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1. Introductie  

Goede zorg vraagt om goed leiderschap, stelde voormalig staatssecretaris Van Rijn in een brief aan 

de Tweede Kamer over de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen (van Rijn, 2014). In zijn plan 

van aanpak voor de kwaliteit van verpleeghuizen - Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze 

ouderen - erkent Van Rijn eveneens dat kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap en 

voorbeeldgedrag van bestuurders en het middenmanagement (van Rijn, 2015).  

 

Deze opvatting wordt onderschreven in verschillende wetenschappelijke publicaties (o.a. Anderson 

et al., 2005; Castle en Decker, 2011) en recente Nederlandse studies (Dageraad, 2016; Ploegman et 

al., 2017). Ploegman et al. (2017) laat zien dat goed leiderschap de basis is voor goede kwaliteit van 

zorg. Daarbij komt goed leiderschap in verschillende succesfactoren tot uiting, waaronder het 

handelen naar een heldere visie op persoonsgerichte zorg, het denken vanuit cliënten, en 

langetermijnvisie (Ploegman et al, 2017). Leiders faciliteren en stimuleren gewenst gedrag en 

(persoonlijke) ontwikkeling in alle lagen van de organisatie. Dit geldt voor de verschillende formele 

leiderschapsfuncties zoals Raad van Bestuur, management en teamleiders. Maar leiderschap toont 

zich ook in niet-leidinggevende functies: persoonlijk leiderschap, binnen de professionele autonomie. 

Ook in het nieuwe programma Thuis in het verpleeghuis van minister Hugo de Jonge wordt het belang 

van professioneel leiderschap – in alle beroepen in het verpleeghuis – onderstreept (de Jonge, 2018). 

1.1 Nieuwe uitdagingen voor leiderschap in verpleeghuiszorg 

Door de dubbele vergrijzing staat de verpleeghuiszorg voor de uitdaging om met minder 

zorgprofessionals kwalitatief goede zorg te blijven bieden aan ouderen met een steeds complexere 

zorgvraag. Naast de toegenomen complexiteit van zorg, wordt het belang van een nieuwe zorgcultuur 

gesuggereerd, waarin zorg wordt gegeven vanuit een meer betrokken en persoonsgerichte benadering 

door vaardige, interdisciplinaire zorgteams en participatie van onder andere familie en vrijwilligers 

(o.a. Kitwoord, 1997; Lopez, 2006; McCormack & McCance, 2006; White-Chu et al., 2009; WHO, 2010). 

Deze cultuurverandering wordt extra versterkt door het decentraliseren van verantwoordelijkheden 

en taken, zowel naar lagere overheden (bijvoorbeeld gemeenten) als lager in de organisatie (teams, 

eenheden, werkvloer) (Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2014). Van cliënten en hun sociale netwerk 

wordt meer gevraagd op gebied van zelf- en samenredzaamheid (Van Nijendaal, 2014) en er wordt 

gestreefd naar meer handelingsruimte voor zorgprofessionals. In lijn met het lager leggen van 

verantwoordelijkheden zijn ontwikkelingen zoals horizontalisering (Nies & Minkman, 2016) en 

zelfsturing in de zorg, zoals bij de opkomst van Buurtzorg (Nijhof, 2013) zichtbaar in de langdurige 

(verpleeghuis)zorg. Dit wordt mede onderstreept in het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat 

meer nadruk legt op gezamenlijk leren en verantwoordelijkheden bij de teams en individuele 

zorgverleners (Zorginstituut Nederland, 2017).  

 

Waar voorheen de verpleeghuiszorg voornamelijk hiërarchisch en systeem-gedreven werd aangestuurd 

wordt tegenwoordig om leiderschap gevraagd vanuit betrokkenheid, persoonsgerichte zorg en 

adaptatie aan specifieke situaties (Campbell, 2008; Cummings et al., 2010; Forbes-Thompson et al., 

2007). Dit wordt in de literatuur vaak geduid als relationeel of transformationeel leiderschap (Avolio 

et al., 1999). De opkomst van zelfsturende teams vraagt eveneens om een nieuwe vorm van 
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leiderschap. Leiderschap dat meer horizontaal is georganiseerd, en gericht is op empowerment, 

ondersteuning en betrokkenheid.  

1.2 Kennisprogramma Waardigheid en trots 

Het kennisprogramma Waardigheid en trots beoogt stimulering van ‘evidence-based werken’ in de 

verpleeghuissector op de thema’s die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de sector, waaronder 

leiderschap in de organisatie (Waardigheid en trots, 2016). Het kennisprogramma is onderdeel van 

Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen (zie Box 1 voor een toelichting). De huidige 

wetenschappelijke kennis ten aanzien van leiderschap in de langdurige zorg is in kaart gebracht door 

middel van een literatuurstudie. Vervolgens is met actieonderzoek leiderschap aan de hand van de 

inzichten uit de literatuurstudie in drie verpleeghuizen bestudeerd, geëvalueerd en verbeterd. 

Daarbij is specifieke aandacht besteed aan de vertaling van leiderschap naar de praktijk. Deze 

eindrapportage beschrijft de bevindingen van dit onderzoek naar leiderschap in alle lagen van de 

organisatie. Hierbij is voortgebouwd op de inzichten uit de literatuurstudie (Pittens et al., 2017).  

1.3 Doelstelling en onderzoeksvragen  

De huidige breed gedragen visie op leiderschap, inclusief de aandacht voor relationele en 

aanverwante leiderschapsstijlen, heeft de basis gevormd voor leiderschap in de langdurige zorg (o.a. 

Corazzini et al., 2014; Cummings et al. 2010; Jeon et al., 2015). Maar binnen de context van de 

huidige veranderingen en uitdagingen waarvoor de verpleeghuiszorg gesteld staat, is er relatief weinig 

inzicht in wat hierin werkt en wat niet. Om dit inzicht te verbeteren, is de doelstelling van het 

onderzoek dat in dit rapport wordt gepresenteerd: 

 

Inzicht krijgen in succesvol leiderschap in de verpleeghuispraktijk met aandacht voor kenmerken en 

gedrag (van leiders), beïnvloedende factoren en methoden en strategieën voor de vertaling van 

leiderschap naar de praktijk. Daarbij is leiderschap niet beperkt tot enkel de bestuurder en 

management, maar gericht op alle lagen in de zorgorganisatie (inclusief informele leiders).  

 

Gerelateerde onderzoeksvragen hierbij zijn1: 

1. Welke leiderschapsstijlen passen – volgens de literatuur - bij de huidige veranderingen in de 

langdurige zorg?  

2. Wat zijn kenmerken en gedrag van leiders in de verpleeghuiszorg?  

3. Wat zijn effecten van deze leiderschapsstijlen op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg? 

4. Welke methoden en strategieën worden toegepast door leiders in de verpleeghuiszorg? 

5. Welke factoren beïnvloeden de uitoefening van leiderschap in de verpleeghuiszorg? 

 

Het onderzoek naar leiderschap in alle lagen van de organisatie heeft plaatsgevonden van februari 

2017 tot april 2018. Allereerst heeft een systematische literatuurstudie plaatsgevonden, waarmee de 

huidige wetenschappelijke kennis ten aanzien van leiderschap in de verpleeghuiszorg in kaart is 

gebracht. Door middel van verdiepend actieonderzoek in drie verpleeghuizen is deze kennis in de 

verpleeghuispraktijk toegepast, geëvalueerd en verbeterd.  

                                                 
1 Deze onderzoeksvragen zijn voor het gehele onderzoek naar leiderschap in de organisatie. Vragen 1 en 3 zijn 
met name in de literatuurstudie aan bod gekomen.   
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1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een theoretische achtergrond in de ontwikkelingen van leiderschap(sstijlen) in de 

langdurige zorg, wat een kader biedt voor de resultaten van de betreffende casussen. In hoofdstuk 3 

is de methodologische onderbouwing van het actieonderzoek beschreven. Hierop volgen in de 

hoofdstuk 4, 5 en 6 de casusbeschrijvingen, aan de hand van de concepten uit de onderzoeksvragen. 

In hoofdstuk 7 volgt een gemeenschappelijke reflectie op de drie casussen, opgevolgd met in 

hoofdstuk 8 de conclusies van het onderzoek. In hoofdstuk 9 wordt een beschouwing gegeven op het 

thema, waarbij de bevindingen ook worden gerelateerd aan de opbrengsten uit Waardigheid en trots, 

ruimte voor verpleeghuizen In hoofdstuk 9 wordt ten slotte stilgestaan bij de implementatie van de 

resultaten. 

 

Box 1. Toelichting Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen 

Begin 2015 is het plan Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen gepresenteerd. 

Waardigheid en trots is gericht op het verbeteren van de kwaliteit in de langdurige zorg en de 

organisaties die vallen onder de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz). Daarbij is specifieke aandacht voor de 

versterking van de positie van de cliënt en de professional. Het plan richt zich op de verpleeghuiszorg.  

 

Eén van de onderdelen uit het plan Waardigheid en trots is het geven van ruimte aan 

verpleeghuislocaties die de ambitie hebben om best practice te worden. Dit is ondergebracht in het 

programma Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen. Samen met de Taskforce Waardigheid 

en Trots heeft de staatssecretaris van VWS alle verpleeghuizen in mei 2015 opgeroepen om daartoe 

met de cliëntenraad en de verpleegkundige-adviesraad afgestemde voorstellen in te zenden. Op basis 

daarvan zijn bij 150 zorgaanbieders projecten geselecteerd (187 projecten bij circa 670 locaties). In 

juli 2016 zijn 19 extra zorgaanbieders toegetreden. 
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2. Theoretische achtergrond 

In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven vanuit de wetenschappelijke literatuur – gebaseerd 

op uitkomsten van de systematische literatuurstudie – die als input en (conceptueel) kader heeft 

gediend voor het actieonderzoek in drie verpleeghuizen. 

2.1  Leiderschapsstijlen in de langdurige verpleeghuiszorg 

Qua stijl van leidinggeven onderscheidt de literatuur enerzijds relationeel leiderschap en anderzijds 

taakgericht leiderschap. Dit onderscheid wordt ook wel transformationeel leiderschap versus 

transactioneel leiderschap genoemd (Avolio et al., 1999). Relationeel (transformationeel) leiderschap 

is primair gericht op personen en het aangaan van (motiverende) relaties met hen (o.a. Cummings et 

al., 2008; Donoghue & Castle, 2009). Deze vorm van leidinggeven gaat vooral uit van een proces (de 

‘transformatie’). Een gezamenlijke visie is daarbij leidend. Taakgericht (transactioneel) leiderschap, 

is juist primair gericht op het vervullen van taken: een leidinggevende draagt een taak over (de 

‘transactie’) aan een werknemer, die de taak vervolgens volbrengt. Daarmee gaat taakgericht 

leiderschap meer uit van extrinsieke motivatie, zoals het belonen van medewerkers (o.a. Havig et 

al., 2011). Tabel 1 toont een overzicht van veelvoorkomende relationele en aan taakgericht verwante 

leiderschapsstijlen, op basis van de literatuur. 

 

Tabel 1. Overzicht van diverse leiderschapsstijlen met bijbehorende kenmerken en gedrag 

Relationele 
leiderschapsstijlen 

Kenmerken en gedrag 

Relationeel leiderschap Gericht op het aangaan en onderhouden van relatie met staf, gebruikmakend van 
hun emotionele vaardigheden als luisteren, empathie en reageren op zorgen (o.a. 
Cummings et al., 2008; Forbes-Thompson et al., 2007; Havig et al., 2011). 

Transformationeel 
leiderschap 

Faciliteert verandering, vergroot het commitment van medewerkers, vergroot 
medewerkerstevredenheid en welzijn binnen teams (o.a. Nielsen et al., 2009; 
Nielsen & Cleal, 2011; Jeon et al., 2015; Westerberg & Tafvelin, 2011). 

Situationeel leiderschap Neemt als vertrekpunt dat er niet één leiderschapsstijl voor alle situaties en 
contexten is (Lynch et al., 2011; Rokstad et al., 2015). 

Adaptief leiderschap Organisaties worden gezien als complexe adaptieve systemen. Leiderschap gaat 
over het vergroten van iemands vermogen om te gaan met problemen. Functioneel 
adaptief leiderschap is dan gericht op het versterken van ieders eigen vermogen 
om problemen op te lossen / aan te gaan (Corazzini et al., 2014). 

Coachend leiderschap 
(inclusief managerial 
coaching) 

Gericht op het faciliteren en versterken van het zelfvertrouwen van de 
medewerker. Leidinggevende luistert, waardeert en betrekt medewerkers in een 
open gesprek (Buljac-Samardzic & van Woerkom, 2015; Cummings et al., 2014). 

Gedistribueerd leiderschap Leiderschap losgekoppeld van positie en/of functie, maar als organisatieconcept 
gebaseerd op collectieve verantwoordelijkheid en inspanning (Oldenhof et al., 
2016). 

Taakgerichte 
leiderschapsstijlen 

Kenmerken en gedrag 

Taak-georiënteerd 
leiderschap 

Nadruk op de planning van taken en activiteiten (wie doet wat, wanneer en hoe), 
rolverdeling, doelstellingen, monitoring en resultaten (Havig et al., 2011). 

Transactioneel leiderschap Gebaseerd op transactie en uitwisseling die plaatsvindt tussen leiders, collega’s en 
andere betrokkenen (o.a. Cummings et al., 2010; Jennings et al., 2011). 

Autocratisch leiderschap De leider neemt zelf zijn/haar beslissingen en vraagt geen input van medewerkers, 
medewerkers hebben een lage mate van autonomie en onafhankelijkheid (o.a. 
Donoghue & Castle, 2009; McKinney et al., 2016). 

‘Shareholder’ management Medewerkers krijgen een hoge mate van autonomie en onafhankelijkheid, maar er 
wordt niet gecommuniceerd op gebied van besluitvorming en verwachtingen (o.a. 
Donoghue & Castle, 2009; McKinney et al., 2016). 
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Situationeel en adaptief leiderschap gaan niet uit van enkel relationeel of taakgericht leidinggeven. 

Uitgangspunt voor beide stijlen is dat een leiderschapsstijl gekozen moet worden op basis van de 

situatie en context. Situationeel leiderschap gaat er vanuit dat er geen definitieve leiderschapsstijl 

bestaat die in alle situaties het meest effectief is (Lynch et al., 2011). Situtioneel leiderschap 

onderscheidt sturend, coachend, motiverend en delegerend leiderschapsgedrag afhankelijk van het 

momentum en de situatie waarin de leider zich begeeft. Adaptief leiderschap heeft als uitgangspunt 

dat er voor complexe vraagstukken geen vaste oplossingen bestaan (Corazzini et al., 2014).  

 

De literatuur laat een tendens zien richting relationele leiderschapsstijlen. Diverse studies 

benadrukken echter ook dat ‘goed’ leiderschap niet kan worden bereikt door enkel de inzet van 

relationele leiderschapsgedragingen (o.a. Havig et al., 2011; Jeon et al., 2015; Lynch et al., 2011). 

Ondanks het feit dat een relationele leiderschapsstijl het uitgangspunt is, vragen bepaalde situaties 

en contexten soms om meer taakgerichte aspecten, en sluiten daarbij meer aan bij de uitgangspunten 

van theorieën over gecombineerd leiderschap. 

 

Beïnvloedende factoren 

De literatuur laat zien dat leiderschap wordt beïnvloed door verschillende factoren die de uitvoering 

ervan kunnen bevorderen danwel belemmeren. Op hoofdlijnen kunnen drie groepen factoren worden 

onderscheiden: factoren ten aanzien van (1) de leider zelf, (2) de teams en (3) de organisatie. Tabel 

2 toont een overzicht van deze factoren, waaruit blijkt dat de effectiviteit van de uitoefening van 

een leiderschapsstijl sterk context- en persoonsgebonden is. De mate van deze afhankelijkheid is niet 

expliciet beschreven in de literatuur. Opvallend daarbij is dat factoren uit de bredere context, zoals 

veranderende beleidsagenda’s, wet- en regelgeving, eisen vanuit financiers of inspecties, nauwelijks 

in de literatuur tot uiting komen. Wellicht kan dit worden verklaard doordat het recente 

ontwikkelingen betreffen die nog niet in de huidige literatuur terug te vinden is. En ook doordat de 

invloed van externe beïnvloedende factoren lastig te onderzoeken is. 

 

Tabel 2. Geïdentificeerde factoren die van invloed zijn op de stijl van leiderschap 

Groep Factoren 

1. Leider zelf 

Persoonskenmerken, waaronder talent en motivatie (Cummings et al., 2008; 2014). 

Uitvoering van leiderschapsvaardigheden (Cummings et al., 2008). 

Educatie-activiteiten (vergroten vakkennis en/of leiderschaps-vaardigheden) (o.a. 
Cummings et al., 2008; Hakanson et al., 2014). 

2. Team(s) 

Verloop en/of verzuim (Cloutier et al., 2016; Havig et al., 2011). 

Opleiding /lerend vermogen/leergierigheid (Cummings et al., 2014; Havig et al., 2011). 

Welzijn/medewerkerstevredenheid (Cummings et al., 2014; Nielsen et al., 2008). 

Zelfwerkzaamheid (taakvolwassenheid) (Nielsen & Munir, 2009). 

3. Organisatie 

Structuur (o.a. Cummings et al., 2008; 2013; Lundgren et al., 2016). 

Mate van implementatie persoonsgerichte zorg (Backman et al., 2016). 

Cultuur (o.a. Ali & Terry, 2017). 

Beschikbare informatie (Hakanson et al., 2014; Vesterinen & Paasivaara, 2009). 

Voorganger/eerdere leiders (Vesterinen & Paasivaara, 2009). 

Beschikbaar budget en tijd (o.a. Ali & Terry, 2017; Nielsen et al., 2010). 

Takenpakket/verantwoordelijkheid (o.a. Hakanson et al., 2014). 

Leiderschapsteam (o.a. Hakanson et al., 2014). 

Organisatiedynamiek/stabiliteit (o.a. Nielsen et al., 2010). 
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Methoden en strategieën 

In de wetenschappelijke literatuur is relatief weinig aandacht voor methoden en strategieën om 

leiderschap uit te oefenen. Er worden wel verschillende mogelijkheden beschreven om 

leiderschapsstijlen te realiseren, maar met relatief weinig concrete inzichten en handvatten. Deze 

zijn naar verwachting meer beschreven in de zogenaamde grijze literatuur. De beschreven methoden 

en strategieën kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: (1) strategieën toegepast door leiders 

en/of managers om hun leiderschap in de organisatie te bestendigen of te versterken, en (2) 

strategieën toegepast op leiders en/of managers, ter versterking van hun leiderschapsvaardigheden. 

De strategieën binnen de eerste categorie zijn vooral gericht op het coachen en ondersteunen van 

zorgverleners in (zelfsturende) teams, en zijn daarmee met name relevant voor middenmanagers. De 

strategieën uit de tweede categorie hebben hoofdzakelijk betrekking op educatieprogramma’s voor 

leidinggevenden (o.a. Cummings et al., 201; Hakanson et al., 2014; Jeon et al., 2015).  

 

Effecten van leiderschap op kwaliteit van verpleeghuiszorg 

De literatuur laat geen eenduidig antwoord zien op de vraag wat de effecten van leiderschap op 

kwaliteit van verpleeghuiszorg zijn. De meeste artikelen tonen daarnaast een effect aan van 

leiderschapsstijlen op zorgverleners, en daarmee dus een impliciete relatie met kwaliteit van zorg en 

leven. Over het algemeen wordt een positief verband beschreven tussen relationele 

leiderschapsstijlen en kwaliteit van zorg en leven (o.a. Cummings et al., 2010; Lundgren et al., 2016; 

Nielsen & Munir, 2009). Een relationele leiderschapsstijl wordt o.a. geassocieerd met hogere 

werktevredenheid (Cummings et al., 2010), lagere doorstroom van zorgmedewerkers (o.a. Cummings 

et al., 2010; Donoghue & Castle, 2009), en hogere kwaliteit van zorg (o.a. Castle & Decker, 2011; 

McKinney et al., 2016) en leven (McKinney et al., 2016). 

 

Een deel van de studies laat echter een contrasterend verband zien. Havig et al. (2011a) tonen 

bijvoorbeeld aan dat taakgericht leiderschap leidt tot hogere werktevredenheid in verpleeghuizen. 

Deze uitkomsten zijn overeenkomstig met andere studies, waarin een sterke tendens richting 

relationeel leiderschap wordt geconcludeerd, maar met de nuancering dat aanvulling met 

taakgerichte aspecten tot de beste resultaten leidt. Daarbij dient ook nog de kanttekening te worden 

gemaakt dat veel studies relaties tussen relationele en taakgerichte leiderschapsstijlen en andere 

relevante uitkomstmaten vanuit bi-variatie exploreren, waardoor deze nuancering niet (of 

nauwelijks) tot uiting komt. Zoals Cummings et al. (2010) concluderen “In onze analyses hebben we 

het patroon versimpeld tot twee benaderingen van leiderschapsstijlen en hun impact op specifieke 

uitkomsten voor verpleegkundigen, hun omgeving en verpleegkundig personeel. In de praktijk zijn 

leiderschapspraktijken, -gedrag en stijlen, en uitkomsten niet zo ‘clean-cut”. 

2.2   The Seven Levels Models 

Het Seven Levels Model is in 1996-1997 ontwikkeld door Richard Barrett, met als doel meer inzicht te 

verwerven in motivaties van mensen.2 Het model is gebaseerd op de behoeftepiramide van Maslow, 

waarin behoeften hiërarchisch zijn geordend aan de hand van zijn motivatietheorie (Maslow, 1943). 

