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PURPOSE, MISSIE EN  
LEIDERSCHAP, OF HET  
GEBREK DAARAAN...
2018 was een bovengemiddeld heftig jaar in ons mooie 

zorglandschap. Toenemende personeelstekorten,  

onverwachte faillissementen en een nieuwe minister die 

zich nog onvoldoende laat adviseren. Ook kwam er een 

nieuw hoofdlijnenakkoord waar eigenlijk niemand op zit  

te wachten en blijven ambtenaren roepen dat we vooral 

niets aan het stelsel moeten veranderen. Welk leiderschap 

verlangt de zorg van politici en bestuurders? 

De ‘why’ blijft meestal onbeantwoord
Simon Sinek laat in zijn boek ‘Start with Why’ 
heel treffend zien dat organisaties en leiders 
die zich richten op het ‘waarom’ van hun bedrijf, 

succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Hij legt uit 
dat het gemiddelde bedrijf heel goed is in het uitleggen 
van wát het doet; in ons geval het leveren van zorg. 
Vervolgens kunnen we in de zorg ook uitleggen hóe we 
het doen. De ziekenhuiszorg heeft zo’n 1500 NIAZ 
normen, ontelbare protocollen, en een scala aan controle-
rende, visiterende en accrediterende instanties die ons in 
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de gaten houden en ons ook geld kosten. Ergo, naar de 
‘what’ en ‘how’ gaat zoveel aandacht dat de echte vraag 
die inspireert en motiveert; de ‘why’, onbeantwoord blijft. 
Uitzonderingen zijn de categorale ziekenhuizen. Mensen 
werken graag voor het Prinses Maxima in Utrecht of het 
AVL in Amsterdam en we snappen waarom: kanker en 
kinderen zijn onderwerpen die geen nadere beantwoor-
ding van de ‘why’ behoeven. Voor algemene ziekenhuis-
zorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg ligt dat veel lastiger.

Het volgen van de ‘why’
Binnen Meander in Amersfoort hebben we onszelf de 
‘why’-vraag gesteld en dit is ons antwoord: Meander wil 
een ziekenhuis zijn dat er voor haar patiënten is, op de 
momenten dat het er echt toe doet. Natuurlijk doen we 
dat met de beste medisch specialistische zorg, maar ook 
en vooral willen we dat de patiënt, of burger zo u wilt, zich 
echt gehoord en gezien voelt. Op ieder moment en door 
iedereen. We willen ‘er zijn’, ook als de boodschap voor de 
patiënt niet positief is, bij een ingrijpende behandeling of 
bij een naderende dood. Met oprechte aandacht en echt 
contact met patiënten en verwanten. We merken dat onze 
medewerkers hierdoor geïnspireerd worden. We hebben 
relatief weinig vacatures en onze patiëntwaardering is 
onveranderd hoog. En als NIAZ dan toch langskomt 
(november 2018) scoren we in de eerste ronde op 1497 
van de 1500 normen positief. 

Het belang van kundig leiderschap
Om de ‘why’ van een organisatie of bedrijf te definiëren en 
daarnaar te leven en werken, is leiderschap en teamwork 
nodig. Het lijkt eenvoudig maar dat is het niet. De politiek 
en de overheid zouden er goed aan doen om het belang 
van leiderschap serieus te nemen. Zodat ministers een 
langetermijnvisie kunnen ontwikkelen en het liefst met 
een beetje kennis van zaken. Het is natuurlijk prima om 
ons eerst via de AVG te dwingen onze systemen helemaal 
dicht te zetten in verband met de privacy, en vervolgens 
wettelijk te eisen dat onze informatie toegankelijk moet 
zijn voor al onze patiënten en volledig gedeeld moet 
worden met alle spelers in de markt. En oh ja, graag 
binnen één jaar! 

Door dit soort proefballonnen wordt het wel heel ingewik-
keld om het nationale leiderschap dat toeziet op de zorg 
serieus te nemen. In landen als Zweden, Denemarken of 
de Baltische Staten weten ze dat veel beter te organi-
seren!

Centrale organisatie
Het is goed dat we middels initiatieven als Medmij en VIPP 
(dossier ontsluiting) er alles aan doen om informatie 
transparant te maken. Daar zijn we groot voorstander 
van. Maar om vervolgens de ontwikkeling van een goed 
PGO vrij te laten, is weer zo’n typisch Nederlandse 
oplossing die helaas niet tot het gewenste resultaat zal 
leiden. Op dit moment worden daardoor op circa 65 
plaatsen in Nederland verschillende PGO’s ontwikkeld. Als 
u in Groningen woont en in Amersfoort in het ziekenhuis 
belandt, zullen we met lokale PGO’s en verschillende 
gesloten EPD’s niet over de juiste informatie beschikken. 
Dat gaat de huidige wetgeving niet oplossen maar 
verergeren. Ik ben tegen overheidsbemoeienis en ik ben 
voor marktwerking, maar dan echte. Wat betreft informa-
tiemanagement in de zorg moet de overheid echter fors 
ingrijpen en voor eens en voor altijd een goede oplossing 
afdwingen. Een EPD, een PGO en een pijplijn waar 
informatie doorstroomt en die iedere burger, patiënt en 
behandelaar veilig toegang geeft. Dat vraagt pas leider-
schap. Leiderschap dat over het vierjarige termijn van een 
minister of kabinet heen gaat. 

De echte ‘why’ zit in je hart
Ik ben ervan overtuigd dat dergelijk leiderschap ook zou 
helpen om ons personeelsprobleem aan te pakken. 
Leiderschap met een maximale focus op het inspireren 
van mensen, de kracht van het vak en de waarde om voor 
andere mensen echt van betekenis te zijn. Natuurlijk moet 
ook de beloning en de werkomstandigheden goed worden 
geregeld. Maar uiteindelijk gaat het om zingeving, 
medemenselijkheid en empathie voor de patiënt, cliënt of 
burger. Daar willen mensen zich voor inzetten. Mij zou het 
in ieder geval inspireren en het zou bijdragen aan mijn 
persoonlijke why. De echte why zit namelijk in je hart: er 
zijn voor de patiënt of medewerker op de momenten dat 
het er echt toe doet.

“We willen ‘er zijn’, ook als de boodschap voor 
de patiënt niet positief is, bij een ingrijpende 
behandeling of bij een naderende dood.“




