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lnleiding
Als maatschapslid heb je een grote
mate van autonomie. Je maakt je
beslissingen soms in een fractie van
een seconde en daar neemje dan ook
de

verantwoordelijkheicl voor. Toch

heb je elkaar ook nodig. Samen sta je
sterk en kun je meer en diverse klanten bedienen. Je kan diensten van

elkaar overnemen enje bent in staat
(ondersteunend) personeel in dienst
te nemen. Tot zover niets nieuws.
Toch is het in de praktijk niet altijd
eenvoudig goed samen te werken in
de maatschap. Onderlinge irritaties
kunnen goede beslissingen in de weg
staan en zelfs het functioneren van de
maatschap behoorlijk onder druk zet_
ten. In plaats van meerwaarde heeft
samenwerken ineens minder waarde.
Aan de hand van een praktijkvoor_
beeld worden in dit artikel (potenti
valkuilen gekoppelcl aan werk_

ele)

bare oplossingen.

De dierenartsenpraktijk
In de praktijk staat eens in de twee
weken een maatschapsoverleg
gepland. Het gebruik van bepaaide
diergeneeskundige medicijnen, een
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haifjaarcontract voor een dierenarts

in de praktijk, de exacte vergoeding
voor één van de maatschapsleden clie
ilinder gaat werken, aanschafvan
nieuwe computerapparatuur, een
nieuwe auto voor degene die de
externe bezoeken aflegt en nog een
aantal dagelijkse onderwerpen. De
twee uur zijn te kort. Onderwerpen
worden doorgeschoven en het idee
blijft hangen dat er te weinig slag_
kracht is. In de praktijk zieje dat
door de drukte nauwelijks tijcl wordt
genomen om echt bij situatie stil te
staan. Ergens is ook de hoop dat het
zich vanzelf oplost. Soms is dat
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inderdaad wat plaatsvindt, veel vaker
gebeurt het tegenovergestelde. Heel
langzaam, stap voor stap, wordt, wan_

neer je niets onderneemt, de situatie
grimmiger. In plaats van op de rnan

wordt meer en meer op cle bal
gespeeld: "Jij rraaktje ook overal
druk om,

jij

denkt dat je het altijd

beter weet, jij onttrektje aan de dis_
cussie." Het zijn willel<eurige voor_
beelden waarbij naar de ander wordt
gewezen. Vaal< wel met een l<ern van
waarheid, maar er wordt meer en
meer voorbij gegaan aan de eigen rol
en zeiden in een vorm waar de ander
nog kan of wil luisteren.

Het doorbreken van de irnPasse
Hoe simpel het ook klinkt, deze sPi
raal kan doorbroken worden. In veel
maatschappen is veel aandacht voor
de zaak en weinig tijd voor het onderhouden van de relatie. De relatie is

van belang om te kunnen omgaan
met potentièle meningsverschillen.
Potentiële meningsverschillen kunnen inhoudelijk van aard zijn, veel
vaker nog hebben ze te maken met

verschil in aanpak.
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Het benoemen van wat je ziet, zoals

in deze maatschap gebeurt, is de eerste stap om tot een werkbare oplossing te komen. Benoemen is neutraal
beschrijven wat je waarneemt en daar
een voorstel aan koppelen. In dit
geval is het voorstel een extern persoon erbij te halen om de samenwerking te bespreken en te verbeteren.
Draagvlak voor deze stap is essentieel.
Wanneer weerstand blijft bestaan
tegen deze stap dreigt het gevaar dat
de problemen alleen maar groter worden. Tegenwerking in plaats van
medewerking.

Op weg naar oplossingen
In de eerste gesprekken is het heel
verleidelijk om direct in te gaan op de
samenwerking en de problemen in de
samenwerking. Toch is dit een grote
valkuil. Als de één inzet op goede service en snelle behandeling, terwijl de
ander juist de complexe operaties
voorstaat is er op doelniveau al geen
overeenstemming. Pas als voldoende
overeenstemming over de doelen is,
kan naar de onderlinge verstandhouding worden gekeken.
Het is duidelilk dat er in deze fase
nog geen oplossing is. Wel is het
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helder dat er een oplossingsweg is
waar iedereen zich in kan vinden.
Alleen al deze wetenschap geeft de
teamleden energie en vertrouwen
voor de toekomst.
De eerste stap hierin is een situatie
waarin er ook een beslissing moet
worden genomen. Hierdoor kan er
onderscheid worden gemaakt tussen
wat mensen zeggen wat ze doen en
datgene dat ze daadwerkelijk doen.
Meer dan eens zitten hier grote verschillen tussen die zowel voor de persoon zelfals voor de anderen enorm
verhelderend zijn.
In overleg met elkaar weten we wel
wat we zelf belangrijk vinden. Zaken
die we belangrijk vinden, verpakken
we in argumenten. Wanneer de ander
dat ook doet, zijn we geneigd om
onze argumenten te herhalen. Alleen
wanneer je de tijd neemt om je te verdiepen in elkaars beweegredenen kun
je verschillen overbruggen. Dit is dus
niet voor elk onderwerp noodzakelijk,
wel als blijkt dat meningen en oplossingsrichtingen sterk van elkaar verschillen. In de teamdag worden deze
inzichten verder uitgewerkt en geoefend. Weten hoe je iets moet doen is
doorgaans niet hetzelfde als het daadwerkelijk ook doen. Oefening baart
kunst. In de evaluatie van het traject
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zegt één van de maatschapsleden:
"Het gaat niet perse makkelijker,
maar wel beter!"
De teams met de meeste potentie zijn
teams waarin de leden verschillende
kwaliteiten hebben. Het vraagt doorgaans energie om deze kwaliteiten
met elkaar te verbinden en de maatschap naar een hoger plan te tillen. I

