
DE KRACHT VAN DE REGIO

Sommige mensen vinden dat het huidige stelsel 
voldoende ruimte biedt voor de volgende stappen, 
terwijl anderen verlangen naar een nieuw stelsel. 
Beide groepen zijn het in ieder geval wel eens dat 

we meer zullen moeten samenwerken. Vaak wordt dan de 
regio genoemd als de plek waar het moet gebeuren en al 
snel wordt dan de verleidelijke vraag gesteld: ‘Wie heeft de 
regie in de regio?’ 

De zorg is volop in beweging en dat is nodig ook. De kosten stijgen, personeel is moeilijk te 

krijgen en digitale innovaties staan aan de poorten van oude modellen te rammelen. Tegelij-

kertijd trekken burgers gele hesjes aan en morren professionals over regel- en administratie-

druk. We leven in een complexe wereld, waarin verandering noodzakelijk, maar niet gemakke-

lijk is.

REGIE IN DE REGIO?

De improvisatiesamenleving
Voordat we dit verlangen naar regie in de regio onder de 
loep nemen, eerst maar eens wat inspiratie van buiten de 
zorg. Socioloog Hans Boutellier schreef enige jaren 
geleden een prachtig boek over onze tijd, getiteld ‘De 
Improvisatiesamenleving’. “We leven in een complexe 
wereld zonder duidelijke richting”, was zijn boodschap. 
“Het grote verhaal is weg en komt niet meer terug. We 
moeten daar niet naar terugverlangen, maar met elkaar 
de goede richting bepalen in een steeds complexer 
wordende context.” Boutellier pleit voor een samenleving 
waar we als jazzmuzikanten al improviserend samen 
mooie dingen doen. Daar hoort geen regie van een 
klassieke dirigent bij, maar licht leiderschap van een 
bassist, die met een klein gebaar de aanzet geeft voor de 
overgang naar het volgende thema. En daarbij is essen-
tieel dat muzikanten goed naar elkaar luisteren en in hun 
rol blijven als bespeler van hun eigen instrument. 

Regie in de regio
Terug naar die verleidelijke vraag over regie in de regio. 
Moet een van de partijen (zorgverzekeraars, ziekenhuizen, 
huisartsen of patiënten) in de regio de regie krijgen, om zo 
vanuit macht andere partijen te dwingen om verande-
ringen voor elkaar te krijgen? 

Jan Kremer
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DE KRACHT VAN DE REGIO

“Samen leren en verbeteren, met respect voor 
context, complexiteit en onzekerheid. ”

Eerst maar eens die regio. Op zich lijkt het een goede 
gedachte om veranderingen meer vanuit de regionale 
context te sturen: in de regio wordt immers veel samenge-
werkt. Bovendien heeft iedere regio een eigen context die 
relevant is. Noodzakelijke veranderingen in de IC-zorg 
vragen in Zeeuws-Vlaanderen om een andere aanpak dan 
bijvoorbeeld in Amsterdam. Tegelijkertijd is die regio niet 
zo mooi begrensd als veel beleidsmakers wensen. Een 
kaartje van alleen al de oncologische regio’s in ons land, 
laat per aandoening een lappendeken zien. Zo is bijvoor-
beeld voor kinderoncologie heel Nederland de regio, 

waar het bij borstkanker vaak gaat om het gebied rondom 
een ziekenhuis. Die wens van één regio waar we alles 
regelen wordt daarmee een droom. Wellicht is het beter 
om te spreken over netwerken, waarbij de veranderingen 
vooral plaatsvinden binnen de verbindingen tussen 
mensen en organisaties. 

Tenslotte de regie. Het is verleidelijk, de roep om die ene 
sterke partij. Maar past dit wel bij de nieuwe wereld die 
niet simpel, maar behoorlijk complex is? Met Boutellier in 
het achterhoofd lijkt het antwoord op deze vraag ontken-
nend. Licht leiderschap vanuit gedeelde publieke waarden 
past beter. Samen leren en verbeteren, met respect voor 
context, complexiteit en onzekerheid. Niet vanuit de 
macht van een dirigent, maar vanuit de kracht van 
mensen die met hart en ziel gekozen hebben om hun rol 
te pakken in de zorg. 

Coalition of the willing
De vraag is hoe we dat kunnen concretiseren. Daarvoor 
moeten verzekeraars, ziekenhuizen, patiënten en andere 
betrokkenen elkaar gaan opzoeken, de klokken gelijk-
zetten en hun rol pakken voor de volgende stappen. Niet 
vanuit macht, maar vanuit de kracht van licht leiderschap 
en gedeelde waarden, met als doel om samen aan de 
hand van concrete, inhoudelijke initiatieven de balans te 
zoeken tussen kwaliteit en betaalbaarheid. Wij gaan graag 
het gesprek aan, op weg naar een ‘coalition of the willing’ 
die regionaal, maar opschaalbaar, deze uitdaging aangaat.

Michael Rutgers
bestuurder Longfonds
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