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                      Goed werkgeverschap 
   door de ogen van

Grootste zorgfusie geslaagd
et slechts twee jaar op de teller en nu 
al zo’n hoge naamsbekendheid voor 

Amsterdam UMC: volgens bestuursvoor-
zitters Hans Romijn en Chris Polman laat 
het zien hoe succesvol de zorgfusie al is. De 
samensmelting van het AMC en VUmc heeft 
in omzet en wetenschappelijke publicaties het 
grootste universitaire medisch centrum van 
Nederland opgeleverd.
Dat ze samen optrekken is volgens Polman 
alleen maar logisch. “Beide instellingen 
richten zich op hoog complexe zorg waar veel 
specialisatie en technologie voor nodig is. We 
kunnen nu gezamenlijk investeren en de zorg 
doelmatiger maken.”

Het succes is vooral te danken aan de collec-
tieve beleving, vertelt Romijn. Door het heldere 
doel, de aansprekende naam, het mooie logo 
en de op elkaar afgestemde bedrijfsstructuur is 
een belangrijke basis gelegd. Vervolgens is er 
heel veel energie gestoken in gesprekken tussen 

de ruim 15 duizend medewerkers onderling. 
“Een fusie is een lege huls als je niet naar de 
mensen kijkt. Die zijn namelijk het vibrerend 
hart van de fusie. Iedereen draagt nog altijd 
zijn eigen geschiedenis mee, maar interesse in 
elkaar is essentieel.”

Gedurende de coronacrisis wierp de eenwor-
ding al duidelijke vruchten af, stellen beiden. 
Wetenschappers hebben elkaar bijvoorbeeld 
heel snel weten te vinden. En, zo voegt Polman 
toe, de organisatiekracht was hoger. “We 
voelden ons weerbaar.”

Op de lange termijn leidt de samenwerking 
tot meer concentratie van specialisaties op 
de twee locaties. Daarmee neemt de kwaliteit 
van de zorg toe en de ligduur juist af. Met alle 
ingrediënten in huis breekt volgens Romijn nu 
de interessante tijd aan om te kapitaliseren. 
“Een fusie is nooit klaar. Je moet samen in 
beweging blijven.”  
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oor de één is het nog vooruitstrevend, 
voor de ander al jaren goed werkge-

verschap. De stap van het bankwezen naar Alfa 
Accountants en Adviseurs bleek veertien jaar 
terug al een verademing, zegt relatiemanager 
Robert Berendsen. Zakelijk en privé. “Mijn 
werk voelt niet meer als werk.”

De mensgerichtheid en ruimte voor groei heb-
ben zijn idee over werkgeverschap veranderd. 
“Natuurlijk kan je groeien in functie, maar ik 
voel nul belemmering om me juist ook daar-
buiten te verdiepen.” Daarmee groeit hij dus 
in zijn werk en als persoon. “Een universitaire 
opleiding, interne masterclasses en vrijwillig 
workshops geven: het wordt aangemoedigd.”

Hij schrijft het toe aan de open cultuur. 
“Anders dan bij een groot accountancy-
kantoor werken we niet met partners. Elke 
collega kan mede-eigenaar zijn. Het maakt 
een groot verschil en levert motivatie om 

waarde te blijven bieden. Zowel naar collega’s 
als klanten.”
 
Een goede verdeling van werk en privé is 
belangrijk binnen Alfa. Zo behoort thuiswerken 
al langer tot de opties. Dit biedt voordelen, 
beaamt zijn vrouw Manon. Het geeft bijvoor-
beeld de ruimte om de kinderen naar school  
te brengen. Of - zoals rondom de Covid-19- 
uitbraak - om ze les te geven. Jaren terug 
trainde Robert voor een marathon. De  
‘verloren’ tijd haalt hij buiten de kantoortijden 
in. De rust die dit geeft, ervaart het hele gezin.

Eerlijk is eerlijk: hij is erdoor verrast. “Het 
maakt dat ik een werkgever trouw blijf.” Voor 
Robert is het al normaal, maar Manon keek de 
afgelopen maanden nog op van de persoon-
lijke blijk van waardering door zowel de 
directie als Raad van Bestuur. “Menselijkheid 
en betrokkenheid: het klinkt zo simpel, maar 
komt niet overal voor.”  
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