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Beheersing:
• Controle
• Feedback
• Regelen
• Bewaken
• Volgen

Beweging:
• Visie
• Charisma
• Droom
• Moed
• Passie
• Integriteit

Leren:
• Teamontwikkeling
• Faciliteren (raad & daad)
• Persoonlijke effectiviteit vergroten
• Blokkades wegwerken

Team
(sterrollen)

Regio-, Cluster-, 
Locatie-, 

Afdelingsmanager

Teamcoach, (verpleegkundig) Specialist, 
L&D coach, Vitaliteitscoach, 

Werkgelukcoach, etc.



Werknemers vertrekken vooral vanwege het management en de organisatie,
de inhoud van het werk en de werkdruk.

De meest aangegeven reden is ‘het management en de 
organisatie’ met 36%. Daarna komen met 33% ‘de inhoud van
het werk’ en met 31% ‘de hoge werkdruk’.

Met 22% weegt de financiële vooruitgang nog redelijk zwaar.
En 12% geeft promotie als reden. Deze twee antwoorden 
gecombineerd worden door circa 25% gegeven.

Ten opzichte van 2018 en 2020 wordt ‘de hoge werkdruk’ vaker
als reden gegeven.
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Anders, namelijk:

Te veel uren

Te weinig uren

De bereikbaarheid

Promotie in functieniveau elders

De opleidingsmogelijkheden

De werktijden

Financiële vooruitgang elders

De collega’s/werksfeer

De hoge werkdruk

De inhoud van het werk

Het management/de organisatie

Redenen van vertrek n=4818
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36% Het management/de organisatie
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Conclusies
De hoofd strekking is dat een deel van de reacties gaat over onvoldoende persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevende. Dit kan komen
doordat er te veel wisselingen zijn van leidinggevenden en dat de leidinggevende niet genoeg persoonlijke steun biedt.
Op organisatieniveau vindt men geregeld dat er geen fijne werksfeer heerst. Soms voelt men zich dan onveilig of er sprake is van te veel
hiërarchie. Voorbeelden worden ook gegeven van grensoverschrijdend gedrag of het voortrekken van bepaalde medewerkers.

Teveel chaos binnen bedrijf, teveel wisselingen van personeel/managers, teveel stress door vorige 2 dingen.

Niet kijken naar talent, maar enkel kijken naar wel of geen diploma. Grote mate van hiërarchie wat maakt dat mensen ‘op de vloer’ benadeeld worden. Veel

stress en gemopperop de werkvloerdoor personeel tekort. Management moeilijk benaderbaar - opmerkingen/ vragen werden van tafel geveegd. Slecht

management. Plotseling verandering van werkuren. Lange reistijd. Managers gaan allemaal binnen een jaar weer weg. En dat is al jaren zo.

Onvoldoendecommunicatie en respect vanuit organisatie naar medewerkers. Te

weinig autonomie in mijn handelen.Teweinig (o.a. financiële) waardering.

Grensoverschrijdend gedrag van collega en onvoldoende steun van de werkgever.

Samenwerking met de artsen, onvoldoende steun van teammanager, en na 15 jaar tijd om iets anders te gaan doen.

Onpersoonlijk, balans werk-rust was er niet. Manager roddelde met haar ‘kliekje’. Dit waren gewoon collega’s uit het team. Buitte teamgenoten uit, haar niet ‘kliekje’
moest komen opdagen voor extra werken.

Ik ben gestopt na bijna 17 jaar werken omdat ik niet netjes werd behandeld door mijn werkgever. Geen uitdaging meer had. Dit heb ik ook aangegeven bij deArboen P&O
hopelijk gaan ze dit verbeteren.



33% De inhoud van het werk
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Conclusies
De inhoud van het werk valt globaal onder te verdelen in twee categorieën: 1. De administratieve taken en registratie van de uren. 2. Te
weinig ontwikkelingsmogelijkheden. Er wordt vaak genoemd dat vooral door punt 1 de patiënt niet meer centraal staat.

Organisatie paste niet meer bij mij. Teveel regeltaken waardoor ik niet aandacht aan de bewoners kon geven die ik wilde.

De menselijke maat is zoek in de thuiszorg. Alles wordt in minuten berekend. De werktijden fluctueren erg. Door de Corona protocollen was er nog meer afstand ook
naar collega’s.Veel zieke collega’s, diensten over moeten nemen.Voelde geen waardering meer.

Niet voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een andere visie op kwaliteit van zorg.