De theorie van Maslow gaat ervan uit dat mensen pas kunnen streven naar hogere behoeften wanneer 

                                                 
2 https://www.valuescentre.com/mapping-values/barrett-model (geraadpleegd op 16 april 2018). 

https://www.valuescentre.com/mapping-values/barrett-model
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lager geplaatste behoeften zijn vervuld. Pas wanneer die behoeften, zoals lichamelijke/fysiologische 

behoeften en behoeften ten aanzien van veiligheid en zekerheid, zijn vervuld, is er ruimte voor 

sociale en relationele behoeften.  

 

Het Seven Levels Model kent verschillende afgeleide varianten, waaronder het model Levels of 

Organizational Consciousness en het model Levels of Leadership Consciousness. De modellen zijn 

weergegeven in Figuur 1. Beide modellen kunnen van toegevoegde waarde zijn in de reflectie op het 

actieonderzoek in de verpleeghuispraktijk. Het model Levels of Organizational Consciousness 

beschrijft de zeven niveaus van organisatie-ontwikkeling (Figuur 1). Het model gaat ervan uit dat alle 

menselijke groepsstructuren zich ontwikkelen in zeven stadia. Elk stadium richt zich op een specifieke 

gemeenschappelijke behoefte. Het model Levels of Leadership Consciousness beschrijft de zeven 

niveaus van leiders. Het model gaat ervan uit dat leiders groeien en ontwikkelen door de zeven 

niveaus van leiderschap te doorgronden, zowel op persoonlijk niveau als op organisatieniveau. Een 

authentieke, full-spectrum leidinggevende beheerst zijn/haar persoonlijke dynamiek, evenals de 

culturele dynamiek van de organisatie/eenheid die hij/zij leidt.  

 

De modellen kunnen behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van het stadium waarin de organisatie, 

een locatie of een individueel team zich bevindt en hoe dit zich verhoudt tot het beoefend 

leiderschap. Daarbij is leiderschap niet voorbehouden aan formele leidinggevenden, maar omvat het 

ook persoonlijk leiderschap (individueel en/of in teamverband). Daarnaast kan het zowel worden 

bekeken vanuit een een-op-eenrelatie (bijvoorbeeld leidinggevende versus team of management 

versus teamleiders) of vanuit een meervoudige relatie tussen verschillende lagen (bijvoorbeeld tussen 

verschillende teams en in relatie tot teamleiders, management en RVB). 

 

Figuur 1. Levels of Organizational Consciousness en Levels of Leadership Consciousness 
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3. Methodologische onderbouwing 

Het onderzoek naar leiderschap in alle lagen van de organisatie heeft plaatsgevonden van februari 

2017 tot en met april 2018. Het onderzoek heeft daarbij vier fasen doorlopen: (1) systematische 

literatuurstudie, (2) terugkoppeling aan verpleeghuizen, (3) casusselectie en (4) actieonderzoek in 

drie verpleeghuizen. Dit hoofdstuk beschrijft op hoofdlijnen de methodologische onderbouwing en 

onderzoeksactiviteiten voor het actieonderzoek naar leiderschap in de drie verpleeghuizen. In bijlage 

2 is een uitgebreide methodologische onderbouwing opgenomen. De methodologie voor de 

systematische literatuurstudie is elders beschreven (Pittens et al., 2017).  

3.1  Methodologie 

De onderzoeksactiviteiten zijn begeleid vanuit de methodiek Reflexieve Monitoring in Actie (RMA) 

(Van Mierlo et al., 2010). RMA is een vorm van actieonderzoek, die specifiek gericht is op de integratie 

van zowel reflectie als actie in veranderprocessen. Het stelt de vragen en problemen van de praktijk 

centraal, en is actief gericht op het implementeren van verbeteringen. De combinatie van actie en 

reflectie maakt structurele veranderingen mogelijk. Daarmee kan een veranderproces worden 

beschouwd als een sociale innovatie.  

 

Veranderprocessen zijn doorgaans complex en niet eenvoudig; ze stuiten vaak op inhoudelijke, 

procesmatige en structurele barrières. De huidige veranderingen en discussies in de langdurige zorg 

vragen om leiderschap dat mensen – cliënten, mantelzorgers, professionals - in beweging krijgt, en 

de verschillende (botsende) principes met elkaar weet te verbinden.  

 

RMA in de activiteiten 

De onderzoekers van Vilans vervulden twee rollen, die van monitor en die van veranderaar. Aan de 

ene kant evalueerden en interpreteerden zij wat ze in de verpleeghuispraktijk zagen:  

Waar en door wie vindt leiderschap plaats? Wat zijn kenmerken en gedrag van leiders? Welke 

methoden en strategieën passen zij toe? En welke factoren beïnvloeden de uitoefening van 

leiderschap? Aan de andere kant begeleidden ze betrokkenen in meer bewustwording en verbetering 

van beoefend leiderschap (onder meer door middel van reflectiegesprekken en visiebijeenkomsten). 

De onderzoekers stemden hun activiteiten nauw af met betrokkenen uit de verpleeghuizen (vooral 

leidinggevenden) en reflecteerden met hen op tussentijdse bevindingen.  

 

Deze gecombineerde rol kreeg vorm, doordat voor alle activiteiten het proces volgens een vaste cyclus 

werd doorlopen: (1) waarneming, (2) analyse, (3) reflectie en (4) (aanpassing van) activiteiten. Deze 

stappen waren dynamisch en werden kortcyclisch doorlopen. Op basis wat de onderzoekers 

waarnamen, werd gekeken naar passende vervolgstappen in de begeleiding en ondersteuning. Deze 

vervolgstappen werden bepaald in samenspraak met de betrokkenen uit de verpleeghuizen, middels 

o.a. reflectiegesprekken op met hen op gestelde momenten.  
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Werving en selectie verpleeghuizen 

In de periode mei – augustus 2017 is ingezet op werving van verpleeghuizen voor deelname aan het 

actieonderzoek naar leiderschap. Via themacoördinatoren3 zijn verpleeghuizen benaderd voor 

deelname. Vooraf zijn zij geïnformeerd over de wervingsprocedure, criteria voor deelname (zie Box 

1) en over het onderzoek. Geïnteresseerde verpleeghuizen konden zich aanmelden bij de 

onderzoekers. Bij interesse is in eerste instantie telefonisch contact gezocht voor nadere 

kennismaking en toetsing op de selectiecriteria (deels ook afhankelijk van convenience sampling). Bij 

een positieve match volgde een exploratiegesprek. 

 

In totaal hebben zes verpleeghuizen zich aangemeld. Na de telefonische kennismaking volgden vier 

verkennende gesprekken, waarop uiteindelijk drie verpleeghuizen hebben ingestemd met deelname. 

De drie verpleeghuizen zijn afgevallen, vanwege onvoldoende draagvlak voor deelname bij de teams 

(2) en bij het management (1). In de casusbeschrijvingen zijn de kenmerken van de individuele 

verpleeghuizen opgenomen. 

 

Box 1. Selectie criteria voor deelname aan actieonderzoek 

Voor de selectie van verpleeghuizen voor deelname aan het actieonderzoek is gestreefd naar het 

vervullen van de volgende criteria:  

• Bereidheid tot deelname aan actieonderzoek: betrokkenen stemmen in met het onderzoek, staan 

open voor delen en opdoen van kennis, en maken (enige) tijd vrij.  

• De te bestuderen praktijk is in alle lagen van de organisatie, dus van management en bestuur, 

tot aan locatieleiders, teamleiders en relevante professionals.  

• In lijn met voorgaande: mogelijkheid tot het monitoren van leiderschap, hierover in gesprek gaan, 

en de mogelijkheid om in gesprek/groepsverband strategieën toe te passen om leiderschap verder 

aan te scherpen.  

• De te bestuderen praktijk geeft antwoord op (een deel van) de onderzoeksvragen. Het totaal aan 

geselecteerde verpleeghuizen biedt antwoord aan alle onderzoeksvragen.  

• Bij voorkeur diversiteit aan toegepaste leiderschap, de aan- of afwezigheid van (vormen en 

varianten van) zelfsturing en praktijken die als goed voorbeeld dienen versus waar verbeteringen 

zichtbaar zijn.  

3.2   Onderzoeksactiviteiten 

Elk verpleeghuis nam deel met twee locaties aan het actieonderzoek. Voor elk verpleeghuis vond het 

actieonderzoek plaats volgens een overeenkomstig stramien. Het actieonderzoek is in duo’s 

uitgevoerd (met één vast contactpersoon), waarbij overlap was in onderzoekers tussen de 

geselecteerde verpleeghuizen. Op hoofdlijnen hebben de volgende onderzoeksactiviteiten 

plaatsgevonden in de drie verpleeghuizen, waarbij er accentverschillen zijn tussen de verpleeghuizen. 

In de individuele casusbeschrijvingen is een kader opgenomen, waarin de precieze 

onderzoeksactiviteiten zijn beschreven.  

                                                 
3 Deelnemende verpleeghuizen aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen  worden 
door één of meerdere themacoördinatoren ondersteund in de uitvoering van hun verbeterplannen en in het 
bewaken van de voortgang. 
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De onderzoeksactiviteiten bestonden uit: 

• Verkennend gesprek, waarin doelstellingen, activiteiten, planning en afspraken werden 

vastgelegd. 

• Documentanalyse ten aanzien van organisatiestructuur, organisatie visie, leiderschapsvisie 

(indien aanwezig) en strategisch plan. 

• Participatieve observaties middels meeloopdagen op locatie.  

• Observatie van team(leiders)overleggen. 

• Groepsgesprekken/werksessies met één team per locatie. 

• Reflectiegesprekken met teamleiders en locatieleidinggevende/manager zorg/RvB op basis van 

opgedane inzichten en het Organizational Model of Consciousness en het Leadership Model of 

Consciousness. 

• Informele interviews met zorgmedewerkers, teamleiders, locatieleidinggevenden.  

 

De reflectie momenten, groepsgesprekken en werksessies kunnen met name worden beschouwd als 

de ‘actie’ momenten. Tijdens deze activiteiten werd beoogd dat deelnemers bewustzijn kregen 

over/inzicht in hun houding en gedrag ten opzichte van leiderschap met als doel om op basis daarvan 

hun houding en gedrag aan te passen en concrete vervolgstappen te formuleren. De overige 

activiteiten hadden primair monitoring en evaluatie tot doel.  

3.3   Analyse 

De bevindingen van de verschillende onderzoeksactiviteiten zijn vastgelegd in een logboek. De 

onderzoekers gebruikten samen één logboek per organisatie. Allereerst vond deductieve analyse van 

de data plaats, geleid door de hoofdconcepten uit de literatuurstudie: kenmerken en gedrag, 

strategieën en methoden, contextuele factoren, effecten, en de verschillende lagen van de 

organisatie. Ten tweede werden inzichten binnen de hoofdconcepten geïdentificeerd door middel van 

een inductieve benadering, bestaande uit drie stappen: (1) open codering (identificeren, 

categoriseren en beschrijven van inzichten), (2) axiale codering (creëren van subcategorieën binnen 

de inzichten), en (3) selectieve codering (ontwikkeling van storyline door het leggen van relaties 

tussen inzichten).  

 

De onderzoekers hebben gezamenlijk een coderingsstructuur uitgewerkt. Vervolgens hebben de 

onderzoekers hun eigen hoofdcasus uitgewerkt en uitgewisseld voor reflectie. De uitwerkingen zijn 

ter validatie en voor akkoord voorgelegd aan de betreffende verpleeghuizen. 

 

Vooraf aan het actieonderzoek is een plan van aanpak per verpleeghuis opgesteld, waarin ook 

afspraken zijn opgenomen over de voorgenomen onderzoeksactiviteiten en de wijze van rapporteren. 

Daarbij is afgesproken dat de verpleeghuizen bij naam in de eindrapportage mochten worden 

genoemd, maar dat respondenten anoniem zouden worden verwerkt. Voor publicatie zijn de 

casusuitwerking voor akkoord voorgelegd aan de organisatie.  
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4. Casusbeschrijving: Atlant 

Atlant is een middelgrote zorgorganisatie gespecialiseerd in ouderenzorg, chronische psychiatrische 

verpleeghuiszorg, en zorg voor mensen met dementie, de ziekte van Huntington en het syndroom van 

Korsakov. Atlant heeft 3 verpleeghuizen en 5 woonzorgcentra in de regio Apeldoorn, bijna 1000 

cliënten en meer dan 1100 medewerkers. Voor zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en 

mensen met de ziekte van Huntington heeft Atlant het predicaat Topcare. 

 

In dit actieonderzoek richtten we ons twee locaties binnen Atlant. Locatie 1 is een woonzorgcentrum 

in stedelijke omgeving. In het woonzorgcentrum wonen ouderen met een verschillende zorgvraag, op 

wie het aanbod van zorg en ondersteuning is aangepast. Het woonzorgcentrum heeft een capaciteit 

van ongeveer 80  bewoners. Locatie 2 is een groot verpleeghuis in bosrijke omgeving. De locatie richt 

zich specifiek op bewoners met het syndroom van Korsakov en levert een breed scala aan zorg- en 

ondersteuningsdiensten aan hen. Er is 24 uur, 7 dagen in de week begeleiding. Het verpleeghuis wordt 

bewoond door 138 mensen, verdeeld over 5 kleinschalig ingerichte sub-locaties. Binnen Atlant wordt 

’gewerkt met teamleiders die (afhankelijk van de grootte van de locatie) met 2,3 of 4 personen leiding 

geven aan de medewerkers van die locatie. 

 

Box 2. Onderzoeksactiviteiten Atlant 

De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden bij Atlant: 

• Documentanalyse van Visie 2025 ‘Wij geven Ruimte’ en website organisatie 

• 2 exploratiegesprekken met bestuurder, directeur zorg en 2 teamleiders 

• 1 groepsgesprek met directeur en 2 teamleiders 

• 4 participatieve observaties bij locatie 1 (#2) en locatie 2 (# 2) door middel van meeloopdagen 

• 3 observaties bij teamoverleg locatie 1, teamdag locatie 2 en teamleidersoverleg 

• 4 interviews (inclusief reflectie/terugkoppeling) met directeur (#2), teamleider locatie 2 (#2), en 

(nieuwe) teamleiders locatie 1 (#1) 

• 1 reflectie/terugkoppeling in management 

4.1  Visie op leiderschap 

In haar nieuwe visie voor 2025 ‘Wij geven Ruimte’ die begin 2017 is gelanceerd, positioneert Atlant 

zich als organisatie die ruimte geeft aan cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals, om 

zo een betere kwaliteit van zorg en leven voor cliënten te realiseren. Ten tijde van dit onderzoek liep 

er een traject om deze visie te implementeren in de organisatie. Een onderdeel hiervan is dat er meer 

eigenaarschap wordt belegd in de teams bij de professionals. 

 

In het startgesprek geven de bestuurder en de teamleiders aan dat ruimte geven en eigenaarschap 

tonen vraagt om nieuw en ander gedrag: bij professionals, teamleiders, het managementteam en de 

raad van bestuur. Een ontwikkeling naar meer ‘horizontaal’ leiderschap kan hier een onderdeel van 

zijn. Om professionals meer ruimte en eigenaarschap te geven, dienen managers en teamleiders zich 

namelijk anders op te stellen. Uitgangspunten daarbij kunnen onder andere zijn: vertrouwen geven, 

ondersteunen en coachen. Dit kan vragen om meer informeel leiderschap bij de teamleden. De 

teamleiders en bestuurder geven aan dat dit ook spanning op kan leveren tussen enerzijds loslaten 
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en anderzijds sturen. Om ruimte en eigenaarschap te pakken, dienen professionals 

verantwoordelijkheid te nemen en tezamen normen en kaders af te stemmen.  

4.2  Doel- en vraagstelling 

Atlant geeft aan nieuwsgierig te zijn naar in welke mate de implementatie van de visie ‘Wij geven 

Ruimte’ gestalte krijgt in de organisatie. De organisatie verkrijgt graag inzicht in de mate waarin de 

beweging richting meer eigenaarschap in de teams en bij professionals vorm krijgt. De focus ligt 

daarbij op de betekenis van en voor leiderschap in de verschillende lagen van de organisatie.  

 

De doelstelling luidt daarom als volgt:  

‘Inzicht krijgen in (de verandering van) leiderschap in alle lagen van de organisatie in context van 

een transitie naar meer eigenaarschap in de teams en bij professionals.’ 

 

Als vervolg hierop zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

• Hoe wordt de visie ‘Wij geven Ruimte’ beleefd in de organisatie? 

• Welke kenmerken en welk gedrag vertonen directeuren, teamleiders en professionals ten aanzien 

van leiderschap? 

• Welke strategieën en methoden hanteren directeuren, teamleiders en professionals ten aanzien 

van leiderschap? 

4.3  Bevindingen actieonderzoek 

In haar visie ‘Wij geven Ruimte’ geeft Atlant aan als organisatie ruimte te willen geven aan haar 

cliënten, haar medewerkers en families. Dit vraagt om ander gedrag en leiderschap van professionals, 

teamleiders en andere betrokkenen in de organisatie. De komende paragrafen beschrijven de 

bevindingen uit het actieonderzoek aan de hand van de verzamelde data uit interviews, observaties 

en andere bronnen. Achtereenvolgens wordt ingegaan op bevindingen ten aanzien van a) de beleving 

van de visie van de organisatie, b) kenmerken en gedrag en c) strategieën en methoden. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen locatie 1, locatie 2 en het managementteam, bestaande uit de 

bestuurder en directeuren. Vervolgens worden na een overkoepelende interpretatie enkele conclusies 

getrokken. 

 

Beleving visie ‘Wij geven Ruimte’ 

Ten aanzien van hoe de implementatie van de visie van Atlant wordt beleefd, zijn er verschillende 

observaties gedaan. Uit de interviews en observaties komt naar voren dat de visie ‘Wij geven Ruimte’ 

in sommige gevallen handvatten kan bieden aan teamleiders. Teamleiders benoemen de visie 

regelmatig in interactiemomenten en relateren deze ook aan leiderschap. Ze gebruiken ‘Wij geven 

Ruimte’ dan bijvoorbeeld als kader om gebeurtenissen te illustreren en betekenis te geven. In 

gesprekken geven de teamleiders ook aan dat ze zoekende zijn naar “de betekenis van de visie” en 

hoe die in de praktijk “handen en voeten te geven”.  

 

‘Een bewoner bij ons was gewend om thuis elke ochtend om 6 uur op te staan om een blokje 

te fietsen’, vertelt een teamleider tijdens een overkoepelend teamleidersoverleg. ‘Maar dat 

is hier eigenlijk wel heel lastig.’ Het past niet in de planning en de overdracht van de 
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verpleegkundigen, het geeft onrust voor de andere bewoners en bovendien zou meneer 

weleens kunnen vallen. ‘We hebben echter samen met meneer, zijn familie en de 

verpleegkundigen afspraken kunnen maken zodat hij toch kan gaan fietsen, waarbij iedereen 

zijn eigenlijk verantwoordelijkheid neemt. Dat is voor mij nou ruimte geven en pakken.’ 

(Observatie teamleidersoverleg, 07-09-2017) 

 

Professionals geven in interviews en collectieve gesprekken veelal aan de visie ‘Wij geven Ruimte’ 

ingewikkeld te vinden. In gesprekken benoemen ze vaak hun distantie tot de visie. Wanneer gevraagd 

wordt naar redenen wordt vaak een gebrek aan praktische toepasbaarheid genoemd. Door een enkele 

medewerker wordt een gevoelde afstand tot de “makers van de visie” genoemd, waarmee gedoeld 

lijkt te worden op het managementteam van Atlant. 

 

‘Wat de visie van de organisatie voor mij betekent?’ herhaalt de professional. ‘Tja, ruimte. 

Het is vaag. Wat moeten wij ermee?’ Een andere medewerker vult aan: ‘Het gaat ook om de 

manier waarop het wordt gecommuniceerd. Volgens mij moeten we gewoon beginnen bij de 

cliënten; daar halen we nog te weinig uit.’ In de reflectie met de onderzoeker na deze 

gesprekken geeft de teamleider aan: ‘Ik denk dat we in de praktijk nog moeten uitvinden 

wat ruimte nu echt betekent en hoe we die invullen.’ (Observatie jaargesprek locatie 1, 

30-11-2017) 

 

Uit de interviews en observaties komen op het gebied van de beleving van de visie geen expliciete 

verschillen tussen locatie 1 en locatie 2 naar voren. 

 

Kenmerken en gedrag 

In de beschrijving van de bevindingen ten aanzien van kenmerken en gedrag wordt achtereenvolgens 

beschreven: 1) professionals en teamleider op locatie 1, 2) professionals en teamleider op locatie 2, 

en 3) het organisatie brede managementteam. 

 

Kenmerkend voor het gedrag van teamleider op locatie 1 is dat zij de medewerkers tracht te 

stimuleren om zelf initiatief te nemen, eigenaarschap te tonen en zich te ontwikkelen. Met haar 

gedrag schept de teamleider ruimte voor de medewerkers om zelf of gezamenlijk 

verantwoordelijkheid te nemen. Zo belegt ze taken en verantwoordelijkheden bijvoorbeeld niet 

hiërarchisch. Ook vraagt ze een hoge mate van zelfwerkzaamheid en informeel leiderschap van de 

medewerkers; ze vraagt ze in de observatiemomenten nadrukkelijk om zelf beslissingen te nemen en 

zelf met oplossingen te komen. Verder werkt zij bijvoorbeeld met een semigestructureerde agenda, 

waarin ruimte is voor de medewerkers om agendapunten toe te voegen. In het contact met de 

medewerkers stelt ze veel vragen, vraagt ze veel om meningen en focust ze regelmatig op wat 

medewerkers hebben geleerd. Verder valt het op dat de teamleider een hoog werktempo heeft. Ze 

vat gesprekken samen, komt snel tot de kern, concludeert en maakt beslissingen in hoog tempo. 

 

De teamleider en de bouwtechnisch adviseur lopen door het gebouw voor een inventarisatie 

van bouwtechnische knelpunten. ‘Dus, kunnen we de functie van deze ruimte dan wijzigen? 

