inzicht en betrokkenheid op alle lobbydossiers (waar 

mogelijk). Het besef dat dit niet altijd kan, is ook aanwezig. 

• Bijdrage aan en meedenken met stakeholders kost betrokkenen nu veel tijd (denk aan 

ontwerp-wetteksten). Dit geeft invloed, maar “zouden we er niet meer voor terug kunnen 

krijgen” vraagt men zich af. De ruil voelt scheef. 

• Men is kritisch over de lobbystrategie. De indruk leeft dat er (te)veel gepolderd wordt. Een 

actueel voorbeeld is het implantatenregister; men is bezorgd dat cruciale randvoorwaarden 

om implantaten te kunnen registreren in het lobbyproces verloren raken.

Lobby en Public Affairs (PA)

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Gegroeide ambities (vervolg)

• Potentiële lobby dossiers die genoemd zijn: 

• EPD open standaard/ koppelbaar, wet BIG, Kinder&Jeugd psychiatrie terug naar 

systematiek Volwassenen, Kennis FMS voor goodwill politiek, Positie GBB, 

randvoorwaarden ketengeneeskunde (NzA/AFM), evaluaties overheidsmaatregelen.

• In de sessies werden stakeholders genoemd waar meer aandacht naar uit mag gaan: 

• RIVM, NzA, Nivel, verzekeringen.

Lobby en Public Affairs (PA)

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Goed bezig

• KDC en het Kennisinstituut worden positief beoordeeld en relevant geacht voor 

lidmaatschap van de Federatie (score 7,4 en 8,5).

• Bij het Kennisinstituut werd specifiek benadrukt dat dit echt synergievoordeel oplevert. 

Medewerkers hebben ervaring en verstand van zaken doordat ze bij meerdere WVen

komen. 

• Mediabeleid/ PR wordt zeer hoog gewaardeerd door besturen (score 9,1) en ruim 

voldoende door directeuren (score 7,8).

• Specifiek worden nog de volgende positieve voorbeelden benoemd: 
• Tokio traject en model/ inroostering rondom aios

• Presenteren mediabeleid bij WVen

• Introductiecursus FMS

• Communicatie

• Toolbox 2025

• Advies bij conflict RvB

• Ondersteuning HRM

• KDC voorlichting aan maatschap of groep specialisten.

Dienstverlening ?

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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(Nieuwe) ideeën en gegroeide behoefte

• Er is breed behoefte aan één aanspreekpunt per wv in het Federatiebureau (soort 

accountmanager). Deze kan voor kleine verenigingen screenen wat relevant is, zodat 

het beter behapbaar wordt.  

• Inhuur/uitbesteden van secretariaat of andere bureauwerkzaamheden door kleine wv

aan andere wv of Federatiebureau (zoals bij neurologie) wordt als aantrekkelijk gezien.

• Men wil graag meer mogelijkheden om reistijd te besparen en op de eigen locatie mee 

te kunnen doen, zoals facilitering in videobellen en online besluitvormingstools.

• Men wil graag dat “de ruil” voor de individuele medisch specialist helderder wordt. De ruil 

kan inzichtelijker worden door bijvoorbeeld op de contributiefactuur te benoemen wat 

de belangrijkste successen waren.

Dienstverlening

Beleefde ruil € 500,- + tijd tegenover 

toegevoegde waarde Federatie niet 

altijd positief voor wv én individu

?

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Ontwikkelpunten 

• Contactpersoon ziekenhuis (score 2,2*), Magazine (score 2,5*) en App (score 2,0*) 

worden als niet zo relevant voor het individu beoordeeld.

• One-size-fits-all in ondersteuning en samenwerking past niet meer. Er is een  verschil in 

behoefte tussen kleine en grote WVen. Grote WVen willen meer betrokken zijn en 

hebben andere behoefte aan ondersteuning. Kleine WVen willen ondersteund en meer 

faciliteiten. Men wil weten welke dienstverlening een wv gebruikt.   

• Beleidsadviseurs van Federatiebureau zijn deskundig, maar traag in antwoorden. 

• De dienstverlening vanuit het Federatiebureau op zaken zoals ICT en HRM loopt 

moeizaam. Er wordt weinig gebruik van gemaakt (score 2,5*) en de waardering is laag 

(cijfer 5,6). Als reden wordt genoemd dat de diensten onbekend zijn. De kosten van HRM 

inzet worden (te) hoog gevonden.

• De bekendheid van producten en diensten voor een wv én voor een individuele 

specialist is nog (lang) niet voldoende. Bekendheid vergroten van dienstverlening is zeer 

aan te raden. De ruil wordt nu vaak niet als positief gevoeld (“€ 500,- is te duur”). 

• Zowel wv als Federatie hebben een behoefte om de meerwaarde naar de achterban 

aan te tonen. In onderlinge afstemming moet strategisch gekeken worden hoe je hierin 

elkaar kan versterken ipv concurreren. 

• Iedereen is het zeer eens dat er synergievoordeel te behalen is bij betere samenwerking 

tussen de bureaus (score 3,5*). 

