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Leiderschap in Zorgtransformatie
‘Zorgtransformatie: wat is het en wat moeten we ermee?’

Wouter A. Keijser
Masterclass NieuweZorg

16 December 2021
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Meer info
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Info
• Presentatie is mede gebaseerd op ‘Opening Up Medicine’ (December, 2019), dat als PDF hier te vinden is: Opening Up Medicine

• Online micro-colleges ‘regionale zorgtransformatie’: www.linkedin.com/company/zorgtransformatie-de-vodcast/

Websites

• School voor Regionale Zorgtransformatie: www.UTwente.nl/SoRHT; https://www.linkedin.com/company/sorht

• DIRMI Instituut: www.DIRMI.eu;  www.linkedin.com/company/sorht/

Meer achtergrond informatie

• https://www.uvic.ca/research/groups/cphfri/assets/docs/Complexity_Science_in_Brief.pdf

• https://www.mq.edu.au/__data/assets/pdf_file/0012/683895/Braithwaite-2017-Complexity-Science-in-Healthcare-A-White-Paper-1.pdf

Wouter Keijser MD PhD is verbonden aan de Universiteit Twente (www.linkedin.com/in/wouterkeijser/) en sinds einde 2020 kwartiermaker van de School of Regional
Healthcare Transformation. Wouter onderzoekt en begeleidt complexe organisatievraagstukken op het gebied van aan transformatie gerelateerde governance en 
professionaliseringsvraagstukken in de publieke sector.

wouter@keijser.com / 06 285 41 565
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https://www.utwente.nl/.uc/f554c3abb0102be53150040ff2c028a52b3ece5b12b2700/2019%20Keijser_WA_Thesis_OpeningUpMedicine.pdf
http://www.linkedin.com/company/zorgtransformatie-de-vodcast/
http://www.utwente.nl/SoRHT
https://www.linkedin.com/company/sorht
http://www.dirmi.eu/
http://www.linkedin.com/company/sorht/
https://www.uvic.ca/research/groups/cphfri/assets/docs/Complexity_Science_in_Brief.pdf
https://www.mq.edu.au/__data/assets/pdf_file/0012/683895/Braithwaite-2017-Complexity-Science-in-Healthcare-A-White-Paper-1.pdf
http://www.linkedin.com/in/wouterkeijser/
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Uitdagingen in de zorg

3

3

Regionale programma’s …
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Geïntegreerde zorg /  ‘integrated care’ / Ecosystemen / 
Netwerken / …
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xxxx
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Een transformatie naar een nieuw ‘ecosysteem’ … ?!
(ook wel: ‘netwerk’)
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Wat is transformatie eigenlijk?
(een beetje theorie)
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Transitie is het veranderen van structuren en 
verantwoordelijkheden.

Transformatie is een andere manier van organiseren en een 
andere manier van werken met een ander vertrekpunt.

(JZODJP)
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Transformatie Triggers: Een grondige ‘aanval op de realiteit’
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1. Vergrijzing
2. Positieve gezondheid
3. Woningmarkt
4. Millennials
5. Personeelsschaarste
6. ICT
7. Duurzaamheid, energie & ’groen’
8. …
9. …
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Welke transformaties 
(triggers) zie jij in jouw 

werkgebied?
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Transformatie: Een grondige ‘aanval op de realiteit’
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Institutionaliseren: Is dat te leren?
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Noem eens een relevant 
ander vertrekpunt in jouw 

vakgebied?
‘Digitale transformatie’? 

Bestaat dat … ?
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Nog een keer …
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Transitie is het veranderen van structuren en 
verantwoordelijkheden.

Transformatie is een andere manier van organiseren en een 
andere manier van werken met een ander vertrekpunt.

(JZODJP)
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Complexiteit
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• Complex adaptive systems
• Networks
• Ecosystems
• Agents
• Dynamics systems
• …

Wicked problems
Kannampallil, T. G., Schauer, G. F., Cohen, T. and Patel, V. L. (2011). 
Considering complexity in healthcare systems. J Biomed Inform, 44(6), 943-947.
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Wicked problems / Duivelse dilemma’s

Een ongestructureerd (‘wicked’) probleem is een probleem 
dat moeilijk of onmogelijk oplosbaar is 

door onvolledige,  tegenstrijdige, en veranderende voorwaarden
voor probleemoplossing 

die veelal moeilijk te identificeren zijn.
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NIEUW ecosysteem: WICKED problem

Een ongestructureerd ‘wicked’ probleem is een probleem 
dat moeilijk of onmogelijk oplosbaar is 

door onvolledige,  tegenstrijdige en veranderende voorwaarden 
voor probleemoplossing 

die veelal moeilijk te identificeren zijn.
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xxxx
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NIEUW ecosysteem: WICKED problem !!!
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Terug naar de zorg: Een complexiteits probleem?
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Hoe pak jij wicked
problems aan in jouw 

vakgebied?
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Een sociale uitdaging
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Sackm
ann, S. A. (1991). U

ncovering
Culture in 

O
rganizations. 