Kan er dan een extra bed in?’ De bouwtechnisch adviseur wil het nog eens laten bezinken, 
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maar de teamleider moet verder. ‘Ik maak snel beslissingen, ik houd niet van vertraging’, 

zegt ze tegen de onderzoeker terwijl we teruglopen. (Observatie locatie 1, 07-09-2017) 

 

Wanneer gekeken wordt naar de wisselwerking tussen teamleden en teamleider, valt het op dat de 

teamleden zich niet altijd comfortabel lijken te voelen bij de ruimte geboden door de teamleider. 

Bij observatiemomenten valt het op dat teamleden vaak aarzelend reageren op uitnodigingen om zelf 

iets toe te voegen aan de agenda, zelf een knoop door te hakken of een inhoudelijke discussie. Dit 

zou mede kunnen komen doordat de teamleider dit vaak in groepsverband doet en aanstuurt op snelle 

afhandeling. Hierdoor voelen teamleden zich mogelijk minder veilig en/of comfortabel om informeel 

leiderschap te tonen. 

 

In collectieve overleggen zegt een aantal medewerkers behoefte te hebben aan meer duidelijkheid 

en structuur. In gesprekken met de onderzoekers geven de teamleden aan dat rollen en taken niet 

altijd duidelijk belegd zijn en dat deze onduidelijkheid soms tot problemen kan leiden in dagelijkse 

werkzaamheden. Volgens hen worden activiteiten in terugkerende mate steeds opnieuw en steeds 

anders afgesproken en georganiseerd. Andere teamleden geven aan dat dit soms ten koste gaat van 

onderlinge relaties en de teamsfeer. 

 

‘Het gaat ook om automatisch dingen doen, terwijl niemand kijkt. Waarom een nieuwe 

zuurstoffles aanbreken, terwijl je de kabel ook gewoon kunt verlengen?’, zegt de teamleider 

tijdens het rondetafelgesprek met de medewerkers. ‘En zelf initiatief nemen, bijvoorbeeld 

even met een bewoner op pad gaan. De auto staat in de garage, die kun je pakken. Maar 

uiteindelijk gaat het om dúrven doen’, zegt ze. De medewerkers luisteren. Na een moment 

van stilte geven ze aan dat dit in praktijk niet altijd lukt. (Observatie teamoverleg locatie 

1, 07-09-2017) 

 

Het gedrag van de teamleider op locatie 2 kenmerkt zich door een focus op onderlinge relaties, 

teamsfeer en het faciliteren van haar medewerkers. De teamleider probeert facilitaire en 

administratieve zaken te structureren en te ordenen, zodat haar teamleden zich primair kunnen 

richten op hun dagelijkse werkzaamheden. Voorbeelden zijn onder andere het plannen van de inzet 

van medewerkers en het verbeteren van het proces voor het melden van incidenten. Ook heeft de 

teamleider in de observatiemomenten nadrukkelijk oog voor contact met medewerkers. In deze 

contactmomenten neemt ze tijd voor de medewerkers, straalt ze rust uit en passeren ook informele 

onderwerpen de revue. Tijdens de observatie valt het verder op dat de teamleider handelt wanneer 

de sfeer in het team onder druk komt te staan. Zo grijpt ze bijvoorbeeld in als er tijdens overleggen 

geen aandacht is als collega’s aan het woord zijn of als een discussie te fel dreigt te worden. In 

gesprekken met de onderzoekers geeft de teamleider aan dat ze in het verleden ook gehandeld heeft 

bij situaties waarbij de sfeer, groepsdynamiek en onderlinge relaties onder druk kwamen te staan.  

 

Kijkende naar de dynamiek tussen teamleider en teamleden op locatie 2, valt het op dat de teamleden 

zich in gesprekken en observatiemomenten over het algemeen positief uitlaten over de teamleider. 

De teamleider wordt in observatiemomenten bijvoorbeeld gecomplimenteerd door twee teamleden: 

‘Ik ben rustiger geworden door de nieuwe leidinggevende.’ In gesprekken met de onderzoekers 
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schetsen de teamleden een team waar ondanks de dynamische context een relatief veilige, goede en 

collegiale sfeer heerst, waarin goede randvoorwaarden zijn om goed te kunnen werken. Ook dit wordt 

als positief beoordeeld. Wanneer de teamleden gevraagd wordt naar ruimte, eigenaarschap en 

ontwikkeling, geven de meeste teamleden aan daar nog geen helder beeld van te hebben. Wel geven 

ze aan ‘zaken met elkaar te regelen’ wanneer dit kan. Hierin kan informeel leiderschap van de 

teamleden een rol te spelen.  

 

In de terugkoppelgesprekken wordt het geschetste beeld door de onderzoekers aan de teamleider 

voorgelegd. De teamleider geeft aan veel elementen te herkennen. Ze zegt bijvoorbeeld dat ze sfeer 

en harmonie inderdaad belangrijk vindt. Verder herkent ze dat het stimuleren van eigenaarschap en 

initiatief bij medewerkers een uitdaging is. In het terugkoppelgesprek geeft ze aan manieren te gaan 

verkennen waarop ze haar teamleden kan stimuleren om meer eigen initiatief te nemen, ruimte te 

creëren en zich verder te ontwikkelen. 

 

 ‘Ik vind sfeer en goede onderlinge relaties in mijn team heel belangrijk’, zegt de teamleider 

in een terugkoppelgesprek met de onderzoeker. De teamleider geeft aan dat dit haar 

natuurlijke leiderschapsstijl zou kunnen zijn. ‘Soms moet je harder sturen op controle, maar 

daar krijg ik niet per se energie van.’ De teamleider geeft aan de grootste uitdaging te zien 

in het stimuleren van meer eigenaarschap en initiatief bij medewerkers. ‘Hoe triggeren we 

medewerkers om zelf dingen meer te gaan doen?’ Ze vraagt zich echter ook af of dit wel iets 

is wat de medewerkers zelf ook willen: ‘Veel mensen willen gewoon een leuke baan hebben, 

salaris om leuke dingen te doen en een goede sfeer in het team. Als medewerkers hier 

vertrekken is dit vaak vanwege een slechte sfeer of slechte relaties.’ (Terugkoppelgesprek 

teamleider locatie 2, 14-02-2018) 

 

Het gedrag van het managementteam kan worden gekenmerkt als rationeel, waarbij het middenkader 

een hoge mate van autonomie wordt toevertrouwd. Volgens de directeur bestaat het 

managementteam uit “drie van origine  bedrijfskundigen met een passie/hart voor de zorg” en werkt 

het redenerende vanuit “de heilige driehoek: mensen, productie en geld”. De directeur geeft aan dit 

als vanzelfsprekend afwegen van die drie belangen (cliënt-, medewerkers- en financieel belang)  in 

de sturing soms te missen bij teamleiders, en dat het  soms ook schipperen is om de taal van het 

middenkader te spreken. De directeur schetst verder dat de teamleiders bepaalde kaders mee 

krijgen, maar dat men binnen die kaders betrekkelijk veel autonomie en ruimte krijgt.  

 

Het managementteam verwacht wel dat de teamleiders binnen deze ruimte en autonomie tijdig 

escaleren en hulp inroepen wanneer dat nodig is, zegt de directeur. Daarbij geeft de directeur aan 

dat het managementteam rationeel knopen doorhakt en crisismanagement bedrijft wanneer dit nodig 

is. Een voorbeeld is het vervangen van de teamleiders op een locatie van Atlant gedurende het 

actieonderzoek. Hier is directief ingegrepen vanwege zorgen over de stabiliteit van het team en de 

kwaliteit van de geboden zorg. 

 

In een terugkoppelgesprek geeft de directeur aan bij de onderzoeker dat Atlant veel vrijheid 

en vertrouwen geeft aan teamleiders. Ze benadrukt hier wel bij dat het dan belangrijk is dat 
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teamleiders dan wel aanvoelen wanneer ze ‘escaleren en de hulpvraag stellen’. Ze geeft een 

voorbeeld: op een locatie is gedurende langere tijd gesignaleerd dat de wisselwerking tussen 

leiderschapsstijl van de teamleider en teamsituatie niet goed was. Er is toen regelmatig hulp 

aangeboden, maar op deze uitnodiging werd niet ingegaan. Uiteindelijk moet er dan worden 

ingegrepen, geeft ze aan. Atlant besloot toen om twee andere teamleiders aan te stellen op 

die locatie. (Terugkoppelgesprek directeur, 14-02-2018) 

 

Strategieën en methoden  

In de beschrijving van de bevindingen ten aanzien van strategieën en methoden wordt 

achtereenvolgens beschreven: 1) professionals en teamleider op locatie 1, 2) professionals en 

teamleider op locatie 2, en 3) het organisatie-brede managementteam. 

 

Op locatie 1 stimuleert de teamleider de teamleden nadrukkelijk om initiatief te nemen en eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer de teamleden issues of verbeterpunten agenderen, 

hanteert de teamleider vaak de strategie om de punten van de teamleden samen te vatten en 

vervolgens terug te leggen in de vorm van zelfreflectie. Ze stelt bijvoorbeeld vaak de vraag welke 

verantwoordelijkheid de teamleden zelf hadden kunnen nemen om het probleem op te lossen of de 

situatie te veranderen. Een andere methode die ze hanteert is het openlaten van de agenda of het 

niet invullen van bepaalde rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ze lijkt hiermee te beogen ruimte 

te creëren voor de medewerkers, zodat zij initiatief kunnen nemen. 

 

Uit gesprekken met de onderzoekers blijkt dat de medewerkers het lastig vinden om deze ruimte in 

te vullen. De openliggende ruimte voor het invullen van rollen en taken wordt door sommige 

medewerkers ervaren als onzeker en onduidelijk. In de collectieve overleggen waarin de teamleider 

zijn strategieën toepast, wordt vaak aarzelend gereageerd op de uitnodiging om meer initiatief te 

tonen. In een gesprek met de onderzoekers geeft de teamleider aan dit als uitdaging te zien. 

 

De teamleider en de teamleden zitten aan een grote tafel in het gebouw. Ze houden een 

rondetafelgesprek, waarin het team wordt gestimuleerd om vrij te spreken en mede de 

agenda te bepalen. ‘Verbeterpunten, tips, andere dingen. Gooi het gerust open op tafel’, 

zegt de teamleider uitnodigend. Het blijft even stil. ‘Wie wil er beginnen?’ vraagt de 

teamleider opnieuw. Er lijkt een lichte verlegenheid bij de medewerkers te bestaan om 

punten in te brengen. Aarzelend worden er enkele verbeterpunten op tafel gelegd: het 

gebouw moet worden verbeterd, de samenwerking met partnerorganisaties moet beter en 

een afwezige collega kijkt Netflix tijdens haar dienst. De medewerkers lijken oplossingen te 

verwachten van de teamleider. De teamleider vraagt door, vat samen en legt vervolgens 

terug: ‘Wat zou je zelf kunnen doen om het op te lossen?’ (Observatie teamoverleg locatie 

1, 07-09-2017) 

 

De teamleider op locatie 2 geeft in de terugkoppelgesprekken aan dat ze manieren verkent om 

eigenaarschap en ontwikkeling bij haar teamleden te stimuleren en te vergroten. De teamleider geeft 

aan de ruimte van het MT te krijgen om hier eigen methoden en strategieën, passende bij het team 

en de teamleider, voor te ontwikkelen. De teamleider van locatie 2 doet dit bijvoorbeeld door 



21 

 

momenten en dagen te organiseren waarop de ontwikkeling van medewerkers en het team aan bod 

komt. Hierbij wordt ook initiatief en eigenaarschap van de medewerkers verwacht. 

 

Het organiseren van de teamdag vindt bijvoorbeeld in co-productie plaats, waarbij de teamleider 

vooraf haar teamleden uitnodigt om zelf een deel van de agenda te verzorgen. Verder staan er 

thema’s op de agenda waar het team nadrukkelijk wordt gevraagd om samen tot nieuwe werkwijzen 

of afspraken te komen, bijvoorbeeld bij de implementatie van nieuwe wetgeving. Bij de 

jaargesprekken wordt ingegaan op de ontwikkeling van het team en de persoonlijke ontwikkeling van 

medewerkers. In een geobserveerd jaargesprek stelt de teamleider aan iedere medewerker 

stimulerende vragen op het gebied van zijn of haar ontwikkelbehoefte, bijvoorbeeld opleiding, 

training of mentorschap. De teamleden reageren hier overwegend aarzelend op. Hiervoor worden 

verschillende redenen opgegeven: 1) sommige teamleden ambiëren geen opleiding of training, 2) 

sommige teamleden vinden het niet reëel een training te combineren met de thuissituatie, en 3) een 

enkel teamlid veronderstelt (nog) niet de competenties te hebben om de desbetreffende opleiding te 

gaan volgen. 

 

‘Vroeger hadden we de klassieke functionerings- en beoordelingscyclus, maar dat was erg 

tijdsintensief, en dat verhield zich slecht tot de uitkomsten’, vertelt de teamleider, ‘we 

hebben nu de vrijheid om zelf in te richten in de teams’. In dit team is gekozen voor een 

jaargesprek in groepsverband, waarbij een aantal groepjes van zes medewerkers in 

gezamenlijkheid thema’s bespreken. Besproken wordt o.a. hoe het gaat, wat er beter kan, 

waar ontwikkelwensen liggen en hoe goed men elkaar kent. Medewerkers bespreken elkaars 

kwaliteiten: ‘Ik vind jou een echt leiderstype” en ambities: “Ik denk dat jij die studie zeker 

aan kan’. Men lijkt nog wel wat terughoudend en lijkt nog niet het achterste van de tong te 

laten zien. De teamleider stelt stap voor stap meer vragen over leren en ontwikkelen, maar 

doet dit voorzichtig. (Observatie jaargesprek locatie 2, 30-11-2017) 

 

De belangrijkste strategie van het managementteam van Atlant ten aanzien van leiderschap is de 

implementatie van de visie ‘Wij geven Ruimte’. Binnen de implementatie van de visie geeft het 

managementteam de teamleiders kaders mee, maar ook de ruimte om daarbinnen eigen methoden 

en initiatieven te ontplooien. Om de coherentie en kwaliteit te waarborgen organiseert het MT van 

het Atlant diverse uitwisselingsmomenten tussen teamleiders, zoals brede teamleidersoverleggen. 

Hier worden thema’s en verschillende soorten casuïstiek gedeeld. Daarnaast kiest Atlant bewust voor 

het inzetten van teamleiders in complementaire duo’s of groep (afhankelijk van de grootte van de 

locatie), bijvoorbeeld van twee teamleiders met verschillende persoonlijkheden, leiderschapsstijlen 

en ervaring. Het doel hiervan is dat de teamleiders samen completer kunnen functioneren en 

bovendien van elkaar kunnen leren, wordt door de betrokkenen aangegeven. 

 

De directeur geeft in een interview aan dat er bij Atlant gelet wordt op de stijl en 

persoonlijkheid van teamleiders. Ze maakt graag complementaire combinaties “setjes 

teamleiders”. Ze zegt daarbij ook te letten op wat er op dat moment nodig is in de teams: 

‘Ik geloof in de juiste persoon op de juiste plek in de juiste fase’. Hierbij wordt ook beoogd 
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dat de teamleiders kunnen leren van elkaars verschillen: ‘Ontwikkelen en leren van elkaar.’ 

(Interview met directeur, 30-11-2017) 

4.4  Overkoepelende interpretatie van bevindingen 

‘Wij geven Ruimte’ 

Met het implementatietraject ten aanzien van haar visie ‘Wij geven Ruimte’ streeft Atlant naar een 

gedeelde visie in alle lagen van de organisatie. In deze visie zijn waarden als ‘eigenaarschap’ en 

‘verantwoordelijkheid’ leidend. Hiermee beoogt Atlant te expliciteren waar de organisatie voor staat 

en welke principes kenmerkend zijn voor hun manier van werken en zorg leveren. Uiteindelijk kan dit 

leiden tot een gemeenschappelijke organisatiecultuur. Wanneer we dit spiegelen aan Barrett’s ‘Seven 

Levels Model’, valt het op dat het implementatietraject van de visie veel elementen bevat uit laag 

5. Met de implementatie van haar visie ‘Wij geven Ruimte’ richt Atlant zich op het bouwen aan 

gedeelde waarden, onderling vertrouwen en openheid. Het managementteam toont zich een 

‘inspirational leader’ door zich te focussen op de ontwikkeling van een ‘organiZational community’. 

 

De bevindingen uit het actieonderzoek laten zien dat de professionals het nog ingewikkeld vinden om 

betekenis te geven aan de visie. In de vertaling van de visie naar de teams op de werkvloer, spelen 

de teamleiders een belangrijke rol. Het actieonderzoek laat zien dat zij zich in hogere mate verbinden 

aan de visie en dat de visie een waardevol kader kan bieden. De teamleiders zitten in een proces van 

het verkennen van  de mogelijkheden waarop de visie betekenis kan worden gegeven en concreter 

kan worden vertaald naar de werkvloer. De visie lijkt een gezamenlijk vertrekpunt te bieden voor een 

‘organizational community’, maar is nog niet doorleefd in alle lagen van de organisatie.  

 

Locatie 1 

Als we specifiek kijken naar de bevindingen van het actieonderzoek op locatie 1, valt op dat de 

teamleider de visie ‘Wij geven Ruimte’ en de bijbehorende waarden en principes in hoge mate 

toepast. Met zijn gedrag, strategieën en methoden stimuleert ze teamleden om meer initiatief te 

nemen, eigenaarschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast laat ze zien zich te 

focussen op het lerend vermogen en de ontwikkeling van zijn medewerkers, zowel op individueel als 

collectief niveau. Hiermee laat de teamleider veel elementen zien uit de lagen 4 en 5 van Barrett’s 

‘Seven Levels Model’ en toont ze zich een faciliterend, beïnvloedend en/of inspirationeel leider.  

 

De bevindingen uit het actieonderzoek laten zien dat het gedrag van de teamleider en de behoeften 

van de teamleden niet goed op lijn zijn. Met haar gedrag, methoden en strategieën daagt de 

teamleider de teamleden uit tot andere gedragingen, maar voorziet ze onvoldoende in hun behoeften. 

Waar de teamleider veel ruimte biedt voor eigenaarschap, initiatief en leermomenten (lagen 4 en 5), 

geven de teamleden aan behoefte te hebben aan duidelijkheid en structuur. Sommige professionals 

geven aan dat het gebrek hier aan tot problemen kan leiden ten aanzien van de dagelijkse 

werkzaamheden, onderlinge relaties en de teamsfeer. Op de uitnodigingen van de teamleider om 

meer ruimte te nemen, wordt door de teamleden niet of aarzelend ingegaan. De behoeften van de 

teamleden bevinden zich hiermee voornamelijk op de lagen 1, 2 en 3 van Barrett’s ‘Seven Levels 

Model’, welke betrekking hebben op 1) een veilige en stabiele basis, 2) harmonieuze relaties, en 3) 

goed presteren. 
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Locatie 2 

Wanneer gekeken wordt naar de bevindingen van het actieonderzoek op locatie 2, richt de teamleider 

zich primair op onderlinge relaties en communicatie binnen het team. Het bouwen aan en 

onderhouden van de harmonieuze teamsfeer, waarbij rust en duidelijkheid voorop staan, is hierbij 

leidend. De teamleider op locatie 2 laat hiermee voornamelijk veel elementen zien uit laag 2 van 

Barrett’s ‘Seven Levels Model’. Door zich te richten op harmonieuze teamrelaties en communicatie, 

toont de teamleider zich een ‘relatiemanager’. Ook is het zichtbaar dat de teamleider veel aandacht 

besteedt aan systemen, processen om op efficiënte wijze goede kwaliteit te leveren. Hiermee bevat 

het gedrag van de teamleider ook veel elementen uit laag 3 (‘Performance manager’). Vervolgens 

valt het op dat er door de teamleider wordt geëxperimenteerd met gedrag, methoden en strategieën 

om leren en ontwikkeling bij professionals aan te spreken. Deze kenmerken zijn passend bij de 

elementen uit laag 4 van het ‘Seven Levels Model’. De teamleider geeft verder aan zoekende te zijn 

naar manieren om eigenaarschap verder te stimuleren bij de teamleden, zodat de visie ‘Wij geven 

Ruimte’ ook betekenis krijgt bij hen (laag 5). Naast de elementen uit laag 2 en 3, is er dus ook een 

beweging zichtbaar richting laag 4 en in de toekomst wellicht ook richting laag 5.  

 

De bevindingen uit het actieonderzoek laten zien dat er sprake is van een relatief goede synergie 

tussen de behoeften van de teamleden en het gedrag van de teamleider. De teamleden geven aan 

waarde te hechten aan goede randvoorwaarden om goed werk te kunnen leveren, zoals veiligheid, 

duidelijkheid en een goede teamsfeer. De behoeften van de teamleden bevatten daarmee 

voornamelijk elementen uit de lagen 1, 2 en 3 van Barrett’s ‘Seven Levels Model’. De teamleider 

voorziet in deze behoeften door in haar gedrag primair elementen te laten zien uit de lagen 2 en 3. 

Als belangrijkste uitdagingen worden door de teamleider op locatie 2 genoemd: 1) het verder 

aanspreken van professionals op hun persoonlijke en collectieve leervermogen, en 2) het verder 

gezamenlijk doorleven van de organisatievisie ‘Wij geven Ruimte’ en deze diepgaandere betekenis 

geven. In Barrett’s ‘Seven Levels Model’ betreft het hier een gezamenlijke opwaartse beweging van 

de teamleider en teamleden richting de lagen 4 en 5.  

 

Managementteam 

Met het implementatietraject van de visie ‘Wij geven Ruimte’ en daarmee het streven naar een 

gemeenschappelijke visie en organisatiecultuur, toont het managementteam elementen uit laag 5 

van het ‘Seven Levels Model’ van Barrett. Het managementteam geeft de teamleiders kaders mee, 

maar daarbinnen functioneren ze relatief autonoom. Het managementteam kiest verder voor het 

samenstellen van complementaire teamleiderscombinaties  en diverse uitwisselingsmomenten om 

onderling leren te stimuleren en te faciliteren. 