Dienstverlening ?

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Ontwikkelpunten

• Beleid wordt teveel vóór specialisten i.p.v. mét specialisten gemaakt. Dit gevoel leeft breed 

op de bureaus en bij specialisten zelf. Belangrijke oorzaak is de Radenstructuur.

• Er is te weinig onderlinge samenhang tussen de raden. Strategie zou meer gestuurd kunnen 

worden vanuit één gezamenlijke visie.

• In het collectief lopen sommige WVen vertraging op. Andere WVen hebben juist moeite om 

bij te benen. Dit is vooraf bij oprichting ook besproken. De focus zou liggen op de koplopers. 

Deze keus wordt nog steeds gedeeld, mits het wel in een visie past. Dus niet op alles.

• Het beleid uit de raden bereikt onvoldoende de werkvloer (52%), mede doordat het hoog 

over is en de vertaling door WVen tekort schiet. (Protocollen en leidraden landen beter dan 

de rest). Met name de WVen hebben een belangrijke rol bij het verbeteren hiervan.  

• Samenwerking in kwaliteitsvisitaties mag meer prioriteit krijgen. 

Kwaliteit en ontwikkeling 
van beroep

74% geeft aan dat kwaliteit van 

beleid uit de Raden hoger geworden 

is (en niemand vindt het lager).

Goed bezig

• De visie “Medisch Specialist 2025” wordt breed gedragen

• Er wordt hard gewerkt in de Raden aan de ontwikkeling en kwaliteit van het beroep. 

• Goede voorbeelden zijn multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en zorgevaluatie. 

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
Oktober 2017
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Gegroeide ambitie (of de ambitie te ver gegroeid)

• Raden zijn ambitieus en leveren overproductie. Er is te weinig focus. Een groep ambitieuze 

specialisten bij elkaar werkt hard en afremmend vermogen vanuit de WVen is er te weinig. 

Wellicht omdat de (terug)koppeling van raadslid naar wv nog niet voldoende is 

georganiseerd. Over de raad Kwaliteit is men het meest kritisch . De raad W&I (de jongste) 

kunnen veel respondenten nog niet beoordelen. 

• Er wordt een ‘wildgroei’ ervaren aan commissies en werkgroepen. Er worden – vindt men -

te weinig keuzes gemaakt of focus aangebracht. 

• Niet altijd is alles voor iedereen relevant, maar je wordt wel geacht mee te besluiten over 

alles. Alle onderwerpen worden met de hele raad of AV besproken. Soms beslist iemand 

zelfs mee over zaken die het eigen specialisme niet eens aangaan. Hierin differentiëren 

zou goed zijn en minder werklast geven.

• Evaluatie van overheids- en eigengemaakt beleid is nodig. Dit kan ook resulteren in het 

terugdraaien van beleid of afspraken en zo de regeldruk verlichten. 

• Vertegenwoordigers beoordelen functioneren, geïnformeerd zijn, gewenste invloed, 

prioriteren en juiste prioritering van hun eigen Raad allemaal 2,9* of hoger. 

Men is duidelijk kritischer over de Raad Kwaliteit als het gaat over de mate waarin de wv of 

de specialist in staat is om alles wat er uit de Raad komt te verwerken (score 2,5* en 2,6*).   

Kwaliteit en ontwikkeling 
van beroep

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Versnellers Vertragers

We kunnen elkaar veel beter vinden (bijv. IAT dossier). 
Dit zal nog meer worden na de verbouwing van 
Domus Medica. 

Alles vraagt fysieke aanwezigheid, dit is tijdrovend.

Voorzittersweekend, themamiddag en AV zijn zeer 
waardevol, met name voor het netwerk. Inhoudelijk 
wordt de themamiddag positiever ervaren dan AV.

Er is te weinig dialoog in de AV, de onderwerpen 
mogen  strategischer (2,7*).

Veel hamerstukken zorgt voor snelheid en voortgang. Veel hamerstukken die gevoelsmatig door het 
federatiebureau geschreven zijn. Dit zorgt voor minder 
draagvlak. 

Gevoel van samen en voor elkaar is gegroeid. Er is 
meer vertrouwen.

Iedereen moet over alles meebeslissen, dit maakt 
besluitvorming stroperig en intensief.

We leren van elkaar. Kunnen nog meer leren van elkaar (bijv. NVVC 
Connect, vakinhoudelijke training aan elkaar geven). 
Bureaus werken onvoldoende samen.

Samenwerking & Organisatie

Samenwerking in de vereniging is geen zelfstandige ambitie. Het staat in dienst van de andere 

drie processen. We hebben in kaart gebracht wat - naar de mening van respondenten - het 

proces van de andere bladen versnelt en wat het proces vertraagt.

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Versnellers Vertragers

Beleidscyclus komt steeds meer op gang, er is een 
gedeelde visie, een gezamenlijk jaarplan wat steeds 
compacter wordt.