Weinig uitdaging, geen hbotaken kunnen krijgen in mijn huidige functie, betaald worden als mboterwijl ik hbodiploma heb.

Tecommercieel. Patiënt stond niet meer centraal. Geen waardering en commercie wint het van kwaliteit in de zorg.

Geen doorgroei mogelijk. Toe aan een nieuwe uitdaging en werd vaak ingezet op afdelingen waar ik overgekwalificeerd voor ben.

In de thuiszorg werkte ik met gebroken diensten en dat wilde ik niet meer daarom bij een andere werkgeverbegonnen met aaneengesloten diensten.

De verdeling van uren werd ineens anders, ik moest kortere diensten gaan werken en kreeg daarbij ook andere taken die ik niet leuk vond. De druk om altijd maar extra te
werken omdat er niet genoeg mensen zijn voelde niet prettig. Ik voelde dat ik altijd met mijn werk bezig was, ik vond het niet prettig om te weten dat er weer open diensten

waren die steeds maar moeilijker werden ingevuld.

Kan het werk als verpleegkundige op een verpleegafdeling niet meer doen zoals ik graag zou willen ivm steeds hoger wordendewerkdruk, veel administratieve 
handelingen wat ten koste gaat van de patiëntenzorg.



Conclusie
• Medewerkers willen erkenning, waardering en 

ontwikkelmogelijkheden
• Medewerkers willen gezien en ontzorgd worden
• Medewerkers willen gezien en behandeld worden als professional 
• Medewerkers willen graag doen waarvoor ze opgeleid zijn
• Medewerkers willen gezien en behandeld worden als mens (werk-

privé)



Conclusie

Autonomie
Verbinding en 

aandacht

Het ‘beste’ van 
zelfsturing

Het ‘beste’ van 
leidinggeven

Capaciteits-
managementHet ‘beste’van

management 





De nieuwe teamleider Zorg en Welzijn
• Is een verbinder, zowel binnen het team als naar de organisatie en naar ‘buiten’ (netwerker), zoekt 

samenwerking, is een bruggenbouwer en tactvol
• Creëert een goede sfeer, een veilige feedbackcultuur en een goed leerklimaat, 
• Is een innovator, vernieuwer, denkt graag buiten kaders, outside the box, durft het verschil te maken, heeft 

oog voor vernieuwing
• Haalt het beste uit zijn of haar teamleden en creëert een cultuur van ontwikkelen en verbeteren, 

mobiliseert en versterkt het probleemoplossend en zelf organiserend vermogen
• Zet haar teamleden in hun kracht en heeft oog voor persoonlijke kwaliteiten en ontwikkeling, ontwikkelt 

verpleegkundig (persoonlijk) leiderschap 
• Is proactief/heeft een proactieve houding, toont initiatief
• Is positief (kritisch)/heeft een positieve instelling, heeft humor en kan relativeren
• Is een dienend leider en toont krachtgericht leiderschap, 
• Heeft een coachende stijl van leidinggeven (situationeel), motiveert, stimuleert en begeleidt
• Bindt en boeit medewerkers



De nieuwe teamleider Zorg en Welzijn
• Is resultaatgericht en daadkrachtig, besluitvaardig doortastend, toont eigenaarschap en zet 

medewerkers en middelen doelgericht in
• Is empathisch, laagdrempelig en betrokken
• Is enthousiast, enthousiasmerend, 
• Is een inspirator, stimulator en motivator voor het team, overtuigingskracht
• Denkt vanuit mogelijkheden en is oplossingsgericht, is creatief
• Is een stevige persoonlijkheid, staat stevig in haar schoenen, stressbestendig, zelfstandig
• Is communicatief sterk, beschikt over stimulerende gesprekstechnieken (w.o. feedback geven en 

ontvangen, luisteren, argumenteren)
• Is een ondernemer, signaleert kansen binnen en buiten de organisatie
• Ontzorgt en faciliteert
• Heeft geduld, is geduldig, is een doorzetter, kan reflecteren



De nieuwe teamleider Zorg en Welzijn
• Is in staat projecten te leiden en Is in staat complexe verandertrajecten te begeleiden, om te 

gaan met weerstanden, mensen mee te krijgen
• Verbetert continu de kwaliteit van zorg, heeft oog voor vernieuwing, 
• Staat voor een hoge kwaliteit van zorg- en dienstverlening
• Is goed zichtbaar, benaderbaar, laagdrempelig, hecht waarde aan echt contact
• Is regisseur, beweegt zich binnen eigentijdse normen en waarden en kan prioriteren
• Heeft aandacht voor teamontwikkeling
• Geeft complimenten en is open in de communicatie
• Kan selectie- functionerings- en verzuimgesprekken voeren





