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SUMMARY 

While health care systems are dynamic and complex in nature, the methods guiding 
decision making in these systems do not capture adequately the effects of the most 
important elements in these systems and their interconnections resulting in their ob-
served poor performance.  
 Managerial thinking is based on the linear and open loop view of the world (Ster-
man, 2001). At the same time, health care providers are constructed of complex net-
works consisting of feedback loops in which time delays and non-linear relationships 
are important sources of dynamic complexity and policy resistance. Hence, the re-
sponse of the system to an action is not always linearly proportional. Furthermore, all 
humans suffer from the bounds of rationality due to the limited information pro-
cessing capabilities and cognitive skills and memory limitations of the human mind. 
Our mental models are not an accurate representation of the real world because we 
are insensitive to the non-linearity between system’s elements as it evolves over time 
(Diehl and Sterman, 1995). Understanding the mental models of employees is especial-
ly important in service organisations because service experience is intangible and in-
volves a strong human element. 
 Service experiences are the outcomes of interactions between organisations, 
related processes, service employees and clients. The clients and the frontline workers 
of service organisations have important roles to perform in the production of complex 
service output. It is not always possible to fully control the processes on the working 
floor. Hence, the organisations need to acknowledge the fact that frontline workers 
and customers, who are not experts, can help in understanding “soft” factors and 
complex relationships in the organisation if their collaborative participation is properly 
managed.  
 The solution to this situation can be application of principles of Systems Thinking, 
System Dynamics and Cognitive Mapping to formulate, model, and analyse these sys-
tems. Application of combined problem structuring techniques with consideration of 
system boundaries can be a powerful first step in interpreting situations and improving 
systemic decision outcomes. A structured approach to knowledge elicitation based on 
combined SD modelling and CM techniques helps overcoming the problems caused by 
bounded rationality, and allows considering “soft” variables. 
 As the study in an ID care provider in the Netherlands demonstrated, the frontline 
care workers in ID institutions are expected to make and enforce the best possible 
choices for clients who are not able to choose for themselves. That makes them re-
sponsible along with their leaders, so their failures can cause high stress and burnout 
leading to staff turnover. Hence, it is crucial to consider “soft” variables like staff moti-
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 The case study revealed an urgent need in involving the frontline workers and the 
clients in decision making processes related to resource allocation. Based on the analy-
sis of cognitive maps, the decisions made by the management without involvement of 
the representatives of the patients and the group leaders generated unnecessary 
stress and tensions in residential units. Moreover, the analysis showed that there are 
issues and challenges on the working floor not visible for the managers. And without 
seeing the set of non-obvious interdependencies it might be very difficult for the man-
agers to come up with a long-term solution to the problem situations. 
 We suppose that better coordination between the frontline workers, the custom-
ers and the management of long-term care institutions can significantly improve the 
outcome of decision making related to human resource allocation in ID care. 
 Two soft OR approaches used for this thesis informed and enriched one another 
providing better models than an individual technique could elicit on their own. A com-
bination of qualitative SD modelling and CM techniques provided decision makers with 
an efficient and structured way of identifying and evaluating options.  
 The methodology is not entirely simple to use. However, it allows exploring prob-
lems in all levels in a flexible and transparent manner. The combined tool can be useful 
for facilitating bottom-up knowledge in a visually structured way relevant for manage-
rial decision making in long-term health care providers. Decisions makers on the stra-
tegic and tactic level of the organisations can use the model suggested in this thesis as 
a tool for engagement of stakeholders in the process of decision making related to 
process and work organisation.  
 
 
 
 
  

vation, productivity, burnout, trust, patient stress and anxiety and also responses of 
health care management to different pressures. These variables complicate problem 
analysis as they are not easily quantifiable and there is no direct consensus about their 
effects on the organisational performance.  
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SAMENVATTING 

