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NAPA	  houdt	  zich	  bezig	  met	  zaken	  waar	  elke	  beroepsorgani-‐
satie	  zich	  mee	  bezighoudt,	  bijzonder	  is	  dat	  het	  om	  een	  vrij	  
jonge	  beroepsgroep	  gaat.	  Cao-‐onderhandelingen	  zijn	  col-‐
lectief	  uitbesteed	  aan	  werknemersorganisatie	  FBZ	  maar	  de	  
lobby	  doet	  NAPA	  zelf.	  Wijnand	  van	  Unen,	  tot	  voor	  kort	  voor-‐
zitter	  van	  NAPA,	  legt	  uit.

Wat	  is	  uw	  verklaring	  voor	  de	  groei?
“De	  beroepsgroep,	  PA,	  is	  gegroeid.	  Het	  is	  een	  van	  de	  wei-‐
nige	  beroepen	  die	  werkelijk	  een	  aangetoond	  antwoord	  
geeft	  op	  de	  oplopende	  zorgkosten:	  met	  hetzelfde	  geld	  
een	  toename	  in	  capaciteit	  en	  kwaliteit	  van	  de	  ge-‐
neeskundige	  zorg	  in	  Nederland.	  Ondanks	  dat	  er	  
meerdere	  geneeskundige	  hulpververleners	  
zijn	  zien	  we	  hen	  niet	  als	  concurrent.	  Is	  de	  
huisarts	  een	  concurrent	  voor	  de	  inter-‐
nist?	  Of	  de	  chirurg	  voor	  de	  SEH-‐arts?	  
Of	  de	  gipsmeester	  voor	  de	  orthope-‐
disch	  chirurg?	  Het	  doel	  van	  NAPA	  is	  
om	  de	  juiste	  hulpverlener	  op	  het	  juis-‐
te	  moment	  bij	  de	  juiste	  patiënt	  te	  
krijgen.	  Dat	  is	  soms	  een	  PA	  en	  
soms	  een	  andere	  functionaris.	  
En	  daar	  waar	  de	  PA	  het	  best	  op	  
zijn	  plaats	  is,	  is	  er	  geen	  con-‐
currentie.	  Een	  tweede,	  even	  
belangrijke,	  verklaring	  voor	  de	  
groei	  is	  dat	  we	  onze	  aanpak	  heb-‐
ben	  verbeterd.	  We	  hebben	  meer	  in-‐
zicht	  gezocht	  en	  gekregen	  in	  de	  
behoefte	  van	  leden,	  meer	  
contactmomenten	  met	  leden	  
door	  regionale	  bijeenkomsten	  
en	  we	  zijn	  er	  beter	  in	  geslaagd	  
een	  ‘sense	  of	  urgency’	  te	  ge-‐
ven	  aan	  het	  gezamenlijk	  be-‐
lang.	  We	  hebben	  een	  beter	  
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bereiken	  van	  (nog)	  niet-leden?	  
We	  bereiken	  méér	  potentiële	  leden	  door	  middel	  van	  het	  jaarlijkse	  
congres,	  dit	  jaar	  ongeveer	  90%	  van	  de	  potentiële	  doelgroep	  bereikt	  

groeipotentieel	  
Groep	  potentiële	  leden	  blijft	  relatief	  gelijk,	  lichte	  groei	  (nieuwe	  
studenten)
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om een relatief  nieuw beroep dat door de inspan-
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inzicht	  in	  de	  motivatoren	  van	  stakeholders	  en	  een	  scherpe	  
focus	  in	  strategie	  en	  beleid,	  het	  strategisch	  plan	  past	  op	  een	  
A4	  en	  we	  hebben	  de	  organisatie	  steviger	  gemaakt.”

Hoe	  bindt	  en	  boeit	  NAPA	  de	  leden?	  
“Door	  een	  breed	  gedragen	  sense	  of	  urgency.	  	  De	  meeste	  le-‐
den	  hebben	  een	  behoorlijke	  studie	  en	  carrière	  achter	  de	  rug	  
en	  zijn	  echt	  betrokken	  bij	  de	  patiënt;	  om	  deze	  patiënt	  beter	  
te	  maken	  dan	  wel	  het	  ziekteproces	  te	  verlichten.	  Hiervoor	  is	  

	  
NAPA	  inventariseert,	  coördineert	  en	  realiseert	  

deze	  behoefte	  en	  dit	  proces.”

Wat	  heeft	  geholpen	  om	  de	  groei	  goed	  op	  
te	  vangen	  in	  de	  organisatie?
“Wijziging	  in	  governance:	  van	  een	  execu-‐
tief	  bestuur	  naar	  een	  kleiner,	  toezichthou-‐
dend	  bestuur.	  Om	  dat	  goed	  te	  laten	  verlo-‐
pen	  hebben	  we	  de	  bestuursleden	  getraind.	  
Van	  ALV	  naar	  Ledenraad	  en	  een	  zwaardere	  

beleidsfunctie	  voor	  het	  bureau.	  We	  heb-‐
ben	  een	  bottom-‐upbeleidscyclus	  waarin	  
elk	  lid	  gehoord	  is,	  en	  een	  meerjarenbe-‐
leidsplan	  dat	  werkelijk	  vanuit	  de	  leden	  

komt.	  NAPA	  is	  voor	  en	  door	  leden	  en	  zeer	  
‘lean’	  met	  personeel	  in	  loondienst.	  Alle	  
commissies,	  werkgroepen,	  besturen	  en	  
organen	  worden	  door	  leden	  ingevuld.	  En,	  

niet	  op	  de	  laatste	  plaats,	  door	  meer	  
leden.	  Door	  dit	  goed	  en	  strak	  
te	  organiseren	  hebben	  we	  onze	  
solvabiliteit	  verhoogd	  en	  een	  

-‐
gen	  opgebouwd	  en	  zijn	  we	  onaf-‐

hankelijk.”

Groeiambitie	  in	  2017?
“De	  groeiambitie	  is	  niet	  gericht	  op	  volume	  (meer	  leden	  dan	  
wel	  meer	  PA’s),	  maar	  gericht	  op	  groei	  in	  transparantie	  naar	  
patiënten	  (duidelijkheid	  in	  ziekte,	  prognose,	  behandelings-‐
mogelijkheden	  en	  behandelaars),	  groei	  in	  kwaliteit	  en	  groei	  
in	  samenwerking	  met	  andere	  hulpverleners.”

Groeitips?
“Stel	  groei	  niet	  als	  doel.	  Formuleer	  de	  urgency	  van	  het	  be-‐
staansrecht	  van	  de	  vereniging.	  Breng	  focus	  aan.	  Verlies	  je	  
niet	  in	  kraaltjes	  en	  spiegeltjes.	  Realiseer	  en	  ventileer	  korte	  
succesverhalen,	  afgestemd	  op	  huidige/heersende	  en	  her-‐
kenbare	  problemen	  bij	  leden	  en	  stakeholders	  (‘quick	  wins’),	  
waarbij	  de	  richting	  in	  lijn	  is	  met	  de	  samen	  opgestelde	  lange-‐
termijndoelen.”	  
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