Opleiding; 6 modules

Module Persoonlijk Leiderschap
Module Het team
Module Coaching
Module Capaciteitsmanagement
Module Leren, ontwikkelen en innoveren
Module Vaardigheden



Module 1 Persoonlijk Leiderschap
Kennismaking met de mindset en gedragset Servant-Leadership

Persoonlijk Leiderschap

o MBTI (incl. stresscoping)

o EQ-FQ-SQ-IQ

o Persoonlijke waarden vs. Organisatiewaarden

o Waar ben ik ‘van’ en waar ben ik ‘voor’?

o Talenten 

o Life-line

o Persoonlijke SWOT



Module 2 Het Team
Betekenis van leidinggeven in het kader van teamontwikkeling

Fasen en stadia van teamontwikkeling (vanuit Dienend-Leiderschap, Lencioni)

Waar staat mijn team 1?; MBTI 

Waar staat mijn team 2?; Talenten en Waarden Op basis van deze analyses:

o Creëren van sociale en psychologische veiligheid

o Creëren van een leer- en groeiklimaat

Conflicten als groeiversnellers

Loslaten en begeleiden

Lid- en Leiderschap



Module 3 Coaching
Betekenis van leidinggeven met betrekking tot coaching

Werken aan taakvolwassenheid (S1, S2, S3, S4)

De vijf sleutels (als verander- en ontwikkelmodel)

o Analyse van de situatie in het team en wat te doen vanuit de deelrollen manager, leider en 
coach (actieplan maken)

o De Bus (inschatten wat de individuele medewerker nodig heeft om te groeien (willen, 
kunnen doen) (actieplan maken)

Medewerkers ondersteunen in de ontwikkeling van hun persoonlijk leiderschap (waaronder werk-
privé- en leerbalans)

Coachingsvaardigheden (oefenen)



Module 4 Capaciteitsmanagement
Betekenis van leidinggeven met betrekking tot het bereiken van afgesproken resultaten en doelen

Sturen op resultaten en doelen;

Medewerkers efficiënt en effectief inzetten (sturen op vraag en aanbod);

Werkprocessen analyseren, verbeteren en ontwikkelen;

Het maken van en werken met een jaarplan;

Het frequent evalueren en waar nodig bijstellen van het jaarplan;

Financiële verslagen lezen, begrijpen en er op sturen (door controller of Head)

Werken onder stress en hoge druk;

Omgaan met tegengestelde belangen



Module 5 Leiden, ontwikkelen en 
innoveren
Betekenis van leidinggeven met betrekking tot ‘Leiden, ontwikkelen en innoveren’;

Waar zitten de overeenkomsten en de spanningen?

Volgen van ontwikkelingen in ‘de markt’;

(projectmatig) innoveren en vernieuwen (nieuwe ontwikkelingen succesvol implementeren en 
borgen binnen het team/de organisatie)

Inspireren, stimuleren en motiveren

Medewerkers en zichzelf actief stimuleren en activeren tot groei en ontwikkeling ten gunste van de 
medewerker én het team; 

Grenzen stellen



Module 6 Vaardigheden
• Is in staat en bereid functioneringsgesprekken te voeren;

• Is in staat en bereid om verzuimgesprekken te voeren;

• Is in staat en bereid een vergadering te leiden;

• Is in staat en bereid slecht nieuwsgesprekken te voeren;

• Is in staat en bereid verbindend te communiceren;

• Is in staat en bereid tot het voeren van familiegesprekken

• …..



Opzet
• 6 modules van elk 4 dagdelen (twee dagen aaneengesloten?)
• Tussen elke module 6 tot 8 weken
• Per module 1 à 2 dagdelen voorbereiding
• Module afsluiten met een ‘proeve van bekwaamheid’

• Proeve moet aantoonbaar tot verbetering/verandering leiden
• Formuleren proeve (binnen kaders), begeleiding en beoordeling door leidinggevende?

• Na elke module 1 keer coaching door trainer
• Leren en ontwikkelen van en met elkaar
• Hbo-niveau
• Na afsluiting traject: intervisie



Bedankt voor jullie aandacht en 
inbreng!

info@greenleafacademy.nl
ron@hostmanship.nl

06-101 83647
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