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Leiderschap: moedig
en adaptief

Over mij
• Wetenschap
• Promotie politieke wetenschappen UvA
• Rector Hogeschool van Amsterdam, lid CvB
•

Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar Wetenschap, beleid en
maatschappelijke impact (LUMC)

• Politiek en beleid
•
•
•
•
•

Tweede Kamerlid (1998-2007)
Staatssecretaris van VWS (2007-2010)
Kroonlid SER
Minister van OCW (2012-2017)
Voorzitter Raad van Volksgezondheid &
Samenleving (2019-heden)

Van crisis naar organiseren van veerkracht
En van lineair naar adaptief sturen
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•
•
•
•

Overleven
Focus virus
Lineair denken
Management gericht
Top down
Smal kennisarsenaal

•
•
•
•
•
•

Kwaliteit van leven
Meer waarden meewegen
Circulair denken
Waarden gericht
Lokale variëteit & kracht
Breed palet kennisbronnen

Leiders in crisistijd: coronamoe(d)
•

Corona maakt moe, moedeloos en moedig
•
•
•

•

Druk van ziekte, thuiswerken, werken onder hoge druk
maakt moe
Maatschappelijke polarisatie groeit, er is weinig
perspectief. Dat maakt moedeloos
Toch proberen professionals en bestuurders er het beste
van te maken, kijken naar wat wel kant. Dat is moedig

Ga er maar aan staan
•
•

Besturen als evenwichtskunst van de bovenste plank
Essay met routes om te koersen op breed perspectief in
moeilijke tijd

Routes
1.
2.
3.
4.
5.

Alternatieven verkennen door reflectie
Wendbaarheid vergroten
Kwetsbaarheiden verkennen
Bouwen aan gedragen besluiten
Leren in onzekerheid

Besturen als evenwichtskunst
1. Alternatieven verkennen door reflectie
• IRBT nodigde cultureel antropoloog uit
2. Wendbaarheid vergroten
• Niet alleen sterven in zieken- en verpleeghuis
3. Kwetsbaarheden erkennen
• Gehandicaptenzorg-instelling differentieerde
4. Bouwen aan gedragen besluiten
• Burgermeester nodigde virusontkenners uit
5. Leren in onzekerheid
• Vgl Zweedse aanpak, eerlijk over onzekerheid

Alternatieven verkennen door reflectie
• Reflectie niet als einddoel, maar als onderdeel van dagelijkse praktijk
Voorbeeld
• Beleggen van moreel beraad met deelnemers van verschillende achtergrond in
gehandicaptenzorginstelling over concrete dilemma’s
• Zorgorganisatie die antropoloog uitnodigde om hun eigen omgangs- en besluitvorming te analyseren

Wendbaarheid vergroten
• Het vermogen om uitzonderingen te maken wanneer de situatie daarom vraagt of om een ingezette koers
bij te stellen op grond van voortschrijdend inzicht
• Toegang tot kennis- en informatiebronnen is cruciaal, zoals wetenschappelijke kennis en ervaringskennis
van burgers
• Onderbouwingen van wendingen is cruciaal voor legitimiteit
Voorbeeld
• Uitzondering op verzoekverbod in regio – door middel van inrichting palliatieve units – om menswaardig
sterven mogelijk te maken;
• Aparte units met specifieke teams in gehandicaptenorganisaties (als ware ze een huishouden) om fysiek
contact mogelijk te blijven houden

Kwetsbaarheden erkennen
• Oog hebben voor de (bredere) kwetsbaarheden die de coronacrisis blootlegt, zoals sociale ongelijkheid,
bestaansonzekerheid, onvoldoende aandacht voor collectieve preventie
Voorbeelden
• Maatwerk leveren en per instelling kiezen voor het (niet) stopzetten van dagbesteding van psychisch
kwetsbare cliënten in gehandicaptenzorginstelling bij een virusuitbraak.
• Onzekerheid bespreekbaar maken en diverse soorten kwetsbaarheden (voor het virus, voor isolatie, voor
ervaren van verlies van perspectief) bespreekbaar te maken en niet weg-organiseren