Gezondheidszorgstelsels zijn dynamisch en complex van aard. De kwaliteit van de be-
sluitvorming daarbinnen is zeer afhankelijk van goede ondersteuning door ICT, organi-
satie-inrichting e.d. aan de ene kant en methoden om het beslissingsproces zelf te 
ondersteunen aan de andere kant. De gebruikte methoden voor het ondersteunen van 
de besluitvorming binnen deze systemen houden niet voldoende rekening met de 
effecten van de meest belangrijke elementen in de zorgorganisatie en hun onderlinge 
samenhang. Het denken van het management is veelal gebaseerd op een lineaire en 
‘open loop’ zienswijze van de werkelijkheid (Sterman , 2001). Zorgsystemen kennen 
complexe netwerken van terugkoppelingen, waarin vertragingen en niet-lineaire ver-
banden belangrijke bronnen van ‘dynamische complexiteit’ en weerstand tegen be-
leidsmaatregelen zijn. Vandaar dat het antwoord van het systeem op een actie niet 
altijd gemakkelijk te verklaren is. Bovendien heeft de mens bij het nemen van beslui-
ten vaak last van beperkingen in zijn capaciteit om informatie te verwerken. Onze 
beperkte mentale modellen geven de werkelijkheid niet nauwkeurig weer, omdat wij 
niet gevoelig zijn voor de niet-lineariteit tussen systeemelementen, die zich in de loop 
van de tijd ontwikkelt (Diehl en Sterma , 1995). Inzicht in de door de medewerkers 
gehanteerde modellen is vooral belangrijk binnen zorginstellingen, daar ervaringen 
met dienstverlening niet altijd direct meetbaar zijn en sterk persoonlijk gekleurd kun-
nen zijn.  
 Hoe de zorg wordt ervaren is de resultante van interacties tussen organisaties, 
processen, hulpverleners en cliënten. De cliënten en de hulpverleners op de werkvloer 
van de zorginstellingen spelen bij het verwezenlijken van de complexe dienstverlening 
een belangrijke rol. Het is niet altijd mogelijk om de processen op de werkvloer volle-
dig te controleren. Daarom moeten managers van zorginstellingen oog hebben voor 
het gegeven dat hulpverleners en cliënten, die geen experts zijn, een bijdrage kunnen 
leveren in het begrijpen van niet-direct tastbare factoren en complexe relaties. 
 De oplossing kan gezocht worden in de toepassing van principes van ’System 
Thinking’, ‘System Dynamics’ en ‘Cognitive Mapping’ en door het analyseren van deze 
systemen. Toepassing van gecombineerde probleemstructureringstechnieken en daar-
bij rekening houden met het beperkte bereik van de systemen, kan een krachtige eer-
ste stap zijn bij het interpreteren van situaties en het verbeteren van beslissingsuit-
komsten. Een gestructureerde aanpak voor kennisvermeerdering, gebaseerd op ge-
combineerde SD modellering en CM technieken draagt bij aan het oplossen van pro-
blemen die veroorzaakt worden door de beperkingen van het rationeel denken. Het 
biedt ook mogelijkheden rekening te houden met ‘zachte’ variabelen. 
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In zorginstellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen wordt van de begelei-
ders verwacht dat zij samen met de leiding de belangen behartigen van cliënten en de 
best mogelijke keuzes met en voor hen maken. Het in dit proefschrift beschreven on-
derzoek in een Nederlandse zorginstelling voor mensen met verstandelijke beperkin-
gen liet zien, dat het onvoldoende invulling geven aan deze gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van management en begeleiders kan resulteren in veel stress en ‘burn-out’, 
met als gevolg personeelsverloop. Daarom is het cruciaal om rekening te houden met 
‘zachte’ variabelen, zoals motivatie van het personeel, productiviteit, ’ burn-out’ , ver-
trouwen, stress en angst van cliënten en ook met de reacties van het management op 
allerlei invloeden en druk. Deze variabelen compliceren de probleemanalyse omdat ze 
niet eenvoudig te kwantificeren zijn en er niet gemakkelijk consensus over hun effect 
wordt bereikt. 
 De case studie liet ook zien dat het zeer belangrijk is de groepsleiding en de cliën-
ten te betrekken bij de besluitvorming over de toewijzing van middelen. Uit de analy-
sen van de grafische weergave van het besluitvormingsproces bleek, dat beslissingen 
van de directie die genomen waren zonder inbreng van de cliëntvertegenwoordigers 
en de groepsleiding, resulteerden in onnodige stress en spanningen op het niveau van 
de wooneenheden. Bovendien kwam uit de analyse naar voren dat problemen en 
uitdagingen op de werkvloer vaak niet zichtbaar zijn voor de managers. Zonder goed 
begrip van de reeks minder voor de hand liggende, onderlinge afhankelijkheden kan 
het voor het management heel moeilijk zijn om voor probleemsituaties met een lange 
termijn oplossing te komen. 
 Wij veronderstellen dat een betere coördinatie tussen groepsleiding, cliënten en 
het management van instellingen voor langdurige zorg de toewijzing van personele 
middelen aan de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen wezenlijk kan 
verbeteren. 
 Twee in dit proefschrift gehanteerde ‘soft OR’ benaderingen geven beter inzicht, 
vullen elkaar aan en leveren betere modellen op dan de toepassing van de technieken 
afzonderlijk. De combinatie van kwalitatieve SD modellering en CM technieken voor-
ziet het management van een efficiënte en gestructureerde manier van werken voor 
het identificeren en evalueren van handelingsmogelijkheden. 
 De gecombineerde techniek is niet eenvoudig te gebruiken. De toepassing maakt 
echter een verkenning van knelpunten op alle niveau’s op een flexibele en transparan-
te wijze mogelijk. 
 Het gecombineerde instrument kan nuttig zijn voor het op een visueel gestructu-
reerde wijze zichtbaar maken en benutten van ‘bottum-up’ kennis, die relevant is voor 
bestuurlijke besluitvorming bij de instellingen voor chronische zorg. Managers op het 
strategische en tactische niveau van de organisatie kunnen het in dit proefschrift voor-
gestelde model dus hanteren als hulpmiddel voor het betrekken van belanghebbenden 
bij besluitvormingsprocessen binnen de instelling.  
  