 

Uit de bevindingen van het actieonderzoek blijkt verder dat het managementteam ook handelt op 

andere lagen van het ‘Seven Levels Model’. Zo focust het managementteam zichtbaar op kwaliteit en 

efficiëntie, elementen die passen bij laag 3. In het geval van de vervanging van de teamleiders op 

een locatie besloot het managementteam directief te sturen en te kiezen voor stabilisering. Deze 

elementen kunnen in laag 1 van het model worden geplaatst.  
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4.5  Conclusies 

De doelstelling van dit actieonderzoek bij Atlant is het verkrijgen van ‘inzicht in (de verandering van) 

leiderschap in alle lagen van de organisatie in context van een transitie naar meer eigenaarschap in 

de teams en bij professionals.’ Deze doelstelling is gerelateerd aan het lopende implementatietraject 

van de door Atlant opgestelde visie ‘Wij geven Ruimte’. Deze paragraaf presenteert een aantal 

conclusies die kunnen worden getrokken aan de hand van de bevindingen van het actieonderzoek. 

 

Een interessante bevinding is dat de teamleiders van zowel locatie 1 als locatie 2 het daadwerkelijk 

in praktijk brengen van de visie als uitdaging ervaren. Beide teamleiders verkennen diverse manieren, 

methoden en strategieën om eigenaarschap, ruimte en eigen initiatief te stimuleren. Opvallend is dat 

ze dit allebei doen vanuit een andere aanvliegroute, met ander bijbehorend gedrag. De teamleider 

van locatie 1 doet dit direct vanuit de lagen 4 en 5 van het ‘Seven Levels Model’. De teamleider van 

locatie 2 doet dit experimenterend en stap-voor-stap vanuit de lagen 2 en 3 van het ‘Seven Levels 

Model’. Op locatie 2 was er mede hierdoor sprake van een betere synergie dan op locatie 1. 

 

De bevindingen van dit actieonderzoek illustreren op deze wijze dat leiderschap maatwerk is en dat 

een "one size fits all"-antwoord niet bestaat. De casuïstiek laat zien dat een goede wisselwerking 

tussen behoeften en leiderschapsstijl belangrijk is. Leiders moeten daarom in staat zijn om de juiste 

situatieanalyse te maken en hier vervolgens hun gedrag op af te stemmen. Dit lijkt te vragen om 

competenties zoals analytisch denken, flexibiliteit en adaptiviteit. 

 

Uit de resultaten van het actieonderzoek komt ook naar voren dat een organisatievisie of -koers (in 

dit geval de visie ‘Wij geven Ruimte) helpend kan zijn ten aanzien van leiderschap in de organisatie. 

Atlant bouwt met het opstellen en implementeren van de visie aan verdere doorontwikkeling van de 

organisatie, richting een ‘organizational community’ met gedeelde waarden. Uit de resultaten blijkt 

dat de visie door het managementteam en soms ook door de teamleiders gebruikt wordt als leidraad 

in dagelijkse beslismomenten, maar ook om gebeurtenissen en keuzes te illustreren.  

 

Een kanttekening die hierbij gemaakt kan worden is dat professionals de visie soms nog ingewikkeld 

vinden en dat teamleiders het nog als uitdaging zien om de vertaling van de visie naar de dagelijkse 

werkzaamheden van hun teamleden te maken. De visie lijkt dus nog niet geheel doorleefd in alle 

lagen van de organisatie. Omdat de visie pas in februari 2017 gelanceerd is, is hier nog ontwikkeltijd 

voor nodig.  
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5. Casusbeschrijving: WarmThuis 

Stichting WarmThuis beheert twee kleinschalige woonvoorzieningen in Noord-Holland, gericht op 

mensen met dementie die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Bij WarmThuis werken 

ongeveer 110 medewerkers, die samen verpleeghuiszorg bieden aan circa 48 bewoners. Naast de 

woonlocaties biedt WarmThuis ook dagbesteding en logeerhuizen, welke geen onderdeel uitmaakten 

van het actieonderzoek. Bij WarmThuis werken medewerkers in een zorgteam in de functie van 

‘helpende’, ‘woonzorgbegeleider’ of ‘woonzorgbegeleider plus’. Daarnaast kent WarmThuis 

locatieleidinggevenden en een directeur. 

 

De werkwijze van WarmThuis is gebaseerd op ‘Warme Zorg’, een visie op psychogeriatrische zorg met 

als doel om een betekenisvolle, herkenbare en veilige omgeving te creëren, die houvast biedt aan 

mensen met dementie. In 2016 was deze werkwijze aanleiding om de titel ‘meest cliëntvriendelijke 

verpleeghuis’ in Nederland te krijgen.  

 

N.B. Bij WarmThuis spreken ze over bewoners in plaats van cliënten. Om die reden wordt in 

onderstaande tekst de term bewoner toegepast.  

 

Box 3. Onderzoeksactiviteiten WarmThuis 

De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden bij WarmThuis: 

• Documentanalyse van Visie 2025 ‘Wij geven Ruimte’, website organisatie en blog bestuurder over 

persoonlijke visie op leiderschap 

• Observatie van film WarmThuis ‘Mooi werk’  

• 1 Interview en reflectie met bestuurder 

• 2 Groepsgesprekken met team locatie 1 (#1) en team locatie 2 (#2) 

• 2 visiebijeenkomst over leiderschap met locatieleidinggevenden, zorgprofessionals en mantelzorg 

5.1   Visie op leiderschap 

Passend bij de werkwijze van ‘Warme Zorg’ staat het welbevinden van bewoners centraal bij 

WarmThuis. De zorg sluit aan bij de wensen en behoeften van bewoners en is gericht op het bieden 

van houvast aan een doelgroep die vanuit zijn ziektebeeld steeds meer gedesoriënteerd raakt. De 

kernwaarden van WarmThuis (nabijheid, vrijheid, eigen regie en herkenbaarheid) sluiten hierop aan.  

 

Deze kernwaarden zijn zowel van toepassing op de manier waarop medewerkers omgaan met 

bewoners als waarop medewerkers omgaan met elkaar. Hierbij hoort dat medewerkers de ruimte en 

het vertrouwen krijgen om te doen wat zij belangrijk vinden of wat zij nodig achten in de zorg voor 

een bewoner. Andersom dienen medewerkers de visie van Warme Zorg en de daarbij horende 

kernwaarden steeds als uitgangspunt te nemen in hun werk, waarbij ze ideeën inbrengen om het 

welzijn van bewoners te verbeteren en waarbij ze leidinggevenden en elkaar aanspreken op punten 

waar de zorg voor bewoners beter kan.  

 

 

http://warmthuis.nl/dagbehandeling/
http://warmthuis.nl/logeren/
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5.2   Doel- en vraagstelling 

In het onderzoek naar leiderschap in alle lagen van de organisatie zoekt WarmThuis naar 

onderbouwing voor de invulling van leiderschap die zij intuïtief vormgeven vanuit de kernwaarden 

van de organisatie.  

 

De doelstelling luidt daarom als volgt:  

‘Hoeveel vrijheid ervaren zorgmedewerkers in de uitvoering van hun werk en hoeveel eigenaarschap 

nemen zorgmedewerkers in de uitvoering van hun werk?’ 

 

Als vervolg hierop zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

• In welke mate reflecteren zorgmedewerkers op hun eigen handelen? 

• Welke belemmeringen ervaren zorgmedewerkers? 

• Hoe kan WarmThuis zorgmedewerkers maximaal faciliteren en ondersteunen om de ervaren 

vrijheid en eigenaarschap over het werk te bevorderen? 

5.3   Bevindingen actieonderzoek 

Beleving visie op leiderschap 

Op beide locaties schetsen medewerkers een omgekeerd hiërarchisch beeld van leiderschap, waarbij 

de bewoner bovenaan staat, de teams direct daaronder en het management daar weer onder. In beide 

groepsbijeenkomsten zien de medewerkers het ritme en de behoeftes van de bewoner als leidend en 

medewerkers als ondersteunend hierin. Een woonzorgbegeleider van locatie 1 geeft hierover aan: 

 

‘De visie is altijd leidend. De zorg krijgt vorm in samenspraak met bewoners en familie, alles 

is bespreekbaar.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Op locatie 2 zegt een woonzorgbegeleider plus: 

 

‘Uiteindelijk doen we allemaal wat de bewoner wil. Voor de bewoner maakt het ook niet uit 

welke titel je hebt gekregen. De bewoners zijn de spil, het gaat om hen.’ (groepsgesprek 

#2, 05-12-17) 

 

Het team op locatie 1 geeft aan het belangrijk te vinden steeds oog voor de familie te houden en in 

samenspraak met familie te kijken hoe de zorg het beste invulling kan krijgen. Betrokkenheid van de 

familie mag het groepsproces in een woning echter niet verstoren. Een woonzorgbegeleider plus geeft 

hierbij het voorbeeld van een naaste die het tijdstip van de lunch wilde verzetten, omdat dat voor 

zijn vrouw het beste is. Maar omdat bewoners samen eten, zou dat betekenen dat de hele groep op 

een ander moment luncht en dat leek het team niet prettig voor de andere bewoners. Op locatie 2 

ziet het team familieleden als informeel leider:  

 

‘Familie heeft wel iets te zeggen over bewoners, maar niet over de organisatie.’ 

(groepsgesprek #2, 05-12-17) 

 

Voor vrijwilligers schetsen ze een zelfde beeld:  
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‘Vrijwilligers hebben formeel geen zeggenschap binnen WarmThuis, maar ze zijn wel heel 

hard nodig.’ (groepsgesprek #2, 05-12-17) 

 

De deelnemers aan de groepsbijeenkomsten geven aan de verschillende rollen binnen het team (met 

hun eigen verantwoordelijkheden) prettig te vinden. Waar nodig of gewenst delegeren de 

woonzorgbegeleiders plus (ook wel ‘de plusser’ genoemd) taken naar andere teamleden. Een 

helpende zegt hierover:  

 

‘Er zijn wel mogelijkheden. Ze vragen geregeld aan mij of ik woonzorgbegeleider wil worden. 

Maar dat wil ik gewoon niet. Ik ben blij met mijn rol.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Een locatieleidinggevende beaamt: 

 

‘Mensen willen zich bij hun rol houden. De woonzorgbegeleiders plus worden gedragen door 

het team: dat moet je niet teveel rouleren. Er moet ruimte zijn om een band met iemand 

op te kunnen bouwen.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Een woonzorgbegeleider vult hierop aan:  

 

‘Door een rol heb je geen positie, alleen professionele verantwoordelijkheden.’ 

(groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

De teams geven aan dat het bij de rol van de woonzorgbegeleiders plus hoort om te bewaken dat 

iedereen de visie hanteert, en om overzicht te houden over zaken als inhuizing, het logeerhuis en 

kleinere uitgaven. Een locatieleidinggevende vult aan:  

 

‘Het moet duidelijk zijn wie coördinator is, dat is verhelderend en geeft rust. Het gaat om 

taken als sturing geven, processen bewaken, en collega’s coachen om de rol van 

woonzorgbegeleider goed op te pakken.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

De woonzorgbegeleiders plus vormen hiermee een belangrijke schakel tussen de zorg in de woningen 

enerzijds en het management anderzijds.  

 

In aanvulling op de woonzorgbegeleider plus houdt de locatieleidinggevende zich bezig met onder 

andere roostering en planning en met algemenere zaken zoals het kwaliteitskader en het 

hygiëneprotocol. Dit vanuit de gedachte dat organisatorische zaken niet ten koste mogen gaan van 

de zorg voor bewoners. Het management heeft een toetsende en vragende rol ten opzichte van de 

teams: ze biedt waar mogelijk ruimte voor ideeën en gaat daarbij uit van mogelijkheden. Praktisch 

gezien staat het management boven de teams en nemen waar nodig een beslissing, waarbij financiën 

een kader kunnen zijn. 
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Kenmerken en gedrag 

Passend bij de visie van Warme Zorg is het leren kennen van bewoners een belangrijk uitgangspunt 

voor de zorg. Daarnaast benadrukken beide teams dat het ritme van bewoners steeds leidend is. 

Exemplarisch hiervoor is de uitspraak: ‘wij kennen geen tijd’. Op locatie 2 ziet men de omgang met 

familieleden nog wel als aandachtspunt. De woonzorgbegeleider plus zegt hierover:  

 

‘Sommige familieleden pakken weinig op en leggen alles bij zorgmedewerkers neer. Zit dat 

bijvoorbeeld in overbelasting [van zorgmedewerkers]? Aan de andere kant wil familie soms 

juist te veel invloed. Betrokkenheid is erg familie-afhankelijk.’ (groepsgesprek #2, 05-12-

17) 

 

Ook de omgang met vrijwilligers kan nog meer gestructureerd plaatsvinden. Een woonzorgbegeleider 

plus van locatie 2 geeft hierover aan:  

 

‘Hoe gastvrij ben je als woning? Kun je een band opbouwen een vrijwilliger? Wie is het 

aanspreekpunt? Vrijwilligers moeten weten waar ze aan toe zijn.’ (groepsgesprek #2, 05-

12-17) 

 

Een belangrijk kenmerk van de samenwerking binnen de teams dat op beide locaties naar voren komt, 

is gelijkwaardigheid. Een medewerker van locatie 1 geeft hierover aan: 

 

‘We zijn allen gelijkwaardig qua ideeën. Iedereen kan dingen aanreiken, daarin ben je 

allemaal gelijk’. Een collega vult hierop aan: ‘het team voelt ook als familie. Je bent welkom, 

je kent elkaar, je weet wie wie is.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Dit laatste sluit aan bij de kernwaarde van WarmThuis van ‘nabijheid’. De kleinschaligheid en 

daarmee overzichtelijkheid van de woonlocaties zijn factoren die bijdragen aan de ervaren 

gelijkwaardigheid en nabijheid. Verder benadrukt het team op locatie 1 het belang van aandacht voor 

de persoon achter de medewerker: 

 

‘Je krijgt de ruimte om wie je bent mee te nemen naar het werk.’ (groepsgesprek #1, 31-

10-17) 

 

Een ander kenmerk van (persoonlijk) leiderschap binnen WarmThuis is de ruimte die teams (en 

daarbinnen medewerkers) krijgen om (out of the box) mee te denken over de zorg en uit te proberen 

wat werkt voor een bewoner. Een voorbeeld dat een medewerker hierbij geeft is de aanschaf van een 

waterdichte radio, zodat een angstige bewoner tijdens het douchen kon luisteren naar rustgevende 

muziek. Toch blijken er ook flinke verschillen te zijn tussen met name helpenden en 

woonzorgbegeleiders in taakvolwassenheid en in de mate waarin zij assertiviteit tonen. Een 

woonzorgbegeleider plus zegt hierover:  
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‘Sommige collega’s benutten hun kwaliteiten onvoldoende of pakken juist dingen op die ze 

beter niet kunnen doen.’ (groepsgesprek #2, 05-12-17)  

 

Een woonzorgbegeleider vult hierop aan dat – ondanks het feit dat men zich over het algemeen 

gelijkwaardig aan elkaar voelt - de relatie tot de woonzorgbegeleider plus onbedoeld belemmerend 

kan werken, omdat sommige collega’s zich niet goed durven uit te spreken naar de plusser of bang 

zijn om initiatief te nemen tegenover de plusser. 

 

In dit kader van persoonlijk leiderschap en taakvolwassenheid onderstreept de locatieleidinggevende 

dat het belangrijk is om mensen vertrouwen te geven. Ze noemt hierbij het voorbeeld van het 

volmaken van de roosters. Eerst lag deze rol veelal bij de locatieleidinggevende, maar dit wordt 

steeds meer een taak van de woonzorgbegeleiders plus. De locatieleidinggevende vult hierop aan dat 

WarmThuis ernaar streeft om geregeld de ambities van medewerkers na te vragen en zo na te gaan 

of iemand de juiste persoon is op de juiste plek en of iemands functie past bij iemands levensfase. 

Ook al zijn de doorgroeimogelijkheden beperkt in een kleine organisatie als WarmThuis, er is wel de 

gelegenheid om naar andere woningen te gaan of om de taken binnen de bestaande functie uit te 

breiden.  

 

Hoewel de teams binnen WarmThuis formeel niet zelfsturend zijn, geeft de locatieleidinggevende aan 

dat ze grotendeels wel zo werken. Kenmerkend hiervoor is dat teams informeel veel dingen zelf 

oppakken en zelf met oplossingen komen als er iets onverwachts gebeurt. Een voorbeeld dat een 

woonzorgbegeleider plus hierbij geeft is de ziekmelding van een teamlid. De plusser stuurt dan een 

mail naar het team en medewerkers bedenken samen hoe het rooster kan worden opgevuld. De korte 

lijnen binnen het team (wederom als gevolg van de kleinschaligheid) dragen hier voor een belangrijk 

deel aan bij: medewerkers weten van elkaar wat ze wel en niet kunnen waarmaken en waar de 

grenzen liggen.  

 

Beide teams zijn te spreken over de locatieleidinggevenden en de directeur en beschrijven hen als 

open, dichtbij en benaderbaar. Daarnaast geeft een woonzorgbegeleider plus op locatie 2 aan over 

de locatie-leidinggevende:  

 

‘Ze komt altijd terug op vragen, ze maakt tijd en geeft snel antwoord. Ze is hierbij altijd 

duidelijk en eerlijk over wat wel en niet haalbaar is.’ (groepsgesprek #2, 05-12-17) 

 

De medewerkers waarderen het ook erg dat de locatieleidinggevende indien nodig meehelpt in de 

zorg: ‘dat geeft een gevoel van samen doen’. Ook de directeur toont betrokkenheid door bijvoorbeeld 

soms op de locatie te komen eten. Medewerkers geven hierbij wel aan het vervelend te vinden als hij 

vraagtekens zet bij bepaalde keuzes van het team, terwijl hij onvoldoende inzicht heeft in de 

achtergrond van die keuzes.  

 

Strategieën en methoden 

Omdat het leren kennen van bewoners een belangrijk uitgangspunt is voor de zorg bij WarmThuis, 

tonen medewerkers veel betrokkenheid bij bewoners. Ze doen dit door zoveel mogelijk van en over 



30 

 

de bewoner te horen, ook vanuit het verleden van de bewoner. Daarnaast observeren medewerkers 

zo veel mogelijk wat iets met een bewoner doet of wat iets teweeg brengt, door goed te letten op 

lichaamshouding en mimiek. Ook tijdens teamoverleggen en bewonerbesprekingen besteedt het team 

veel tijd aan het bespreken van bewoners.  

 

Ten opzichte van familie gaan medewerkers altijd uit van samenspraak door met begrip en aandacht 

voor de emoties van familie het gesprek op te zoeken. Uitgangspunt daarbij is om samen te kijken 

naar wat wel mogelijk is, bijvoorbeeld als de wensen van familieleden enigszins botsen met de 

professionele visie van WarmThuis. Een medewerker van locatie 1 zegt hierover:  

 

‘Als familie het anders ziet, gaan we in gesprek. We gaan het niet kaderen, maar zoeken de 

verbinding.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Ook bepaalt de familie de inhoud van het MDO (multidisciplinair overleg) en indien gewenst ook van 

de zorgleefplanbespreking. Bij het bespreken van het zorgleefplan gaan medewerkers uit van doelen, 

niet van problemen. Onderdelen van het zorgleefplan zijn woon- en leefomstandigheden, 

participatie, gezondheid en welbevinden van een bewoner.  

 

Op beide locaties geven de teams aan dat er onderling geen drempel is om hulp te vragen, men denkt 

met elkaar mee. Alle teamleden kunnen ideeën of problemen bespreekbaar maken, onafhankelijk van 

hun rol of functie. Op locatie 1 doet het team dat door in elk teamoverleg een teamlid een 

‘schaalvraag’ in te laten brengen. Bijvoorbeeld over de manier van samenwerken. Ieder geeft zijn 

mening op een schaal van 1 tot 10 en aan de hand daarvan bespreekt men het ingebrachte probleem:  

 

‘Doordat elke keer een andere collega een vraag in moet brengen, wordt iedereen 

uitgedaagd, ook degenen die het moeilijk vinden.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Het meedenken met elkaar gaat ook verder dan de eigen woning: ook tussen woningen is er sprake 

van uitwisseling. Een woonzorgbegeleider van locatie 1 zegt hierover:  

 

‘Een buitenstaander kan dan even meedenken, een ander licht erop laten schijnen.’  

(groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Toch zien medewerkers ook verbeterpunten voor de teamdynamiek. Bijvoorbeeld op het gebied van 

het uitwisselen van kennis en ervaringen over specifieke onderwerpen (intervisie). Een 

woonzorgbegeleider van locatie 1 zegt hierover:  

 

‘We doen soms wel aan een beetje kunst- en vliegwerk, maar niet altijd even gedegen. Dat 

kunnen we meer structureel oppakken. Bijvoorbeeld over een thema als mondbehandeling.’  

(groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Ook mag er nog meer aandacht zijn voor zelfreflectie en het mogen leren (spiegel voorhouden). Hier 

hoort ook bij het geven van feedback aan elkaar (zonder verdediging en weerstand) en de 
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bewustwording van de gedachte dat je elkaar kan en mag aanspreken, zonder je elkaar daarmee 

kwetst.  

 

Een ander verbeterpunt is de interactie om inzicht te krijgen in elkaars situatie en perspectief. Die 

interactie kan men bevorderen door ontmoeting en informeel contact. Een medewerker van locatie 

1 geeft hierover aan:  

 

‘Het gaat uiteindelijk om communicatie, om rekening houden met elkaar.’  

(groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Een voorbeeld dat ze hierbij geeft, is dat van de helpende die zich moet verdelen tussen woningen 

en collega’s. Het is nodig om dan goed met elkaar in contact te blijven: waarom heb jij op een bepaald 

moment hulp nodig? Dat blijven bespreken met elkaar, zodat begrip ontstaat.  

 

De locatieleidinggevende van locatie 1 geeft aan dat verzoeken tot verandering vaak komen vanuit 

de teams (ingegeven door de zorg voor bewoners). Daarbij bespreken de locatieleidinggevende en het 

team samen de alternatieven en kijken ze hoe het kan lukken om deze in te passen. Hoewel geld 

daarbij soms een beperkende factor is, veegt het management ideeën niet zomaar van tafel. Het 

management neemt bij grotere uitgaven de uiteindelijke beslissing, maar hecht er belang aan 

medewerkers wel steeds naar hun mening te vragen, om zo te toetsen of ze op dezelfde lijn zitten. 

De locatieleidinggevende geeft hierbij als voorbeeld: 

 

‘Laatst was er extra geld beschikbaar. Dan vragen we aan medewerkers waar dat aan te 

besteden. Of hoe het praktisch in te vullen. Daarbij proberen we steeds te denken in 

mogelijkheden.’ (groepsgesprek #1, 31-10-17) 

 

Op overstijgend niveau heeft WarmThuis nog de behoefte aan visiemiddagen, juist vanuit de 

verschillende woningen. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld 

welzijn, complex gedrag, kernkwaliteiten van medewerkers, communicatie en het ervaren van de 

visie van Warme Zorg in de praktijk. Ook de twee locaties kunnen nog meer de verbinding met elkaar 

zoeken. Dat gebeurt nu wel op het niveau van de locatie-leidinggevenden, maar niet op het niveau 

van de medewerkers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het uitwisselen van ervaringen en het delen 

van goede voorbeelden, door het faciliteren van ontmoetingen tussen collega’s. Twee van deze goede 

voorbeelden zijn de kampeerweek en de inrichting van de nachtwacht op locatie 1. Dergelijke mooie 

ideeën kunnen ook vorm krijgen op een andere locatie.  

 

Contextuele factoren 

Een eerste contextuele factor die de medewerkers op beide locaties noemen is het gebrek aan 

personeel. Een woonzorgbegeleider plus op locatie 2 zegt hierover: 

 

‘We zouden wel een blikje invallers kunnen gebruiken, extra personeel. Het is een krappe 

arbeidsmarkt en het werk vraagt daardoor steeds meer van personeel.’ (groepsgesprek #2, 

05-12-17) 
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In het verlengde hiervan, benoemen de teams de factor tijdgebrek. Een woonzorgbegeleider van 

locatie 2 vraagt zich daarbij af:  

 

‘Werken we altijd volgens de visie of doen we wat makkelijk is? We werken ook nog veel 

vanuit een standaard werkwijze, maar wordt er dan nog genoeg naar de bewoner gekeken? 

Door tijdgebrek besteden we soms te weinig tijd aan de visie in bijvoorbeeld het 

teamoverleg.’ (groepsgesprek #2, 05-12-17) 

 

Een tweede factor is het eisenpakket vanuit de IGZ (Inspectie voor de GezondheidsZorg). Bij 

WarmThuis staat het bieden van huiselijkheid hoog in het vaandel, hoewel dat soms haaks staat op 

wat de inspectie wil in het kader van veilige zorg. Een locatie-leidinggevende geeft hierover aan:  

 

‘We gaan graag het gesprek aan, maar we zijn ook lekker eigenwijs. We gebruiken gewone 

handdoekjes en een stuk zeep in plaats van papier en een pompje. Het gaat om 

herkenbaarheid voor de bewoners. Maar we hebben wel duidelijke afspraken over het wassen 

van die handdoekjes en we hebben een hygiënecommissie ingesteld om dat te toetsen. We 

denken met elkaar na over een oplossing die veilig én herkenbaar is. Dit soort dingen 

bespreken we in het teamoverleg, niet alleen in het management.’ (groepsgesprek #1, 31-

10-17) 

 

Een medewerker van locatie 2 vult daarop aan: 

 

‘We kunnen uitleggen waarom we het zo doen: het gaat uiteindelijk om gezond verstand.’ 

(groepsgesprek #2, 05-12-17) 

5.4   Interpretatie 

De werkwijze van WarmThuis is gebaseerd op ‘Warme Zorg’, een visie op psychogeriatrische zorg met 

als doel het creëren van een betekenisvolle, herkenbare en veilige omgeving, die houvast biedt aan 

mensen met dementie. In het onderzoek naar leiderschap in alle lagen van de organisatie heeft 

WarmThuis de invulling van leiderschap verder onderbouwd, die zij intuïtief en vanuit ‘gezond 

verstand’ vormgeven vanuit de kernwaarden van de organisatie (nabijheid, vrijheid, eigen regie en 

herkenbaarheid). 

 

Op niveau 5 van het model van Barrett gaat het om (persoonlijk) leiderschap en cohesie vanuit een 

gedeelde visie en waarden. Volgens de visie van WarmThuis staan het ritme en de behoeftes van 

bewoners steeds centraal. Dat deze visie het uitgangspunt vormt voor de zorg bij WarmThuis komt 

bijvoorbeeld duidelijk naar voren in de beschrijving die medewerkers op beide locaties geven van 

leiderschap: de bewoner staat bovenaan in de organisatie, waarbij huiselijkheid en herkenbaarheid 

een belangrijk toetsingskader vormen. Medewerkers en uiteindelijk management zijn ondersteunend 

aan de bewoner, waarbij het team de taak heeft om individuele behoeftes van bewoners af te wegen 

tegen het groepsbelang. 
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Tegelijk geven medewerkers aan dat ze uit tijdgebrek ook nog wel makkelijk naar een standaard 

werkwijze teruggrijpen en dat er in de teamoverleggen soms te weinig aandacht is voor de visie en 

het naleven daarvan. Zowel het management als de medewerkers benadrukken daarom het belang 

van het blijven uitdragen van de visie binnen de organisatie, bijvoorbeeld door middel van 

visiemiddagen, erover schrijven op het intranet, het geven van tips aan elkaar als er aandachtspunten 

naar voren komen, met elkaar sparren over mogelijkheden om de visie nog verder te brengen en 

vooral erover blijven praten. De bestuurder spreekt hierbij de wens uit om op niveau 6 van het model 

van Barrett nog meer naar buiten te treden met de visie en daarin ook verbindingen te leggen buiten 

de eigen organisatie. 

 

Op niveau 4 van het model van Barrett gaat het over het faciliteren en stimuleren van medewerkers 

en over reflectie en leren in de praktijk. Binnen de teams ligt hiervoor een stevige basis, waarin er 

ruimte is voor de ideeën van medewerkers en waarin betrokkenheid en gelijkwaardigheid belangrijke 

waarden zijn. Teams ervaren de ruimte om mee te denken over de zorg en (creatieve) oplossingen te 

bedenken om aan te sluiten bij wensen en behoeftes van bewoners. Ook geven medewerkers aan dat 

er geen drempel is om hulp te vragen en dat men elkaar uitdaagt om problemen bespreekbaar te 

maken. De kleinschaligheid van WarmThuis is hierbij een belangrijke bevorderende factor. 

Tegelijkertijd zijn medewerkers bang om elkaar te kwetsen en geeft men aan dat er winst te behalen 

valt door meer in te zetten op zelfreflectie (een spiegel voorhouden), intervisie en feedback geven 

aan elkaar (zonder weerstand en verdediging). 

 

Ondanks de basis van gelijkwaardigheid in ideeën en de horizontale beleving van leiderschap, is er 

wel sprake van een formele hiërarchie. De teams hebben zeggenschap, maar de besluitvorming ligt 

bij het management. Daarbij zijn taken als roostering en planning ondergebracht bij de locatie 

leidinggevende, hoewel hier wel een verschuiving in plaatsvindt (meer taken gaan richting de 

woonzorgbegeleider plus). Sommige medewerkers durven zich niet goed uit te spreken of initiatief te 

nemen tegenover de plusser, wat hen kan belemmeren in hun taakvolwassenheid en in het tonen van 

assertiviteit. In de visiebijeenkomst over leiderschap sprak WarmThuis ook de wens uit om het 

oplossen van problemen en vraagstukken zoveel mogelijk bij de teams te laten. De plusser kan hierbij 

een coachende rol vervullen en daarnaast kan ook intercollegiaal advies van grote waarde zijn. 

 

Aansluitend bij deze punten streeft WarmThuis ernaar om geregeld de ambities van medewerkers na 

te vragen en na te gaan of iemand voldoende tot zijn recht komt in zijn of haar functie. Deze toets 

past bij niveau 3 van het model van Barrett, dat onder andere betrekking heeft op het zo goed 

mogelijk laten functioneren van medewerkers en het optimaal benutten van hun talenten en 

kwaliteiten. Ook hierin kan de woonzorgbegeleider plus een coachende en stimulerende rol vervullen. 

In de visiebijeenkomst op leiderschap benadrukte WarmThuis daarbij ook het belang van onderling 

vertrouwen in elkaars besluiten (zolang je er maar goed over hebt nagedacht en kan uitleggen waarom 

je het zo hebt aangepakt) en het stellen van open vragen om zo uit de buurt van een oordeel naar 

elkaar te blijven. WarmThuis ziet dit als belangrijke voorwaarden om medewerkers zich veilig te laten 

voelen om professionele verantwoordelijkheid te nemen.  
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Dit onderling vertrouwen krijgt voeding vanuit de nabijheid die medewerkers naar elkaar voelen in 

de teams (tevens een van de kernwaarden van WarmThuis). Medewerkers voelen aandacht voor hen 

als persoon en beschrijven een warme en open werksfeer binnen de teams. WarmThuis heeft daarbij 

de wens uitgesproken om zich te ontwikkelen op zowel het hulpvragen aan elkaar als het pro-actief 

hulp bieden. Deze ‘familie-cultuur’ past bij niveau 2 van Barrett, welke zich richt de onderlinge 

samenwerking en relaties. Tegelijk zit in de interactie naar elkaar ook nog het ontwikkelpunt van 

inzicht (en daarmee meer begrip) krijgen voor elkaars situatie en perspectief, bijvoorbeeld vanuit 

geregeld informeel contact.  

 

Een ander ontwikkelpunt op niveau 2 van Barrett gaat over het samenspel met familie. Voor 

WarmThuis is het uiteindelijke doel van een goed samenspel om familie een ‘wij-gevoel’ te geven, 

waarbij WarmThuis ook als een thuis voelt voor hen (en waarbij hulp in de zorg een gevolg kan zijn 

in plaats van een doel op zich). In de visiebijeenkomst op leiderschap zag WarmThuis mogelijkheden 

in de dialoog met familie over de visie (bijvoorbeeld in de vorm van een visiebijeenkomst voor familie) 

om van daaruit elkaars redenen beter te begrijpen en nog meer verdieping te laten ontstaan in het 

leven van bewoners. Ook kan de dialoog over de visie helpen om dilemma’s zoals vrijheid van een 

bewoner versus veiligheid met elkaar uit te diepen.  

 

In het verlengde van het samenspel met familie kwam ook de samenwerking met en betrokkenheid 

van vrijwilligers als aandachtspunt naar voren. WarmThuis wil vrijwilligers graag voor langere tijd aan 

zich binden, waarbij ze een meer gestructureerde en gastvrije omgang met deze belangrijke groep 

als belangrijk uitgangspunt ziet. WarmThuis benoemt in dit kader een vast aanspreekpunt voor 

vrijwilligers, betere voorbereiding en voorlichting voor aanvang van het vrijwilligerswerk en 

bijvoorbeeld twee keer per jaar een inloopmiddag om te horen hoe vrijwilligers tegen hun rol 

aankijken. Op die manier hoopt ze dat vrijwilligers zich gehoord voelen en enthousiast blijven om 

zich in te zetten voor WarmThuis.  

5.5   Conclusie 

Binnen het actieonderzoek naar leiderschap in alle lagen van de organisatie hanteerde stichting 

WarmThuis de volgende vraagstelling: ‘Hoeveel vrijheid ervaren zorgmedewerkers in de uitvoering 

van hun werk en hoeveel eigenaarschap nemen zorgmedewerkers in de uitvoering van hun werk?’. 

Subvragen hierbij waren: ‘in welke mate reflecteren zorgmedewerkers op hun eigen handelen?’, 

‘welke belemmeringen ervaren zorgmedewerkers?’ en ‘hoe kan WarmThuis zorgmedewerkers 

maximaal faciliteren en ondersteunen om de ervaren vrijheid en eigenaarschap over het werk te 

bevorderen?’ 

 

De resultaten onderstrepen hoe de visie van Warme Zorg doorweven is in de dagelijkse zorg voor 

bewoners binnen WarmThuis. In de zorg zoekt men steeds naar mogelijkheden om aan te sluiten bij 

de wensen en behoeftes van bewoners en medewerkers zien zichzelf hierin als ondersteunend. 

Ondanks de stevige basis van gelijkwaardigheid, betrokkenheid en nabijheid in de teams, is er binnen 

WarmThuis wel sprake van een formele hiërarchie. Medewerkers hebben echter een horizontale 

beleving van leiderschap en ervaren de ruimte om ideeën in te brengen en problemen bespreekbaar 

te maken. Deze stevige relationele basis biedt gelegenheid tot het uitbreiden van zelfreflectie, 
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intervisie en het geven van feedback. Daarnaast ligt er een meerwaarde in het blijven toetsen van de 

ambities van medewerkers en in de bewustwording van talenten en kwaliteiten die zij van nature al 

bezitten of willen ontwikkelen. De woonzorgbegeleider plus kan op deze manier een belangrijke 

coachende en stimulerende rol spelen in de taakvolwassenheid en assertiviteit van 

woonzorgbegeleiders en helpenden. Door daarbij ook de rol van familie en vrijwilligers te verstevigen, 

kan WarmThuis de zorg voor mensen met dementie nog meer betekenis geven.  
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6. Casusbeschrijving: Liante 

Zorggroep Liante is een middelgrote ouderenzorgorganisatie met zeven woon(zorg)centra en drie 

wooncentra in Zuidoost-Friesland. Liante biedt verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke 

zorg, maaltijden en een breed aanbod van activiteiten aan zowel cliënten met een somatische als 

cliënten met een psychogeriatrische achtergrond. Bij Liante werken ongeveer 700 medewerkers en 

men beschrijft de cultuur binnen de organisatie als een ‘familiecultuur’ met een positieve sfeer en 

een hands-onmentaliteit.  

 

Binnen dit actieonderzoek richtten we ons op het vergelijken van twee locaties binnen Zorggroep 

Liante, waarbij de ene locatie een meer traditioneel verzorgingshuis is (locatie 1) en de andere locatie 

een kleinschalige woonvorm, welke tweeëneenhalf jaar geleden is geopend (locatie 2). Ten tijde van 

het actieonderzoek was er een interim-bestuurder werkzaam bij Liante, die mede zorg heeft gedragen 

voor de uitwerking van een nieuw strategisch plan voor de periode 2017-2021. 

 

Box 4. Onderzoeksactiviteiten Liante 

De volgende onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden bij Liante: 

• Documentanalyse van strategisch plan 2017-2020 en website organisatie 

• 1 exploratiegesprek met locatieleidinggevende 

• 2 groepsgesprekken met team locatie 1 (#1) en team locatie 2 (#2) 

• 1 reflectiegesprek met teamleider en locatieleidinggevende 

• 2 observaties bij teamoverleg locatie 1 (#1) en locatie 2 (#1) 

• 1 reflectiegesprek met een OR-lid 

• 2 participatieve observaties bij locatie 1 (meeloopdag met verpleegkundige) en locatie 2 

(meeloopdag met wijkverpleegkundige) 

6.1   Visie op leiderschap 

Liante zorggroep heeft medio 2017 het strategisch plan 2017-2021 gepresenteerd. Ze geeft hierin aan 

zich te willen richten op kwetsbare ouderen met een (zwaardere) zorgvraag. Liante wil maatwerk 

bieden door zelforganiserende teams rondom een bewoner, met ondersteuning en begeleiding van 

een leidinggevende. De teams zijn zelf professioneel verantwoordelijk en nemen eigenaarschap voor 

te behalen resultaten. Dit betekent dat zij elkaar aanspreken en niet alles opschalen in de lijn. 

Medewerkers mogen binnen bepaalde kaders initiatief nemen en meer taken worden belegd in het 

team (bv kwaliteit, preventie, planning).  

 

Leidinggevenden hebben oog voor de ontwikkeling van de teams, voor de ontwikkeling van de 

individuele teamleden en voor de informele zorg. Hierbij past een leiderschapsstijl die gericht is op 

het nemen van verantwoordelijkheid door de teams, helder zijn in verwachtingen, continu werken 

aan de ontwikkeling van de (medewerkers in de) organisatie en het behalen van resultaat. Managers 

geven verbindend inhoud aan de koers van Liante, dragen deze uit en nemen hier op locatieniveau 

verantwoordelijkheid voor.  

 

 



37 

 

Deze visie op leiderschap van Liante komt tot uiting in drie besturingsprincipes: 

1 Integraal management (heldere verantwoordelijkheden, resultaatgericht)  

2 Uniformiteit binnen de organisatie (duidelijke centrale kaders, herkenbaar gemeenschappelijk 

doel) 

3 Efficiënt en effectief (wendbaarheid en flexibele dienstverlening vanuit zelforganiserende 

teams).  

6.2   Doel- en vraagstelling 

Vanuit een historie van meer beheersmatig leiderschap is het een behoorlijke omslag naar een cultuur 

van elkaar aanspreken, (binnen de kaders) initiatief nemen en het oppakken van andere taken en 

rollen binnen de teams (kwaliteit, preventie, roostering, etc.). Het onderzoek naar (persoonlijk) 

leiderschap en professionele verantwoordelijkheid binnen alle lagen geeft meer inzicht in dit 

complexe veranderproces. De vraagstelling van Liante Zorggroep binnen dit actieonderzoek luidt 

daarom als volgt:  

 

‘Op welke manier lukt het ons om in de verschillende lagen van de organisatie de beweging 

naar eigen verantwoordelijkheid te nemen?’  

 

Als vervolg hierop zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

• Hoe beweegt de nieuwe visie op leiderschap zicht voort in de organisatie? 

• Hoe kunnen we in evaluatieve zin zaken bespreekbaar maken en waar nodig bijstellen? (lerende 

en reflecterende cultuur creëren, opvolgen van implementatie-processen) 

6.3  Bevindingen actieonderzoek 

In haar visie op leiderschap beschrijft Liante dat teams zelf professioneel verantwoordelijkheid zijn 

en eigenaarschap moeten nemen voor te behalen resultaten. Medewerkers mogen binnen bepaalde 

kaders initiatief nemen en meer taken worden belegd in het team (bv kwaliteit, preventie, planning). 

Hierbij past een leiderschapsstijl die gericht is op het nemen van verantwoordelijkheid door de teams: 

helder zijn in verwachtingen, werken aan ontwikkeling en afspraken maken over te behalen 

resultaten. Managers dragen de koers van Liante uit en nemen hier op locatieniveau 

verantwoordelijkheid voor.  

 

Beleving visie op leiderschap  

Op zowel locatie 1 als locatie 2 schetsen medewerkers een hiërarchisch beeld van leiderschap. 

Bovenaan staan de interim-bestuurder en de locatie-leidinggevende. Daaronder staan de teamleiders, 

met onder zich de teams. De teams worden begeleid door één of meer wijkverpleegkundigen, 

bijvoorbeeld in het uitwerken van zorgplannen of intakegesprekken met nieuwe cliënten. Een OR-lid 

beaamt dat ‘men nog gewend is om van bovenaf richting te krijgen’, maar dat Liante de 

verantwoordelijkheden graag lager in de organisatie wil beleggen door een integraal team rondom de 

bewoner in te richten.  

 

In hun beschrijving van leiderschap reflecteerden beide teams niet op hun eigen handelen of rol 

binnen het (zorg)proces. Op locatie 2 geeft het team wel aan tevreden te zijn met het eigen 
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functioneren. Het team op locatie 2 benoemt ook dat ze soms het gevoel hebben klein gehouden te 

worden in handelingen of gesprekken die zij zelf kunnen:  

 

‘Als je het als team zelf moet regelen, dan moet je wel.’ (groepsgesprek #2, 23-11-‘17) 

 

Andersom geven de teamleider en locatie-leidinggevende aan dat ze reflectie op het eigen handelen 

en het nemen van professionele verantwoordelijkheid binnen de teams soms missen. De locatie-

leidinggevende stelt zich hierbij ook de vraag waarom medewerkers zich opzij laten schuiven als ze 

zich klein gehouden voelen.  

 

Op beide locaties spreken de teams de wens uit om op één lijn te staan met de teamleider, zodat 

niet het gevoel bestaat dat er iemand boven hen staat. De teams ervaren nu vaak dat de teamleider 

controle wil houden. 

 

‘Omdat zij op haar beurt ook weer dingen opgelegd krijgt.’ (groepsgesprek #1, 23-11-‘17) 

 

De teamleider haakt hierop aan door het spanningsveld te schetsen tussen enerzijds ruimte willen 

bieden en anderzijds verantwoordelijk zijn:  

 

‘Wat laat je gebeuren en wat niet? Hoe doe je het met elkaar als het spannend wordt?’ 

(reflectiegesprek met teamleider en locatie-leidinggevende, 23-11-‘17) 

 

Kenmerken en gedrag  

In het kader van deze gelijkwaardigheid vallen een aantal dingen op in de dynamiek tussen teamleider 

en team. Zo bereidt het team de agenda voor en is de teamleider op beide locaties de voorzitter. 