Bouwen aan gedragen besluiten
• Een stem geven van relevante betrokkenen in besluitvormingsproces, om ervaren gedeelde
verantwoordelijkheid voor besluiten te creëren
• Erkennen en accommoderen van maatschappelijke onderstromen in plaats van het problematiseren of
wegdrukken daarvan
Voorbeelden
• Zorgorganisatie organiseert ‘feiten en fabels’ bijeenkomst om zorgverleners beter toe te rusten om
gesprekken met bewoners te voeren
• Bestuurders benoemt een interne ‘tegenspraak groep ’binnen de organisatie, die gevraagd en ongevraagd
commentaar levert

Leren in onzekerheid
• Stappen zetten door middel van proberen, reflecteren en leren
• Staat haaks op lineaire sturing op vastgestelde resultaten
• Vraagt om erkennen en leren van fouten en een eerlijk verhaal vertellen over wat je niet weet
Voorbeelden
• Zorgorganisatie start pilot met digital human Wendy die met cliënten kan spreken over vragen rondom het
coronavirus

“Corona legt
fundamentele
problemen in
organisatie en
leiderschap bloot”

Vier prioriteiten
1. Van zorg voor het individu naar zorgen voor
de samenleving
• Zorg op landelijk niveau voor voorwaarden en financiering
voor regionaal beleid dat complexe ongelijkheid adresseert

2. Van leefstijl naar leefomgeving
• Organiseer interdepartementale samenwerking om een
sociale en gezonde leefomgeving te realiseren.

3. Van productie-gedreven naar waardengedreven zorg en ondersteuning
• Maak ruimte voor adaptief leiderschap en professionaliteit
van zorgverleners

4. Van institutioneel belang naar publiek belang
en samenwerking
• Stimuleer het werken aan een gedeeld belang boven het
instellingsbelang, met name daar waar samenwerking cruciaal is

Maar verbeteringen
ontstaan niet zomaar
• We hebben moedige bestuurders met een
sterk moreel kompas nodig
o die bestuurlijke keuzes aanpassen aan
omstandigheden, niet om aan eisen van
toezichthouders of ministers te voldoen, maar
om ‘goede zorg’ te kunnen leveren
o die tegenspraak organiseren binnen de
organisatie en met stakeholders daarbuiten
o die ongemakkelijke gesprekken durven te
voeren
o Die medewerkers durven te laten
experimenteren en sturen op adaptief
professioneel vakmanschap

Persoonlijke leiderschapslessen
1. Denk vanuit waarden en lange termijn missie, ook
als praktijk weerbarstig is.
2. Ga de dialoog aan met direct betrokkenen en
organiseer tegenspraak.
3. Durf open te zijn over risico’s en onzekerheden, en
neem mensen daarin mee.
4. Reflecteer en gebruik verbeeldingskracht.
5. Draag uit dat je meer bent dan alleen bestuurder;
dat beschermt je zelf ook.
6. 5. Wees niet bang maar moedig om het anders te
doen, samen met anderen

Leidinggeven aan de zorgverleners van vandaag en morgen
1. Zorg voor waardering en erkenning van het werk van zorgverleners en ondersteuners; je bent één gemeenschap.
2. Realiseer aantrekkelijke ontwikkelingsperspectieven voor zorgverleners en stimuleer eigentijds professioneel
vakmanschap.
3. Zorg voor gelijkwaardige invloed door verschillende disciplines bij beleidskeuzes.
4. Stimuleer samenwerking tussen professionals uit verschillende organisaties, en met vrijwilligers en mantelzorgers, en
organiseer tijd voor intervisie en reflectie.
5. Maak ruimte voor bestuurlijk leiderschap en professioneel vakmanschap van zorgverleners. Regels en procedures
moeten daarbij aansluiten, in plaats van andersom.
6. Stimuleer verbinding leiderschap met transformatief leiderschap op alle niveaus van de organisatie