J ApplBehav
Sci, 27(3), 295-317.
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Inhoud: Wat staat ons te doen en waarom is het lastig?

26

26



17-12-2021

13

Hoe krijgen we mensen mee?
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Leiderschap in de praktijk: Dokters
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Raamwerk Medisch Leiderschap 1.0
1. LEIDEN VANUIT VISIE Onderkent het belang van zowel een 
persoonlijke als een gemeenschappelijke, met anderen 
gedeelde visie.

2. PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Onderkent het belang van 
voortdurende en optimale ontwikkeling van eigen kennis, 
houding en gedrag.

3. VOORBEELDGEDRAG Is zich bewust van de impact die 
houding en gedrag kunnen hebben op anderen en van de 
noodzaak om hier aandacht aan te geven.

4. ZICHTBAARHEID Weet dat het belangrijk is om als arts 
beschikbaar en zichtbaar te zijn in verschillende functies en 
rollen.

5. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN Is zich bewust van een 
dubbele verantwoordelijkheid: (a) de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het zorgproces en (b) de 
voorbehouden eindverantwoordelijkheid voor het 
geneeskundige proces.

6. INVLOED UITOEFENEN Weet welke mogelijkheden artsen 
hebben om op verschillende niveaus (zoals werkvloer en 
management, binnen en buiten eigen vakgebied, 
internationaal en nationaal) invloed uit te oefenen, in het 
belang van bijvoorbeeld patiënten, mantelzorgers, andere 
(zorg)professionals, organisaties en maatschappij.

7. COACHEN EN AANSTUREN VAN INDIVIDUEN Onderkent 
de formele en informele coachende en aansturende rol die 
artsen hebben ten opzichte van anderen in opleiding, 
werkzaam in een andere discipline of met een andere 
werkervaring.

8. VERBINDEN Onderkent het belang van het bevorderen 
van samenwerking met patiënten, collega’s en anderen, 
onder andere in multidisciplinaire team-, keten- en 
netwerkverbanden.

9. ORGANISEREN Is zich bewust van de rol en de invloed van 
artsen op een e!ectieve organisatie van zorg en 
zorgprocessen.

10. VERBETEREN VAN ZORGKWALITEIT Onderkent de 
invloed van artsen op het bestendigen en verbeteren van 
zorgkwaliteit, kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagement.

11. DUURZAAM INZETTEN VAN MIDDELEN Onderkent het 
belang van verantwoorde financiering, bekostiging en 
budgettering in de gezondheidszorg.

12. ONDERNEMEN EN INNOVEREN Onderkent het belang 
van innovaties en ontwikkelingen, zowel medisch-inhoudelijk 
als daarbuiten.
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Waar gaat het naar toe?
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Professioneel leiderschap in de zorg:
• Verbinden met de ander
• Openheid en wederkerig
• Adaptief werken en organiseren 

gericht op inclusieve verandering

Kan levens verbeteren 
En redden …
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De 5 V’s
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Voorkomen, Vervangen, Verplaatsen
vergen

Verbinden !
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Witte raven, whappies en #zorginnovatie nerds … ?
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• eHealth 
• Interdisciplinair teamwork 
• Professioneel Leiderschap
• Collaboratieve governance

• Innovatie (90-er jaren)
• Implementatie (begin ‘21)
• Complexiteit (heden)
• Connectiviteit (morgen?)
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Leiderschap in Praktijk
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Leiderschap in Praktijk

35

Compassie

36

De transformationele veerkracht van een 
organisatie herken je in 

daadwerkelijke acties van compassie 
die haar mensen laten zien.

Professioneel leiderschap in de zorg:
• Verbinden met de ander
• Openheid en wederkerig
• Adaptief werken en organiseren gericht op 

inclusieve verandering
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VRAGEN ?
Info:
• www.linkedin.com/company/zorgtransformatie-de-vodcast/
• www.linkedin.com/company/dirmi-institute/
• www.linkedin.com/company/sorht/
• www.UTwente.nl/SoRHT

Wouter@Keijser.com - 0628541565
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