
Leiderschap in de Zorg wat 
hebben we nodig?

Van goed naar beter, of anders?
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Beleidsagenda  VWS 2018: 
Klaar voor de toekomst

Beleidsagenda VWS 2018:
Arbeidsmarkt

Beleidsagenda VWS 2018:
Innovatie

Beleidsagenda
VWS 2018:
Veilig opgroeien; gezond leven; gezond blijven

Waarom duurt het 
allemaal zo lang?



Samenwerking Achterhoekse ziekenhuizen op 
springen door ruzie 

tussen medisch specialisten
03 feb 2020

FUSIE IS RUZIE, DEFUSIE IS ERGER

Midden-Holland slaat alarm over 
internetapotheek VGZ

PW26 - 28-06-2022

Apothekers in Midden-Holland maken zich grote zorgen over 
zorgverzekeraar VGZ die volgens hen de internetapotheek een 

voorkeurspositie wil geven boven de regionale apotheek. 

De koepel KAMG pleit voor passende populatiezorg. 
Om dat te bereiken, dient er een eind te komen aan de 
versnippering en de bestuurlijke pingpong rondom 
preventie.

Artsen pleiten voor passende 
populatiezorg en gezondheidsplicht De 

zorg piept en kraakt, doorgaan op dezelfde 
voet met focus op curatieve zorg is 

onhoudbaar. 



1.             2.                  3.

1. Macht:  Ik kan hier
direct sturing aan
geven en besluiten
nemen, 
eindverantwoordelijke

1. Invloed: Ik kan door 
mijn deelname
invloed uitoefenen op 
beslissingen door 
anderen

1. Betrokkenheid: Ik ben 
hierbij betrokken en 
laat mijn stem laten 
horen



Leiderschap is het proces waarbij een 

individu anderen beïnvloedt om een 

bepaald doel te bereiken.

Goed leiderschap is in staat om anderen te 

stimuleren en te inspireren. Deze leiders 

versterken motivatie, betrokkenheid en de 
prestaties van de organisatie.

Leiderschap



Drijfveer/Heilig vuur/”Spiritus”/Persoonlijke
missie

Wie ben jij? Waar ga jij voor? Waar sta jij voor? 

Maar  ook:
• Creativiteit
• De Hotseat nemen
• Meenemen van betrokkenen in de 

strategie/purpose/doel



D E   T E L E G R A A F   B I N N E N L A N D 
BINNENLAND ACTUEEL: NIEUWSPORTAAL

Politie kraakt opvang gestoorden

door Gijsbert Termaat en Tjerk de Vries AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam 
moet voortaan zelf de zorg voor gestoorden en psychiatrische patiënten op zich 
nemen. Het ministerie van Volksgezondheid moet er daarom voor zorgen dat de 
Geestelijke Gezondheidszorginstellingen (GGZ) in Amsterdam op een zijspoor 
worden gezet.
Dit zegt een woedende Joop van Riessen, waarnemend hoofdcommissaris van 
politie in de hoofdstad. Hij heeft de oorlog verklaard aan de gezondheidsinstellingen 
na de chaos die is uitgebroken in de nieuwe EHBO-post voor gestoorden. De 
politiechef wordt in zijn keiharde aanval op de directies van de Amsterdamse GGZ 
gesteund door wethouder H. Belliot (Zorg).

"Die GGZ heeft 3000 medewerkers, maar het is een ongeorganiseerde bende die 
niet in staat is een bedrijf te leiden", meent Van Riessen. "Ze zijn onbetrouwbaar, 
want ze geven garanties af dat zij voor de patiënten in Amsterdam zorgen, maar 
doen dat niet. Daardoor komen deze mensen toch weer in politiecellen terecht, 
terwijl ze daar niet horen. Het ministerie is verantwoordelijk voor de GGZ-
instellingen en de gemeente Amsterdam kan dus niets doen. Daarom moet het 
ministerie zich er niet meer mee bemoeien, het geld aan Amsterdam geven en ons 
het zelf laten oplossen."







Drijfveer/Heilig vuur/”spiritus”/Persoonlijke
missie

Maar  ook:
• Creativiteit
• De Hotseat nemen
• Meenemen van medewerkers in de 

strategie/purpose/doel

• Actief verbinden
• Je kunt het niet alleen, betrekken

Wie ben jij? Waar ga jij voor? Waar sta jij voor? 



2002
KIKA

2020
Euro research

2007
Skion VOKK

2009
Nationaal KOC

2018
Opening 

2013
Governance

2014
WKZ / UMCU

2015
RvB

1. Geen geld; 
beperkte
middelen

2. Omgaan met 
weerstand

3. Zoveel partijen
zoveel meningen

4. Concentreren van 
expertise en 
wetenschap



Point of no return





Governance

Stakeholders 



• Wereldbeeld, persoonlijke Missie

en Visie, wie ben jij?>

• Drijfveer/passie/inspireren, Waar 

sta jij voor, waar ga jij voor?>

• Creativiteit

• Leider neemt de hot seat

• Purpose/Strategie/meenemen

• Actief in verbinden

• Je kunt het niet alleen/betrekken

• Situationeel (gedrag)

• Integriteit

• Lef/durf

Wat is er voor nodig om de ambitie te
realiseren en wat vraagt dat van leiderschap?