Hoewel medewerkers volop meediscussiëren over punten die op de agenda staan (waaronder 

medicatieveiligheid, valpreventie en het gebruik van handschoenen), formuleert de teamleider in de 

meeste gevallen het uiteindelijke besluit. Op beide locaties hebben de teams bovendien te maken 

gehad met een wisseling van teamleider, wat in het overleg naar voren kwam als mededeling (team 

was wel al op de hoogte) en niet als een gezamenlijk te nemen besluit. Op locatie 2 stelt het team 

de noodzaak van aanwezigheid van teamleider en wijkverpleegkundige bij het teamoverleg ter 

discussie.  

 

Een kenmerk dat in het kader van goed leiderschap op beide locaties wordt genoemd, is 

zichtbaarheid. Op locatie 1 is geregeld contact met de locatie-leidinggevende, waardoor deze persoon 

weet wat er speelt in de teams en hierop kan anticiperen. Dit geldt echter niet voor alle medewerkers 

op locatie 1: sommigen geven aan haar weinig tegen te komen en daarmee het directe contact te 

missen. Dit geldt ook zo voor locatie 2. Op beide locaties zijn de teams wel tevreden met de 

zichtbaarheid van de teamleider. Ook is men positief over de betrouwbaarheid van de teamleider:  

 

‘Wat ze zegt, dat doet ze en daar kun je van op aan.’ (groepsgesprek #1, 23-11-‘17) 

 



39 

 

Een ander kenmerk dat op beide locaties naar voren komt, is betrokkenheid van teamleiders over hun 

team. Op locatie 1 beschrijft men de betrokkenheid op verschillende niveaus: 1) een goed (realistisch) 

beeld hebben van wat medewerkers doen en waar ze tegenaan lopen, 2) bijspringen als er tekorten 

zijn, 3) laten weten wat de voortgang is van activiteiten of initiatieven die zijn ingezet. Op locatie 2 

praten de medewerkers over betrokkenheid vanuit vertrouwen in de teams. De mate waarop 

betrokkenheid en/of vertrouwen wordt ervaren, verschilt per situatie. Het team van locatie 2 spreekt 

bijvoorbeeld uit het vertrouwen van de teamleider soms te missen:  

 

‘Wij weten zelf dat dingen gedaan moeten worden. Spreek ons aan als het niet gedaan is.’ 

(groepsgesprek #2, 23-11-‘17) 

 

De teamleider schetst daarbij de andere kant van de medaille:  

 

‘Als het lastig wordt, komen de teams bij mij als teamleider, maar dat doen ze voor mijn 

gevoel erg snel. Waar zit dat in?’ (reflectiegesprek met teamleider en locatie-

leidinggevende, 23-11-‘17) 

 

De teamleider benoemt dat het ook in de cultuur van Liante zit dat verantwoordelijkheden erg 

afgebakend zijn:  

 

‘We hebben vaste taken en de rest accepteert het, het is ook wel gemakkelijk als een ander 

het doet. Maar kun je taken ook meer delen, zodat niet alles bij één iemand op de schouders 

ligt?’ (reflectiegesprek met teamleider en locatie-leidinggevende, 23-11-‘17) 

 

De locatie-leidinggevende vult daarop aan dat medewerkers zich soms wellicht ook verschuilen achter 

het nieuwe functiehuis dat nog niet uitgewerkt is. Durven medewerkers zo’n beschrijving ook los te 

laten en hun rol zelf in te vullen?  

 

Strategieën en methoden 

 

De wens van de teams om meer zelfstandig te kunnen opereren en professionele verantwoordelijkheid 

te kunnen nemen, sluit aan bij de ontwikkeling naar zelforganiserende teams die Zorggroep Liante in 

haar strategisch plan beschrijft. In dit kader geeft de teamleider aan:  

 

‘Zelforganisatie gaat uiteindelijk over afspraken maken en verantwoordelijkheid nemen.’ 

(reflectiegesprek met teamleider en locatie-leidinggevende, 23-11-‘17) 

 

Vanuit deze wens zijn gedurende het actieonderzoek impliciet verschillende strategieën 

(onderstreept) aan bod gekomen, behulpzaam in deze ontwikkeling. De uitvoering van enkele van 

deze strategieën liggen nog in de nabije toekomst. Zo schetst de teamleider de wens en mogelijkheid 

om met elkaar te experimenteren vanuit casussen (zoals bijvoorbeeld roostering), om zo inzicht te 

krijgen in knelpunten rondom zelforganisatie. Op die manier ontstaat er ruimte voor uitwisseling en 

het ontwikkelen van lerend vermogen. De wijkverpleegkundige kan hierbij een belangrijke rol spelen 
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door te reflecteren met medewerkers of door inhoudelijk advies te geven. De teamleider benoemt 

hierbij dat op locatie 2 elke medewerker in het team zijn eigen taak heeft, zodat duidelijk is wie 

waarvoor verantwoordelijk is.  

 

Een ander strategie heeft betrekking op het multidisciplinair samenwerken, bijvoorbeeld door het 

samenstellen van multidisciplinaire teams en ontschotting van processen. In het kader van 

zelforganisatie benadrukt een OR-lid het belang hiervan:  

 

‘Het is nu nog erg gescheiden: zorg, voeding, schoonmaak en dat allemaal aangestuurd door 

de teamleider.’ (reflectiegesprek met OR-lid, 22-01-‘18) 

 

Ook de locatie-leidinggevende spreekt over schotten tussen processen:  

 

‘Ieder heeft z’n eigen route. Men is gewend om het zo te doen, wat dat betreft waren we 

een beetje in slaap gesust. Maar we willen de cliënt meer in regie zetten.’ 

(exploratiegesprek met locatie-leidinggevende, 31-08-‘17) 

 

Een medewerker vult hierop aan:  

 

‘Facilitair, zorg, groepsverzorging, iedereen gaat altijd gescheiden zitten. Waarom zoeken 

we niet meer verbinding?’ (groepsgesprek #1, 23-11-‘17) 

 

Een strategie die vanuit meerdere perspectieven naar voren is gekomen, betreft de verduidelijking 

van rollen en verantwoordelijkheden waar houdt de ene taak op en begint de andere? Het OR-lid geeft 

hierbij het voorbeeld van de contactverzorgende/verpleegkundige en de wijkverpleegkundige. De 

laatste is een vrij nieuwe functie: hoe verhoudt dat zich dan tot elkaar? 

 

Een goed voorbeeld van verdeling van rollen en verantwoordelijkheden (onderdeel van zelforganisatie 

en eigenaarschap) wordt getoond bij zowel locatie 1 als 2. Bij deze locatie 2 maakt het team elke 

week per huiskamer een overdracht voor de wijkverpleegkundige. Wat speelt er? Wat hebben we al 

ingevuld? Wat moet nog en wanneer kan ze dat verwachten? Hierop aansluitend stelt het team van 

locatie 1 de overdracht vanuit de nachtdienst ter discussie: kan deze overdracht direct aan de 

dagdienst in plaats van aan de teamleiders? Andersom komen er op deze locatie ook voorbeelden naar 

voren waar medewerkers wel meer eigenaarschap hebben: zo is de voorraad handschoenen direct 

beschikbaar gesteld aan de medewerkers (voorheen lagen deze in een ruimte die op slot zat). Ook 

steekt het team de rapportage over bewoners nu per zorgdoel in, waardoor medewerkers sneller zien 

wat nodig is en ze praktische zaken als het bijbestellen van materialen uit handen van de 

contactverzorgende nemen.  

 

Beide teams geven aan zich meer verantwoordelijk te voelen wanneer ze zelfstandig kunnen opereren 

en kunnen schakelen met de teamleider waar nodig. De locatie-leidinggevende vult hierop aan dat 

door de historie binnen Liante van meer beheersmatig leiderschap de professionaliteit van 

medewerkers in het geding is gekomen:  
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‘Veel dingen hoeven niet via een teamleider of locatieleider.’ (exploratiegesprek met 

locatie-leidinggevende, 31-08-‘17) 

 

De locatie-leidinggevende geeft hierbij aan dat het wel belangrijk is dat medewerkers duidelijke 

kaders hebben van waaruit ze beslissingen kunnen nemen en dat ze voldoende kennis hebben van 

wet- en regelgeving. Een OR-lid beaamt dat deze kaders nodig zijn en dat medewerkers daarbinnen 

de vrijheid moeten krijgen om daar op eigen wijze mee om te gaan. Daarnaast vult hij aan dat als 

Liante verantwoordelijkheden lager in de organisatie wil leggen medewerkers twee dingen nodig 

hebben: 1) weten waarover je iets mag zeggen en 2) training en ondersteuning om dat ook te kunnen 

doen.  

 

In het kader van het onderzoek brengen de locatie-leidinggevende en de teamleider verder naar voren 

dat de opvolging van implementatieprocessen nog aandacht vraagt. Hier vallen verschillende 

methoden/strategieën onder. Ze benoemen hierbij bijvoorbeeld de cyclus van ‘Plan-Do-Check-Act’ 

en geven aan dat het vaak al bij ‘Do’ blijft hangen:  

 

‘Implementatie wordt gezien als “we hebben het ingezet”. Het stokt al bij de “Do” en soms 

zelfs al daarvoor.’ (reflectiegesprek met teamleider en locatie-leidinggevende, 23-11-‘17) 

 

Ook geven ze het voorbeeld van het werken met het elektronisch cliëntdossier. Alle locaties moesten 

op dezelfde manier gaan werken, maar ondanks afspraken daarover zijn er toch verschillen in het 

gebruik per locatie. Dit is volgens de teamleider ook een terugkerend punt op het teamoverleg:  

 

‘We spreken iets af, maar dan doen ze het later toch op hun eigen manier’. (reflectiegesprek 

met teamleider en locatie-leidinggevende, 23-11-‘17) 

 

Ook de locatie-leidinggevende geeft aan dat plannen soms stokken als er tegenspraak of weerstand 

is. Ze oppert hierbij:  

 

‘Kunnen we met elkaar een leercultuur inrichten en moeilijkheden bespreekbaar maken? 

Bespreken hoe we verder gaan in plaats van ermee te stoppen?’ (reflectiegesprek met 

teamleider en locatie-leidinggevende, 23-11-‘17) 

 

Medewerkers stellen hier tegenover dat Liante meer aan zou mogen sluiten bij de couleur locale en 

kernwaarden van de afzonderlijke locaties:  

 

‘Je kunt een algemene visie niet op alle huizen leggen. Liante wil alles op één lijn, terwijl 

elk huis anders werkt.’ (groepsgesprek #2, 23-11-‘17) 

 

Ze geven hierbij het voorbeeld van het restaurant op locatie 1 dat ’s avonds niet meer open blijft, 

wat gemiste kansen geeft voor het welzijn van bewoners. Ze benoemen de mogelijkheid tot het 

formuleren van subvisies: een beschrijving van hoe de algemene visie uitwerking kan krijgen op een 
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bepaalde locatie, met daarin de zaken die een locatie niet of juist wel kan bieden (aansluitend bij de 

doelgroep op die locatie). Een OR-lid sluit hierbij aan:  

 

‘Bij zelfsturing hoort ook dat teams dingen anders kunnen inrichten. Wat moet wel en niet 

van bovenaf worden opgelegd?’ (reflectiegesprek met OR-lid, 22-01-‘18) 

 

Contextuele factoren 

Ten tijde van het actieonderzoek naar leiderschap werd duidelijk dat de organisatie verschillende 

ontwikkelingen aan het doormaken is. Deze context heeft ook zijn doorwerking op de beleving van 

leiderschap. Zo stond Zorggroep Liante onder leiding van een interim-bestuurder. Deze persoon was 

verantwoordelijk voor het tot stand brengen van en communiceren over de strategische koers van 

Liante. Tegelijkertijd werd een nieuwe bestuurder geworven, die tot taak heeft het strategisch plan 

tot uitvoer te brengen. Zowel de komst van de nieuwe bestuurder als de uitwerking van het strategisch 

plan (en de nog onduidelijke gevolgen daarvan voor medewerkers) leverde onrust op in de organisatie. 

Medewerkers geven hierover aan:  

 

‘We zien haar [de interim-bestuurder – red.] niet, maar voelen haar wel’ (groepsgesprek #2, 

23-11-‘17) en ‘omdat het strategisch beleid nog niet concreet is, weet de teamleider soms 

niet hoe ze moet handelen. Dat heeft soms tot gevolg dat teamproblemen niet worden 

opgelost.’ (groepsgesprek #1, 23-11-‘17) 

 

Een belangrijke pijler van het strategisch plan is de ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Voor 

een organisatie waarin ‘men gewend is om van bovenaf richting te krijgen’ (aldus een OR-lid), 

betekent het lager in de organisatie neerleggen van verantwoordelijkheden een hele omslag. De 

locatie-leidinggevende geeft hierover aan:  

 

‘Medewerkers zijn wel op de hoogte gebracht van de koerswijziging, maar de vraag is of dat 

helemaal goed is aangekomen. Sommigen zullen dat nog best spannend vinden, om zelf meer 

verantwoordelijkheid te nemen.’ (exploratief gesprek met de locatie-leidinggevende, 31-

08-‘17) 

 

Het OR-lid vult hierop aan:  

 

‘Veel piketpaaltjes moeten opnieuw worden geslagen: wie heeft welke rol en 

verantwoordelijkheid? En wat is nodig om daarnaar te handelen?’ (reflectiegesprek met een 

OR-lid, 22-01-‘18) 

 

Voortkomend uit het strategisch plan heeft Liante zich tevens tot doel gesteld om een nieuwe 

beschrijving te maken van alle functies binnen de organisatie (met de daarbij horende prestaties) en 

om waar nodig functies opnieuw te verdelen. Het doel hiervan is om taken meer in samenhang te 

brengen met andere taakgebieden in de organisatie en om duidelijk te maken wie welke 

verantwoordelijkheid draagt en welke bevoegdheden daarbij horen. Medewerkers geven in de 

groepsgesprekken echter aan hierdoor vooralsnog veel onduidelijkheid te ervaren over wat wel en 
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niet tot hun takenpakket behoort en hoeveel ruimte en vrijheid zij krijgen om resultaten te realiseren. 

Een medewerker op locatie 2 geeft hierover aan: 

 

‘Wat wordt er van mij verwacht en welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Wil ik dat 

of wil ik meer of minder? Daar moeten we met elkaar het gesprek over voeren.’ 

(groepsgesprek #2, 23-11-‘17) 

 

Een andere belangrijke pijler binnen het strategisch plan van Liante is het bieden van 

persoonsgerichte zorg aan bewoners. Tijdens het meelopen op de twee locaties valt echter op dat, 

ondanks de liefdevolle en warme verzorging van bewoners, medewerkers een hoog tempo aan moeten 

houden om de benodigde basiszorg te kunnen bieden. Hierdoor lijken tijd en rust soms te ontbreken 

om voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van bewoners en hun naasten. Een medewerker 

van locatie 1 geeft hierbij het voorbeeld van een echtpaar dat samen opgenomen is. Mevrouw is sterk 

dementerend en gaat hard achteruit. Er is eigenlijk geen tijd om aandacht te besteden aan het welzijn 

van meneer, terwijl hij zich vaak flink zorgen maakt en ook zelf een verwerkingsproces doormaakt. 

De betreffende medewerker geeft wel aan dat zij zorgt dat ze tijdens de zorgmomenten zoveel 

mogelijk persoonlijke aandacht schenkt aan een bewoner.  

6.4   Overkoepelende interpretatie van bevindingen 

Reflectie vanuit het model van Barrett 

Bij Zorggroep Liante komen veel elementen naar voren die passen bij niveau 2 (relatie-management) 

en niveau 3 (prestatie-management) van het leiderschapsmodel van Barrett. Dit sluit aan bij de 

ontwikkeling naar zelforganisatie en de resultaatgerichte benadering die Liante uitdraagt. Op niveau 

2 gaat het over de interactie tussen team en teamleider. De resultaten illustreren de zoektocht waarin 

Liante zit: aan de ene kant willen de teams meer ruimte en vertrouwen en voelen ze zich klein 

gehouden. Aan de andere kant ervaart de teamleider dat teams snel weer terugkomen bij de 

teamleider en dat ze afspraken niet altijd naleven. Op niveau 3 gaat het over de verdeling van rollen 

en taken. Ook hier komen twee kanten naar voren: aan de ene kant wil Liante verantwoordelijkheden 

lager in de organisatie leggen. Aan de andere kant wachten medewerkers de nieuwe functie-

beschrijvingen af (in plaats van hun rol zelf in te vullen) en hebben leidinggevenden soms moeite om 

taken te delegeren.  

 

Deze bevindingen onderstrepen de moeilijkheid van een ontwikkeling naar zelforganisatie, zowel voor 

leidinggevenden (ruimte bieden, delegeren) als voor teams (initiatief en verantwoordelijkheid 

nemen). Ondanks het feit dat men aangeeft gemakkelijk te vervallen in het oude patroon van 

beheersmatig leiderschap, spreekt uit de resultaten, zowel vanuit teams als vanuit de 

leidinggevenden, een duidelijke wens tot zelforganisatie. Zichtbaarheid, vertrouwen en 

betrokkenheid komen hierbij naar voren als belangrijke uitgangspunten voor goed (persoonlijk) 

leiderschap. Het kan daarom helpen om ze met elkaar opnieuw in te kleuren (wat verstaan we onder 

die begrippen? hoe willen we met elkaar omgaan?). Daarnaast is het van belang om samen heldere 

kaders te schetsen waarbinnen teams initiatief mogen nemen. Welke verwachtingen hebben teams 

en teamleiders van elkaar? Aan welke Liante-brede afspraken moeten teams zich houden en waar zit 

andersom de ruimte om de zorg in te vullen naar de cultuur van een locatie?  
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In het onderzoek opperde de teamleider de mogelijkheid om vanuit casussen (bijvoorbeeld roostering) 

te experimenteren met zelforganisatie. Deze suggestie sluit aan op niveau 4 van het 

leiderschapsmodel van Barrett (continue verbetering), waarbij de focus ligt op reflectie en leren in 

de praktijk. De teamleider (en/of wijkverpleegkundige) kan hierbij als coach of facilitator optreden, 

door inhoudelijke knelpunten bespreekbaar te maken en daarmee het lerend vermogen van het team 

te stimuleren. Daarnaast kan de teamleider bespreekbaar maken wat ze overstijgend ziet gebeuren 

en medewerkers uitnodigen dat ook te doen (hoe is de dynamiek tussen het team en de teamleider? 

Met wat voor vragen komen teams bij de teamleider? Waarom komt men afspraken soms niet na en 

wat is ervoor nodig om dat wel te doen?). Ook kan de teamleider teamleden uitnodigen en stimuleren 

om elkaar feedback te geven en hierbij zorgen voor een veilige sfeer in het team.  

 

Eén van de aandachtspunten van Liante in het actieonderzoek naar leiderschap ging over het opvolgen 

van implementatieprocessen. Deze vraag sluit enerzijds aan bij het schetsen van de kaders richting 

teams en anderzijds bij het inrichten van een lerende cultuur. Als teams goed begrijpen hoe het 

strategisch plan uitvoering krijgt in de dagelijkse praktijk en wanneer en waarom het van belang is 

om Liante-breed op dezelfde manier te werken, dan zullen ze zich waarschijnlijk sneller eigenaar 

voelen. Zeker wanneer ze betrokken zijn bij het ‘slaan van de piketpaaltjes’ en ze daarnaast ook 

ruimte voelen om andere dingen in te richten zoals past bij hun locatie. Daarnaast past het ook bij 

een coachende rol van de leidinggevende om eerder gemaakte afspraken met het team te evalueren 

en moeilijkheden of weerstand boven tafel te krijgen, zodat men gezamenlijk kan komen tot passende 

oplossingen.  

 

Op niveau 5 van het model van Barrett gaat het over inspiratie vanuit een gedeelde visie en waarden. 

In haar strategisch plan beschrijft Liante dat ze zich wil richten op kwetsbare ouderen met een 

(zwaardere) zorgvraag en dat persoonsgerichte zorg daarbij het uitgangspunt vormt. Deze gedeelde 

kijk op goede zorg voor bewoners kan de ontwikkeling naar zelforganisatie verder versterken. Door 

persoonsgerichte zorg als gemeenschappelijk doel te nemen en daarover met elkaar in gesprek te 

gaan (wanneer sluit de zorg aan bij de wensen en behoeften van een bewoner? wat is daarvoor nodig?), 

kan zelforganisatie een middel worden om dat doel te bereiken (in plaats van dat het een doel op 

zich wordt). Bovendien kunnen teams en leidinggevenden vanuit dit gesprek over goede zorg ook 

makkelijker met elkaar reflecteren op de indeling van functies en de gewenste verdeling van rollen 

en verantwoordelijkheden. Daarbij kunnen ze dan ook specifieke aandacht geven aan samenwerking 

onderling en met andere disciplines.  

 

Reflectie op de twee deelnemende locaties 

Onderdeel van het actieonderzoek bij Zorggroep Liante naar leiderschap in alle lagen van de 

organisatie was om locatie 1 (een meer traditioneel verzorgingshuis) te vergelijken met locatie 2 (een 

kleinschalige woonvorm). Op locatie 1 zit het team nog meer in de beginfase van experimenteren met 

zelforganisatie, waar op locatie 2 het team al meer verantwoordelijkheden draagt. Voor beide 

locaties kan het nuttig zijn om eerst het gesprek te voeren over de uitgangspunten voor goed 

(persoonlijk) leiderschap en over de kaders waarbinnen team én teamleider zich mogen bewegen. Op 
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die manier kan er over en weer meer begrip ontstaan en kan men toewerken naar een gedeelde kijk 

op de verdeling van rollen en taken.  