Beleid voelt nog niet genoeg als gezamenlijk. Er wordt 
nog te weinig gestuurd vanuit het beleid (prioritering, 
focus, gerichte opdrachten). 

Het informeel contact tussen bureaumedewerkers 
zorgt voor synergie. Men leert van elkaar en er is 
informatie uitwisseling. 

Aantal bureaus van wv’s voelen zich door 
federatiebureau genegeerd en andersom (bijv. geen 
input gevraagd bij noodzaak en ontwikkeling app, 
beleid opgesteld door wv n.a.v. Jansen Steur wordt 
niet opgepikt) 

Positie en rolverdeling van de bureaus is niet helder in 
de beleidsvorming (score 2,5*). Tussen wv’s onderling 
en tussen Federatiebureau en wv’s wordt veel dubbel 
gedaan. Het totale aantal fte. van alle bureaus 
samen neemt toe.

Over het geheel wordt te weinig synergie ervaren 
tussen wv’s onderling en tussen Federatiebureau en 
wv.

Samenwerking & Organisatie
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Veel kritische geluiden rondom de structuur, met name over de Raden:

• Zouden de plek moeten zijn voor beleidsvorming en strategie, maar: 

• Geen ruimte voor dialoog;

• Groep is te groot;

• Veel eenrichtingsverkeer en hamerstukken;

• Verschil informatieniveau vertegenwoordigers.

• Te weinig afstemming of terugkoppeling tussen vertegenwoordiger Raad en wv. 

Daardoor komen besluiten in Raden over als Federatie(bureau)besluiten. 

Er is daardoor ook geen bottom-up mechanisme dat te grote ambities van een raad 

afremt.    

• De Raden structuur is verzuild, wat bijdraagt aan versnipperde strategie. De verzuiling 

staat haaks op de visie van netwerkgeneeskunde.

• Uit de raden komt een niet meer te behappen werkbelasting (voor zowel grote als kleine 

WVen). Meer processturing is nodig op wie wat doet en waar prioriteiten liggen.

• Niet alles is relevant voor iedereen, maar je wordt geacht overal bij te zijn of over mee te 

beslissen.  

• Het verloop van personen in Raden en AV doet afbreuk aan het netwerk, aan de 

samenwerking en aan de mogelijkheid om in discussie de diepte in te gaan. Het 

informatieniveau wisselt teveel. 

• Vooraf aan vergaderingen zou meer input opgehaald kunnen worden. 

Samenwerking & Organisatie

Rapport evaluatie Federatie Medisch Specialisten 
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Positieve opmerkingen

• Raden zijn een ontmoetingsplek, wat zeer waardevol is voor de samenwerking.

• Dwarsverbanden worden nu soms vormgegeven in themaraden en tijdelijke 

werkgroepen. Dit vindt men een goede stap. 

• Het huidige smoelenboek helpt bij ontmoetingen. Dat soort hulp zou meer mogen.

• De themamiddag over het geïntegreerd jaarplan was inspirerend en gaf ruimte voor 

inspraak. Goed voorbeeld van hoe het kan. Het eerste concept was goed, tweede 

concept echter onherkenbaar aangepast, jammer.

Samenwerking & Organisatie
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Goed bezig

• Verschillende WVen communiceren regelmatig over resultaten en diensten 

Federatie. De kracht van de wv is het contact, de binding met de individuele 

specialist. Informatie en communicatie vanuit WVen wordt beter gelezen is de 

indruk. 

• Directe communicatie vanuit het Federatiebureau wordt gewaardeerd als het 

gaat om de website FMS/LAD met het cijfer 7,2, De richtlijnendatabase etc. krijgt 

een cijfer 7,5, de nieuwsbrieven een 7,0.

Communicatie over de Federatie naar de 
individuele medisch specialist

Communicatie naar 

individuele specialist is niet 

voldoende effectief (2,4*)
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Ontwikkelpunten

• Er is grote onbekendheid over (resultaten en diensten) van de Federatie. Dit heeft een 

negatief effect op de beleefde ruil van het lidmaatschap. Lobbyresultaten op het 

zorgakkoord, WNT, pensioenaftopping zouden meer bekendheid mogen krijgen.

• De WVen willen graag communiceren over de Federatie. Kant en klare stukken helpen 

dan erg (W&I prijs was goed voorbeeld). Een standaardplekje in een nieuwsbrief van de 

wv heeft een aantal WVen al. Het spreekt ook veel WVen aan. Communicatie 

aangeleverd op maat voor bijv. GGZ en ZBC zou fijn zijn. 

• De meningen zijn verdeeld over de vraag of meer direct communiceren met specialisten 

door de Federatie wenselijk is. Men is het erover eens dat LAD wel direct moet 

communiceren. Grotere verenigingen communiceren liever zelf. Communicatie via eigen 

WVen is effectiever. Kleinere verenigingen hebben niet de tijd om het zelf te doen. 

• Men geeft aan dat de wv een essentiële rol heeft als ambassadeur van de Federatie in 

richting van de individuele specialist. 

Communicatie over de Federatie naar de 
individuele medisch specialist
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