 

Op locatie 1 zou men naar voorbeeld van locatie 2 kunnen starten met het beleggen van een aantal 

(overzichtelijke) taken in het team, waarbij het team en de teamleider heldere afspraken maken 

over de wederzijdse verwachtingen (en deze ook evalueren). Op locatie 2 kan de teamleider al meer 

vanuit de rol van coach of facilitator bespreekbaar maken waar knelpunten liggen rondom 

zelforganisatie. Door het op een gemeenschappelijk niveau te hebben over de ruimte en vrijheid waar 

het team behoefte aan heeft en het spanningsveld dat de teamleider daar soms bij voelt, kan men 

met elkaar komen tot inzichten en nieuwe afspraken. Bovendien kan de teamleider het team uitdagen 

om te reflecteren op persoonsgerichte zorg, om hen van daaruit te stimuleren zelf invulling te geven 

aan hun takenpakket en samenwerking.  

6.5   Conclusies 

Binnen het actieonderzoek naar leiderschap in alle lagen van de organisatie hanteerde Zorggroep 

Liante de volgende vraagstelling: ‘Op welke manier lukt het ons om in de verschillende lagen van de 

organisatie de beweging naar eigen verantwoordelijkheid te nemen?’. Deelvragen hierbij waren: ‘hoe 

beweegt de nieuwe visie op leiderschap zicht voort in de organisatie?’ En ‘hoe kunnen we in 

evaluatieve zin zaken bespreekbaar maken en waar nodig bijstellen? 

 

De resultaten illustreren het spanningsveld tussen ruimte geven enerzijds en verantwoordelijkheid 

nemen anderzijds, wat past bij de ontwikkeling richting zelforganisatie. Veel elementen die naar 

voren komen uit het onderzoek gaan over de onderlinge relaties (met zichtbaarheid, vertrouwen en 

betrokkenheid als uitgangspunten) en over het inrichten van structuren (bijvoorbeeld de indeling van 

functies) en het verdelen van rollen en verantwoordelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld nog 

discongruentie zichtbaar in gedrag en mensen ten aanzien van de nieuwe situatie, zowel bij 

teamleiders (‘loslaten’), als bij teamleden (verantwoordelijkheid nemen). Het schetsen van heldere 

kaders (met oog voor de ‘couleur locale’), het stimuleren van een lerende en reflecterende cultuur 

(met daarbij een coachende rol van de leidinggevende) en het benutten van zelforganisatie als middel 

om persoonsgerichte zorg te realiseren, kunnen behulpzaam zijn op de weg naar meer eigenaarschap 

en professionele verantwoordelijkheid in de teams.  

 

Een concrete onderliggende visie die wordt doorleefd in alle lagen van de organisatie kan daarbij als 

houvast dienen in het nemen van besluiten. Bij Liante lijkt het geven van ruimte en het lager leggen 

van verantwoordelijkheden met name instrumenteel ingestoken. Dat is zeker relevant, maar zorgt 

niet voor intrinsieke motivatie bij de teamleden. Een waarde toekennen – middels een visie – kan 

zorgen voor een positieve stimulans richting de het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid. Ook 

‘het goede gesprek’ tussen team en leidinggevende over wederzijdse verwachtingen en het betrekken 

van medewerkers bij het implementeren van de strategische koers van Liante zijn hierbij essentieel.  
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7. Reflectie op casussen 

In lijn met de literatuurstudie laat het actieonderzoek in de drie verpleeghuizen zien dat er geen 

pasklaar antwoord is voor succesvol leiderschap in alle lagen van de verpleeghuizen. Leiderschap 

wordt gekleurd door de context waarin organisaties, locaties en teams zich bevinden, de situaties 

waarmee men te maken krijgt, en de betrokken personen. In dit hoofdstuk wordt hierop gereflecteerd 

vanuit verschillende perspectieven en vanuit de drie casussen. 

 

De drie verpleeghuizen waarbij actieonderzoek is uitgevoerd, kennen zowel verschillen als 

overeenkomsten. De verpleeghuizen hebben overeenkomstig dat ze allen een visie nastreven waarbij 

de cliënt en de handelingsruimte van professionals meer centraal komt te staan. Bij WarmThuis en 

Atlant wordt dit geduid als ‘meer ruimte’ voor zowel professionals als cliënten. Ten aanzien van de 

organisatievorm werkt geen van de drie organisaties met zelfsturende teams, maar wordt wel 

professionele verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij teams en individuele zorgprofessionals 

gestimuleerd. Liante heeft als enige organisatie ook expliciet een visie op leiderschap geformuleerd. 

De organisaties verschillen van elkaar in omvang. Atlant en Liante zijn middelgrote organisaties en 

WarmThuis is een kleinschalige organisatie. 

 

7.1   Randvoorwaarden voor succesvol leiderschap 

Binnen de drie onderzochte organisaties lijken drie contextuele factoren randvoorwaardelijk voor de 

wijze waarop succesvol leiderschap wordt ervaren:  

1. De wijze waarop en mate waarin veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd, en de 

invloed daarvan op de stabiliteit en rust in de organisatie.  

2. De mate waarin een concrete visie op (persoonsgerichte) verpleeghuiszorg en leven beschikbaar 

is, wordt nageleefd, uitgedragen en als uitgangspunt dient bij het nemen van beslissingen in alle 

lagen van de organisatie, en  

3. Aanwezigheid van (beleefde) open cultuur en vertrouwen in en tussen de verschillende lagen. 

Een open cultuur en vertrouwen draagt bij aan synergie tussen de verschillende lagen.  

 

De drie bestudeerde casussen verschaffen inzicht in de wijze waarop de drie genoemde 

randvoorwaarden de uitoefening van leiderschap kunnen beïnvloeden. Voor leiders in verpleeghuizen 

kan het waardevol zijn om zich bewust te zijn van de invloed van deze factoren en zo mogelijk 

gunstige randvoorwaarden te scheppen voor leiderschap. 

 

WarmThuis kan worden gekenmerkt als een relatief stabiele organisatie met weinig grote 

veranderingen (o.a. lage doorstroom van zorgprofessionals en geen grote implementatieprojecten 

en/of reorganisaties), waarbij er een concrete visie aanwezig is - ‘meer ruimte’ - die in bijna alle 

situaties het uitgangspunt vormt voor beslissingen. Er wordt gehandeld vanuit gemeenschappelijke 

waarden. De cultuur wordt als open en veilig ervaren, en zorgprofessionals ervaren professionele, 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en ruimte in hun werk. Er is synergie tussen de verschillende 

lagen. Leiderschap wordt door alle betrokkenen ook positief geduid.  
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Bij Atlant is relatief recent een nieuwe visie ontwikkeld. Deze visie is bekend bij de zorgprofessionals 

en wordt door hen onderschreven, maar vormt nog niet overal het uitgangspunt van beslissingen. De 

waarden achter de visie worden gedeeld, maar zijn (nog) niet bij allen geïnternaliseerd. Daarnaast is 

bij Atlant zichtbaar wat de invloed van het doorvoeren van veranderingen op leiderschap is en welke 

rol de mate van een open cultuur daarbij speelt. Bij locatie 1 zijn zorgprofessionals en teamleiders 

nog zoekende naar hun rol en positie ten opzichte van elkaar. Er is minder professionele en 

gezamenlijke verantwoordelijkheid aanwezig, en niet alle zorgprofessionals ervaren een veilige basis. 

Er is weinig synergie tussen de teamleider en het team, of tussen de locatie en de rest van de 

organisatie. Locatie 2 van Atlant is daarentegen stabieler en zorgprofessionals zijn goed op elkaar 

ingespeeld. Er heerst meer samenhorigheid. Het leiderschapsgedrag van de teamleider lijkt hier beter 

te passen.  

 

Liante heeft een concrete visie op leiderschap ontwikkeld. Echter zowel de visie van de organisatie 

als de visie op leiderschap zijn niet goed bekend bij de zorgprofessionals; de visies vormen nog geen 

uitgangspunt voor het nemen van beslissingen. Daarnaast maakt de organisatie op dit moment veel 

veranderingen door. Als gevolg daarvan is er minder synergie waarneembaar tussen de verschillende 

lagen van de organisatie en wordt bij de teams nog relatief weinig eigenaarschap waargenomen. Het 

geven van ruimte en het lager leggen van verantwoordelijkheden is met name instrumenteel 

ingestoken. Als gevolg is (nog) minder intrinsieke motivatie bij de teamleden waarneembaar. 

7.2   Leiderschap vraagt om maatwerk 

In deze eindrapportage is bewust gekozen om de drie casussen uitgebreid en individueel uit te werken, 

omdat de wijze waarop leiderschap tot uiting komt verschilt per casus, en daarmee sterk context-, 

situatie- en persoonsafhankelijk is. Juist door de wisselwerking tussen verschillende contexten, 

situaties en betrokken personen, ontstaat gedetailleerd inzicht in wat qua leiderschap werkt, en wat 

niet. Het actie-onderzoek toont aan dat de uitoefening van leiderschap sterk afhankelijk is van de 

wisselwerking tussen de betrokkenen, en de context waarbinnen leiderschap plaatsvindt. Het gaat 

over een veranderend samenspel tussen aan de ene kant loslaten en ruimte geven van 

teamleiders/managers, en aan de andere kant het nemen van verantwoordelijkheid van 

zorgprofessionals. Daarvoor dient constant een passende balans voor worden gevonden. Het één kan 

niet worden gerealiseerd zonder het ander: ruimte nemen gaat gemakkelijker als deze ook wordt 

geboden. Voor een succesvol samenspel is een wederzijdse relatie tussen alle betrokkenen essentieel, 

evenals een gemeenschapsgevoel waarin vanuit gezamenlijke waarden wordt gewerkt.  

 

De Seven Levels Modellen (zowel de Levels of Leadership Consciousness als de Levels of Leadership 

Consciousness) bleek behulpzaam in het bieden van inzicht in de (dis)balans in het samenspel tussen 

alle betrokkenen. Het Levels of Organizational Model maakte aan de ene kant inzichtelijk wat de 

behoeften zijn van bijvoorbeeld een team of locatie. Aan de andere kant laat het zien op welke wijze 

- vanuit welk leiderschapslevel - hierop werd geanticipeerd: door het team zelf, door teamleiders, 

managers of individuele zorgprofessionals (informele leiders). Door te kijken naar dit samenspel 

tussen behoeften en leiderschap werd duidelijk dat leiderschap niet gaat over één leider, niet over 

één verantwoordelijke. Leiderschap is een gezamenlijke inspanning. Hoe stelt de 
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locatieleidinggevende zich op? Maar ook: welke rol speelt het team en individuele zorgprofessionals? 

Is er sprake van synergie?  

 

Door bewustzijn te creëren ten aanzien van een mogelijke discrepantie tussen behoeften en 

leiderschapsgedrag binnen een team of tussen de verschillende lagen in de organisatie, kan een eerste 

stap worden gezet in het nader tot elkaar komen. Bij Zorggroep Liante illustreren de resultaten 

bijvoorbeeld de zoektocht naar zelforganisatie: aan de ene kant voelen de teams zich klein gehouden 

en willen ze meer ruimte en vertrouwen, aan de andere kant ervaart de teamleider dat teams snel 

weer terugkomen bij de teamleider en dat afspraken niet altijd worden nageleefd. Verandering vraagt 

om een goede balans in de wisselwerking van zowel het team als de teamleider. Bij Atlant was sprake 

de wisselwerking tussen team en teamleider op locatie 1 niet in balans. Kenmerkend voor het gedrag 

van de teamleider is dat zij de medewerkers trachtte te stimuleren om zelf initiatief en eigenaarschap 

te tonen, en zich te ontwikkelen. Daarmee handelde zij vanuit de hogere niveaus van de Levels of 

Leadership Consciousness. Het team leek zich echter niet altijd comfortabel te voelen bij de geboden 

ruimte. Zij hadden behoefte aan meer rol- en taakduidelijkheid (niveau 2 – relaties), en daarmee 

leiderschap dat meer gericht is op de onderlinge relaties en het creëren van een veilige en stabiele 

omgeving (niveau 1 en 2). 

7.3   Van inzicht naar verandering 

Naast meer inzicht in wat werkt en wat niet, is aanpassing in gedrag nodig van alle betrokkenen om 

meer synergie te krijgen tussen behoeften en beoefend leiderschap. Een blijvende leer- en 

verbetercultuur met daarin ruimte voor experimenteren is hierbij behulpzaam, waarin men het 

gesprek voert over en experimenteert met loslaten enerzijds en professionele en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid anderzijds. Een open cultuur en onderling vertrouwen zijn hierbij essentieel. 

Professionals, teamleiders en management dienen open te staan om hierover met elkaar in gesprek 

te gaan. De visiebijeenkomsten bij WarmThuis – welke als interventie zijn ingezet in het 

actieonderzoek -, om gezamenlijk een basis te leggen voor een visie op leiderschap, zijn hiervan een 

concreet voorbeeld binnen het actieonderzoek. Men is gezamenlijk het gesprek aangegaan over 

kernwaarden, wat men wil behouden en waarvan men afscheid wil nemen en hoe men daar kan 

komen. Bij deze bijeenkomsten waren mensen uit alle lagen van de organisatie aanwezig en nodigde 

men elkaar uit om hun visie te delen met de groep.  

 

Maar afstemming tussen behoeften en beoefend leiderschap alleen is niet voldoende voor de realisatie 

van betere professionele en gezamenlijke verantwoordelijkheid, zoals bij locatie 2 van Atlant al werd 

geconcludeerd. Team en teamleider zijn goed op elkaar ingespeeld en er heerst een goede basis van 

onderling vertrouwen. Om eigen regie en professionele verantwoordelijkheid nog meer in de teams 

te beleggen – en daarmee ook een meer intrinsieke beleving van de visie ‘meer ruimte’ – is stimulatie 

naar meer gemeenschappelijke waarden nodig. In principe dient de nieuwe visie hier al toe, maar de 

resultaten laten ook zien dat niet alle zorgprofessionals de visie als ‘iets van hen’ zien. Beslissingen 

worden daardoor ook niet als vanzelfsprekend genomen op basis van hun gemeenschappelijke visie 

(waarden).  
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Hoe zet je een dergelijke visie om in concreet en passend gedrag? De visies van de drie verpleeghuizen 

zijn op hoofdlijnen overeenkomstig – ‘cliënt centraal’ en verantwoordelijkheden lager in de 

organisatie. Welk gedrag hoort daarbij? Van wie? En hoe combineer je rolduidelijkheid met 

gelijkwaardigheid, besluitvaardigheid en eigen regie? Dit vraagt om een grote diversiteit in 

leiderschapsgedragingen en intrinsieke leer- en ontwikkelwensen van de organisaties.  

 

De Levels of Organizational en Leadership Consciousness kunnen bijdragen aan het creëren van inzicht 

in – en daarmee bewustzijn van – de afstemming tussen behoeften en leiderschap. In het 

actieonderzoek zijn de modellen in eerste instantie ingezet voor de eigen reflectie van onderzoekers. 

Maar al vrij snel werd de bruikbaarheid van de modellen in de reflectie richting de verpleeghuizen 

bevestigd. De modellen zijn als interventie binnen het actieonderzoek ingezet voor reflectie met 

leidinggevenden. Tijdens reflectiegesprekken met managers en teamleiders in de drie verpleeghuizen 

en in een groepsgesprek met teamleiders bij Atlant zijn de modellen gebruikt om de opgedane 

inzichten terug te geven: de geobserveerde behoeften van teams zijn geplot in de Levels of 

Organizational Consciousness en het geobserveerde gedrag in de Levels of Leadership Consciousness. 

Overeenkomsten of verschillen in behoeften van teams en gedrag van teamleiders werden hierdoor 

zichtbaar. Vervolgens zijn de managers en teamleiders gevraagd om een reactie hierop. Zij gaven aan 

het een behulpzaam reflectiekader te vinden. Het gaf duiding aan de soms ongrijpbare context en 

situaties. Een teamleider zei ook de praktijk nadrukkelijk te herkennen in de verschillende lagen van 

het reflectiekader. Naar aanleiding daarvan gaf ze aan op zoek te gaan naar manieren om samen met 

het team een volgende ontwikkelstap te maken. Bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten om 

eigenaarschap en het gemeenschapsgevoel te vergroten. Teamleiders bij Atlant gaven verder aan dat 

de modellen een behulpzaam raamwerk zouden kunnen zijn bij het formuleren van hun persoonlijke 

ontwikkelplannen. In het actieonderzoek zijn de modellen niet direct toegepast in terugkoppeling 

naar de teams. We denken dat dit wel degelijk effectief zou kunnen zijn, doordat je teams dan inzicht 

geeft in de eigen invloed op de beoefening van leiderschap. 

 

De modellen laten ook zien dat leiderschap gaat om het maken van de juiste analyse van de situatie 

en het daarop afstemmen van je gedrag. Dit vereist competenties als analytisch denken, flexibiliteit 

en adaptiviteit van teamleiders en managers. Maar leiderschap is ook de verantwoordelijkheid van 

zorgprofessionals. Ook zij moeten worden gestimuleerd om hun rol in het geheel te erkennen en hierin 

verantwoordelijkheid te nemen. De Seven Levels Modellen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Daarnaast 

kunnen de modellen richting bieden voor doorontwikkeling in de toekomst. Ze verschaffen inzicht in 

mogelijke vervolgstappen in de richting van een volgende fase.  

7.4   Leiderschap als concept 

Overeenkomstig de interpretatie uit de vorige paragraaf hebben we in dit onderzoek leiderschap 

benaderd als een collectief begrip. Deze benadering is echter niet in lijn met hoe leiderschap in het 

actieonderzoek werd beleefd door alle betrokkenen vanuit de verpleeghuizen. De verpleeghuizen 

beogen meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie en professionele autonomie bij 

zorgprofessionals. In de casussen is leiderschap echter vooral nog gerelateerd aan individuen, waarbij 

men denkt vanuit de formele leiderschapsfuncties (teamleiders, management e.d.). Bij onvrede en/of 

situaties ‘met wrijving’ werd gemakkelijk bestraffend naar elkaar gewezen, in plaats van dat er 
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gezamenlijke verantwoordelijkheid werd genomen. Dit leidde ertoe dat het actieonderzoek in 

sommige gevallen ook als persoonlijk werd ervaren (‘Ze bestuderen hoe ik het doe’) of juist als ‘niet 

iets van mij’.  

 

De individuele benadering van leiderschap was vooral bij Liante en Atlant zichtbaar. Bij WarmThuis 

werd leiderschap meer als een gezamenlijke verantwoordelijkheid gezien. WarmThuis kent een 

duidelijke rol- en taakverdeling (lagen in de organisatie), maar zorgprofessionals ervaren wel een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zorg voor de cliënt. In een groepssessie gaven 

zorgprofessionals ook aan ‘leiderschap’ een vervelend woord te vinden, aangezien ze zich 

gelijkwaardig aan elkaar en hun teamleiders voelen. 
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8. Conclusies 

Het onderzoek naar leiderschap heeft tot doel gehad om Inzicht te krijgen in succesvol leiderschap 

in alle lagen van de verpleeghuispraktijk met aandacht voor kenmerken en gedrag (van leiders), 

beïnvloedende factoren en methoden en strategieën voor de vertaling van leiderschap naar de 

praktijk. Daartoe zijn vijf gerelateerde onderzoeksvragen geformuleerd. Dit hoofdstuk start met de 

hoofdconclusie van het onderzoek, waarna nader wordt ingegaan op de specifieke onderzoeksvragen. 

Tot slot volgen enkele methodologische overwegingen. 

 

Uit onze systematische literatuurstudie konden we al concluderen dat er geen eenduidig antwoord 

bestaat op de vraag wat succesvol leiderschap is. Ondanks het feit dat de wetenschappelijke 

literatuur – zowel binnen de langdurige zorg als bij andere sectoren - een sterke tendens laat zien 

richting relationele leiderschapsstijlen (o.a. Cummings et al., 2010; Donoghue & Castle, 2009; 

Lundgren et al., 2016; Nielsen & Munir, 2009) benadrukken diverse andere studies dat succesvol 

leiderschap niet kan worden bereikt door enkel de inzet van relationele leiderschapsgedragingen (o.a. 

Havig et al., 2011; Jennings et al., 2011; Jeon et al., 2015; Lynch et al., 2011). Leiderschap is complex 

en multidimensionaal en wordt gemedieerd door verschillende factoren, zowel op organisatieniveau 

als individueel niveau. Ondanks dat een relationele grondhouding centraal staat in de bestudeerde 

artikelen, vragen bepaalde situaties en contexten soms ook om meer taakgerichte aspecten. Vanwege 

de complexiteit is in het actie-onderzoek de focus ook met name gericht geweest op 

leiderschapsgedragingen – Wat is passend in welke situatie? En waarom? - in plaats van op 

leiderschapsstijlen. Leiderschap is niet eenvoudig ‘te vangen’ in één stijl. 

 

De visies van de organisaties zijn op grote lijnen overeenkomstig (persoonsgerichte zorg en 

verantwoordelijkheden lager), maar de historie en de wijze waarop ze dit vormgeven is verschillend. 

Dit wordt benadrukt door de bevindingen in het actieonderzoek waaruit blijkt dat leiderschap gaat 

over een wisselwerking tussen personen en afhankelijk is van situaties en behoeften. Ondanks het feit 

dat relationeel verwante kenmerken en gedrag het meest worden gewaardeerd, leidt toepassing 

hiervan niet in elke situatie tot het gewenste resultaat. Het is van belang dat de behoeften van 

personen, teams en/of locaties goed in beeld zijn. Vervolgens moet bekeken worden op welke wijze 

– vanuit welke leiderschapsgedrag – hier het beste op kan worden geanticipeerd: door het team zelf, 

door teamleiders, managers of individuele zorgprofessionals (informele leiders). Teams met een 

minder stabiele basis lijken daarbij meer behoefte te hebben aan leiderschap vanuit meer 

taakgerichte aspecten (en vice versa). Dit was onder andere zichtbaar bij locatie 1 van Atlant. 

 

De vertaling van een visie in en de afstemming van behoeften op concreet en passend 

leiderschapsgedrag is één van de grootste uitdagingen gebleken. Welk gedrag van wie hoort bij de 

vertaling van de visie? En hoe combineer je rolduidelijkheid met gelijkwaardigheid, besluitvaardigheid 

en eigen regie? Dit vraagt om een grote diversiteit in leiderschapsgedragingen, analytisch vermogen 

en intrinsieke leer- en ontwikkelwensen van de organisaties. 

 

Door bewustzijn te creëren over de mogelijke discrepantie tussen behoeften en leiderschap binnen 

een team of tussen de verschillende lagen in de organisatie, kan een eerste stap worden genomen in 

het nader tot elkaar komen, en het aanpassen van gedrag op die behoeften. Het bewustzijn in de 
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aan- of afwezigheid van synergie hierin is in het actie-onderzoek met name zichtbaar geworden 

tijdens de reflectiegesprekken met teamleiders en managers, waarbij zij op basis van de 

terugkoppeling van de observaties inzicht verkregen in de behoeften van de teams/de organisatie en 

hoe dat wel of niet overeenkwam met het gedrag van henzelf en/of collega’s. Hierdoor werd een stap 

genomen in het benaderen van leiderschap vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarop 

alle betrokkenen invloed kunnen uitoefenen.  

 

Enerzijds sluiten onze bevindingen aan bij de principes van adaptief en situationeel leiderschap, 

waarbij leiderschapsgedragingen worden afgestemd op de situatie en de persoon (Lynch et al., 2011; 

Corazzini et al., 2013). Anderzijds benadrukken onze bevindingen het belang van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Leiderschap gaat over het samenspel tussen individuen. Daarmee sluiten onze 

bevindingen ook aan bij de theorie van gedistribueerd leiderschap (Oldenhof et al., 2016). Hierbij 

koppelen managers leiderschap los van hun eigen positie en framen het als een collectieve 

verantwoordelijkheid en inspanning. Leiderschap wordt zo benaderd als een breder 

organisatieconcept en minder als verbonden met functies, posities en personen. Leiderschap wordt 

hierbij meer vanuit de inhoud en/of visie benaderd, en minder vanuit positie. Als gevolg wordt meer 

gelijkwaardigheid ervaren. Dit is bijvoorbeeld ook zichtbaar bij WarmThuis. Deze stroming sluit aan 

bij concepten als zelfsturing, die groeien in populariteit. Oldenhof et al. (2016) concludeerden in hun 

studie dat gedistribueerd leiderschap leidt tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel bij mensen op 

de werkvloer, meer bewegingsruimte voor professionals en middenmanagers die zich in toenemende 

mate als coach positioneren.  

8.1  Kenmerken en gedrag van leiders 

De onderzoeksvraag ‘Wat zijn kenmerken en gedrag van leiders in de verpleeghuiszorg?’ geeft nadere 

invulling aan leiderschapsstijlen en -theorieën. De literatuurstudie heeft hier eerste inzichten aan 

gegeven. Het actieonderzoek geeft hier verdere verdieping aan. 

 

De literatuur kent een hoge mate van overlap in gedrag en kenmerken die gekoppeld worden aan de 

verschillende leiderschapsstijlen. Waar bij relationele en aanverwante leiderschapsstijlen de nadruk 

ligt op het aangaan en onderhouden van relaties, gebruikmakend van emotionele vaardigheden als 

luisteren, empathie hebben en tonen en reageren op zorgen (o.a. Cummings et al., 2008; Havig et 

al., 2011; Jeon et al., 2015), focust taak-georiënteerd leiderschap zich op taken en activiteiten (wie 

doet wat, wanneer en hoe), rolverdeling, doelstellingen, monitoring en resultaten (Havig et al., 

2011ab). Daarmee spreken relationele leiderschapsstijlen vooral de intrinsieke motivatie van 

medewerkers aan [o.a. Cummings et al., 2008; 2011; Donoghue & Castle 2009). Taakgerichte 

leiderschapsstijlen spreken meer de extrinsieke motivatie aan (o.a. Havig et al., 2011ab).  

 

De inzichten uit het actieonderzoek ondersteunen de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. 

Kenmerken en gedrag die worden gewaardeerd bij leidinggevenden hebben met name betrekking op 

(1) betrokkenheid (o.a. oog voor zorgprofessionals en weten wat er speelt), (2) vertrouwen van 

teamleider naar zorgprofessionals en vice versa, (3) zichtbaarheid van leidinggevenden en (4) het 

geven van ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid door zorgprofessionals.  
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Meer taakgerichte kenmerken zijn eveneens als relevant naar voren gekomen, voornamelijk ten 

aanzien van rol- en taakduidelijkheid en het ingrijpen wanneer onderlinge relaties onder druk komen 

staan en bij ‘crisismanagement’. Daarbij werd rol- en taakduidelijkheid ook als randvoorwaardelijk 

gezien voor het kunnen nemen van professionele verantwoordelijkheid. Bij locatie 1 van Atlant kwam 

bijvoorbeeld in gesprekken met zorgprofessionals naar voren, dat rollen en taken niet altijd duidelijk 

afgesproken waren. Dit soort onduidelijkheid gaat ten koste van onderlinge relaties en leidt tot 

problemen in de dagelijkse werkzaamheden. Als gevolg ervan neemt men minder vaak zelf initiatief. 

Onder andere deze inzichten illustreren de invloed van wisselwerking op succesvol leiderschap. Een 

goede synergie tussen teamleiders, managers en zorgprofessional en de aanwezigheid van de 

benodigde randvoorwaarden leidt tot een goede wisselwerking. Competenties zoals bewustzijn, 

analytische vermogen, adaptiviteit en flexibiliteit spelen hierbij een belangrijke rol.  

8.2  Effecten van leiderschapsstijl op de kwaliteit van verpleeghuiszorg en leven 

Op de onderzoeksvraag ‘Wat zijn effecten van deze leiderschapsstijlen op de kwaliteit van de 

verpleeghuiszorg?’ kan met behulp van dit onderzoek geen volledig en eenduidig antwoord worden 

gegeven. In de literatuurstudie zijn effecten expliciet bestudeerd. Het actieonderzoek heeft hier 

echter geen specifieke focus op gehad. 

 

Uit de literatuurstudie kwam al naar voren dat er geen eenduidig antwoord is op deze vraag. In de 

resultaten worden effecten van leiderschapsstijlen gerelateerd aan een viertal thema’s: effecten ten 

aanzien van (1) zorgverleners (een impliciete relatie met kwaliteit van zorg en leven), (2) kwaliteit 

van zorg, (3) kwaliteit van leven, en (4) persoonsgerichte zorg. Over het algemeen wordt een positief 

verband beschreven tussen relationele leiderschapsstijlen en de vier thema’s (o.a. Castle & Decker, 

2011; Cummings et al., 2010; Lundgren et al., 2016; Nielsen et al., 2008). Een deel van de literatuur 

wijst echter ook op een contrasterend verband, waarbij een combinatie van taakgerichte en 

relationele leiderschap het beste effect heeft op kwaliteit van zorg (Havig et al., 2011).  

 

Het actieonderzoek was hoofdzakelijk gericht op het verkrijgen van inzicht in leiderschap: Wat zijn 

kenmerken en gedrag van leiderschap? Wat past in welke situatie? Er is geen formele aandacht 

geweest voor het in kaart brengen van de effecten van het toegepast leiderschap op de kwaliteit van 

verpleeghuiszorg en leven. Daar kunnen ook geen uitspraken over worden gedaan. Wel is inzichtelijk 

gemaakt welke kenmerken en gedrag prettig en/of gewenst werden bevonden, zoals in de vorige 

paragraaf beschreven. Kenmerken en gedrag passend bij de situationele behoeften en betrokken 

personen leidde tot de meeste tevredenheid. In de meeste gevallen betroffen dit kenmerken en 

gedrag ten aanzien van relationeel leiderschap. Maar in sommige situaties en contexten bleken 

taakgerichte aspecten wenselijk, bijvoorbeeld rondom rol- en taakduidelijkheid.  

8.3  Methoden en strategieën  

Voor de onderzoeksvraag “Welke methoden en strategieën worden toegepast door leiders in de 

verpleeghuiszorg?” geeft het actieonderzoek nadere duiding aan de bevindingen van de 

literatuurstudie.  
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In de literatuur zijn relatief weinig artikelen gericht op strategieën en methoden gevonden. Daarnaast 

geeft de literatuur vooral duiding aan de verschillende mogelijkheden om leiderschapsstijlen te 

realiseren en slechts in beperkte mate hoe de strategieën kunnen worden toegepast. Zoals in de 

literatuurstudie al geconcludeerd, is deze duiding naar waarschijnlijkheid terug te vinden in de ‘grijze 

literatuur’. Op basis van de bestudeerde literatuur kunnen methoden en strategieën worden 

onderverdeeld in een tweetal categorieën: (1) strategieën toegepast door leiders en/of managers om 

hun leiderschap in de organisatie te bestendigen of te versterken, en (2) strategieën toegepast op 

leiders en/of managers, ter versterking van hun leiderschapsvaardigheden. 

 

Zoals al eerder werd geconcludeerd is de vertaling van een visie en/of behoeften van teams in 

concreet en passend leiderschapsgedrag een uitdaging gebleken. Uit het actieonderzoek zijn enkele 

methoden en strategieën voortgekomen, vooral binnen de categorie ‘strategieën toegepast door 

leiders en/of managers’, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt in strategieën op 

managementniveau en strategieën van teamleiders. De belangrijkste strategie qua leiderschap op 

managementniveau bij zowel Liante als Atlant, betreft de implementatie van de visie van de 

organisatie en het strategisch plan (de laatste met name bij Liante). Met de visie beoogt het 

managementteam teamleiders en teams kaders mee te geven, waarin is aangegeven waar welke 

verantwoordelijkheden liggen, met ruimte om eigen methoden en initiatieven te ontplooien. Wel 

staat Atlant nog voor de uitdaging hoe de visie ook doorleefd wordt in alle lagen van de organisatie. 

Daarnaast past Atlant op managementniveau de strategie toe om teamleiders in complementaire 

duo’s in te zetten (t.a.v. persoonlijkheden, leiderschapsstijlen en ervaring). Deze strategie wordt 

hiermee zowel toegepast door leiders als op leiders. 

 

Op het niveau van de teamleiders zijn relatief meer pragmatische/laagdrempelige strategieën en 

handelingen zichtbaar geworden tijdens het actieonderzoek, die teamleiders toepassen om meer 

ruimte te geven, dan wel professionele verantwoordelijkheid te nemen, zoals het (deels) openlaten 

van de agenda van teamoverleggen, organisatie van specifieke team/visiedagen, het stellen van 

vragen die uitnodigen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid, en het inzetten van informele 

leiders. Daarnaast is zichtbaar geworden dat bij Liante ook ingezet wordt op het inrichten van 

multidisciplinaire teams. Vanuit de teams zijn strategieën naar voren gekomen voor de versterking 

van zelforganisatie, zoals het gezamenlijk ter discussie stellen van processen.  

 

Uit het actieonderzoek zijn daarnaast nog twee strategieën naar voren gekomen, die kunnen 

bijdragen aan de realisatie van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leiderschap: 1) De modellen 

van Barrett (Organizational en Leadership Consciousness) en 2) organisatiebrede visiebijeenkomsten. 

De visiebijeenkomsten met medewerkers van alle lagen van de organisatie kunnen bijdragen aan de 

totstandkoming van een breed gedragen visie op leiderschap. Deze strategieën zijn een direct gevolg 

van interventies die door de onderzoekers zijn toegepast gedurende het onderzoek.  

8.4  Beïnvloedende factoren 

Voor de onderzoeksvraag ‘Welke factoren beïnvloeden de uitoefening van leiderschap?’ hebben zowel 

de literatuurstudie als het actieonderzoek inzichten opgeleverd.  
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De literatuurstudie heeft geleid tot de identificatie van tal van factoren die kunnen worden 

ondergebracht in een drietal categorieën: (1) de organisatie, (2) de teams, en (3) de leider zelf. De 

bevindingen van het actieonderzoek in de drie verpleeghuizen onderschrijven een deel van deze 

factoren expliciet. Met name in de categorieën ‘teams’ en ‘organisatie’ zijn een drietal factoren 

geïdentificeerd die randvoorwaardelijk blijken voor de wijze waarop succesvol leiderschap wordt 

ervaren:  

1. De wijze waarop en mate waarin veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd, en 

daarmee mogelijk invloed hebben op de stabiliteit en rust in de organisatie.  

2. De mate waarin een concrete visie op verpleeghuiszorg en leven organisatiebreed wordt 

gedragen en als uitgangspunt dient bij het nemen van beslissingen, en  

3. Aanwezigheid van open cultuur en vertrouwen in en tussen de verschillende lagen. Een open 

cultuur en vertrouwen dragen bij aan synergie tussen de verschillende lagen.  

 

Als we kijken naar factoren op organisatie- en teamniveau, dan wordt in het actieonderzoek zichtbaar 

dat veranderingen een rol kunnen spelen bij de uitoefening van leiderschap. Ook een concrete visie 

in de organisatie kan een beïnvloedende factor zijn, blijkt uit het actieonderzoek. Opvallend hierin 

is dat in de literatuur ‘goed’ leiderschap wordt gerelateerd aan leiders die vanuit een heldere visie 

leidinggeven. De bevindingen vanuit het actieonderzoek spreken dit niet zozeer tegen, maar tonen 

deels het tegenovergestelde aan: dat leiderschap instrumenteel is aan de visie. De aanwezigheid van 

een duidelijke visie die wordt nageleefd en uitgedragen in alle lagen van de organisatie zorgt ervoor 

dat leiderschap (vooral wat professionele verantwoordelijkheid betreft) lager in de organisatie goed 

tot uitdrukking komt. Dit kan waarschijnlijk ook worden verklaard, doordat de visies van de drie 

verpleeghuizen over ‘meer ruimte’ gaan; over meer professionele verantwoordelijkheid, ook lager in 

de organisatie. Ten slotte blijkt uit het actieonderzoek dat op organisatie- en teamniveau ook cultuur 

en vertrouwen tussen deze verschillende lagen een rol speelt in de totstandkoming van leiderschap. 

Een voorbeeld hiervan is WarmThuis, waar de cultuur als veilig wordt ervaren en een hoge mate van 

professionele en gezamenlijke verantwoordelijkheid zichtbaar is. 

 

Voor de leiders zelf kan het waardevol zijn om zich bewust te zijn van de invloed van deze factoren 

en zo mogelijk gunstige randvoorwaarden te scheppen voor leiderschap. Een leider kan vanuit dit 

inzicht meer afgewogen keuzes maken welke leiderschapsgedragingen het best passen bij de situatie 

en welke interventies prioriteit hebben. Nielsen en Cleal (2011) relateren bijvoorbeeld een 

transformationele leiderschapsstijl aan een stabiele organisatie (o.a. weinig doorstroom, financieel 

op orde, geen reorganisatie). Minder stabiele organisaties zouden op basis van deze inzichten een 

afweging kunnen maken voor een meer sturende en directieve stijl.  

8.5  Methodologische overwegingen 

Het actieonderzoek kent verschillende methodologische overwegingen. Voor de selectie waren we 

afhankelijk van ‘convenience sampling’: verpleeghuizen die zich zelf aanmelden voor het 

actieonderzoek. Het betreffen verpleeghuizen die al bewust bezig zijn met het onderwerp leiderschap 

of hier een ontwikkelvraag hebben. Dit is onder andere zichtbaar in de concrete visie die alle drie de 

verpleeghuizen uitdragen ten aanzien van meer eigenaarschap lager in de organisatie beleggen en 

concrete implementatietrajecten ten aanzien van visie en leiderschap. Daarmee zijn de drie 

verpleeghuizen niet representatief voor Nederland. Het doel van het actieonderzoek was ook niet om 
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representativiteit na te streven, maar om meer inzicht te krijgen in succesvol leiderschap: wat voor 

kenmerken en gedrag horen daarbij? Waar wordt leiderschap door beïnvloed? En hoe komt leiderschap 

tot stand? Doordat de verpleeghuizen hier voor openstonden, hebben we hier veel gelegenheid toe 

gehad. 

 

Een belangrijke conclusie van het actieonderzoek – namelijk dat leiderschap sterk situatie-, context- 

en persoonsafhankelijk is – is tevens een belangrijke methodologische overweging. Doordat 

leiderschap in hoge mate bepaald wordt door de context, zijn onze resultaten niet eenvoudig te 

generaliseren. Een andere context vraagt om ander leiderschap. Het onderzoek heeft er hierdoor wel 

toe geleid dat leiderschap(sgedrag) kon worden uitgediept: Wat voor gedragingen zijn in verschillende 

situaties zichtbaar? Wat werkt dan, en wat niet? Dit heeft geleid tot meer inzicht in wat voor context 

vraagt om wat voor type leiderschapsgedrag. Andere verpleeghuizen die zich op onderdelen kunnen 

identificeren met de bestudeerde verpleeghuizen kunnen hier lering uit trekken. Daarnaast kunnen 

de bevindingen andere organisaties helpen in het bewustzijn van leiderschapsgedrag, en geven 

handvatten om inzicht te krijgen in behoeften van de organisatie en de afstemming daarvan op 

leiderschap.  

 

Voor het actieonderzoek is de benadering Reflexief Monitoring in Actie (RMA) toegepast. RMA heeft 

tot doel om kortcyclisch de bestudeerde praktijk te monitoren en evalueren (‘RM’), én veranderingen 

teweeg te brengen (‘A’). Gezien de complexiteit van het onderwerp is relatief veel tijd gegaan naar 

‘het begrijpen van leiderschap’ en is relatief minder tijd naar het inzetten van veranderingen. 

Niettemin is er in de drie verpleeghuizen op verschillende wijzen aandacht geweest voor het 

teweegbrengen van verbeteringen – veranderingen / de ‘A’ uit RMA – ten aanzien van meer bewustzijn 

en inzicht in leiderschapsgedrag. Behoeften en gedragingen zijn door reflectie en groepsgesprekken 

in alle drie de verpleeghuizen in kaart gebracht. Betrokkenen geven aan dat hierdoor meer bewustzijn 

is gekomen op  hun eigen behoeften en wat hierbij nodig is qua leiderschapsgedrag. Daarnaast hebben 

het faciliteren van een visie op leiderschap bij WarmThuis (middels de hiervoor georganiseerde 

groepsbijeenkomsten) en het inzetten van de modellen van Organizational en Leadership 

Consciousness bijgedragen aan een beter begrip van leiderschap bij de betrokken organisaties. Deze 

twee strategieën zijn ingezet als concrete interventies in het actieonderzoek. Bij een langere 

looptijd was naar verwachting meer gelegenheid geweest om leidinggevenden en teams te faciliteren 

in betere afstemming van behoeften en leiderschapsgedragingen, en het verder uitwerken van de 

toepassing van de interventies.  
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9.   Beschouwing op leiderschap 

In dit hoofdstuk wordt het thema leiderschap bekeken met een helikopterperspectief. Daarbij wordt 

allereerst gereflecteerd op de opbrengsten op het gebied van leiderschap vanuit Waardigheid en trots, 

ruimte voor verpleeghuizen. Vervolgens wordt ingegaan op vragen als: Waar staan we nu? Waar zitten 

kennishiaten? Wat is de invloed van het tijdsgewricht? En welke vervolgstappen zijn nodig?  

9.1  Opbrengsten Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen 

168 verpleeghuizen hebben met 188 verbeterplannen deelgenomen aan Waardigheid en trots, ruimte 

voor verpleeghuizen. Impliciet is leiderschap - in veel verschillende vormen - onderdeel van een groot 

deel van de verbeterplannen. Dertien verbeterplannen hebben zich echter expliciet beziggehouden 

met het thema leiderschap. In onze beschouwing nemen we de verbeterplannen mee die zich expliciet 

met leiderschap hebben beziggehouden.  

 

In lijn met de bevindingen uit de literatuurstudie en het verdiepend actieonderzoek in drie 

verpleeghuizen, wordt leiderschap in de verbeterplannen sterk verbonden aan een duidelijke visie 

van de organisatie (en/of op specifieke onderwerpen) en aan de verantwoordelijkheid lager in de 

organisatie neerleggen. Binnen de verbeterplannen krijgt dit met name vorm via zelfsturende teams. 

Aanvullend op het onderzoek is binnen ruimte voor verpleeghuizen ook aandacht geweest voor 

‘community leiderschap’ en zelfregulerende gemeenschappen. Hieronder worden deze drie 

aandachtsvelden voor leiderschap binnen ruimte voor verpleeghuizen kort toegelicht.  

 

Visie 

Verschillende organisaties hebben zich beziggehouden met het uitwerken van een visie. Niet alleen 

op organisatieniveau en/of enkel op leiderschap, maar ook op specifieke onderwerpen zoals vrijheid 

& veiligheid en domotica. Met de uitwerking van een visie beogen de organisaties dat alle lagen van 

de organisatie op dezelfde manier gaan denken en werken. Ze creëren een gezamenlijke ambitie en 

kaders (waarden), welke richting geven voor het denken en doen. 

 

De essentie van bijvoorbeeld het verbeterplan van Schakelring4 is om de (wijk)bewoner alle ruimte 

te geven (o.a. als medebestuurder) om regie op eigen leven te hebben en te houden. De mee-werkers 

(familie, vrijwilligers en professionals) willen zij maximaal ondersteunen, opdat ook zij eigen regie 

kunnen hebben en houden om, op basis van waar hun kracht ligt, maximaal dienstbaar te kunnen zijn 

aan de (wijk)bewoner. Zij willen hiervoor werken met samen-verantwoordelijke teams, waarbij 

sprake is van dienend leiderschap. Hiertoe hebben zij een visie op leiderschap ontwikkeld. ‘Het 

hoofddoel van een (team)leider dient in principe te zijn dat hij zichzelf overbodig maakt en dat het 

team de samen-verantwoordelijkheid in optima forma uitvoert.’ 

 

Een visie hoeft niet direct betrekking te hebben op de gehele organisatie, maar kan ook kleiner zijn. 

Bij Joris Zorg5 hebben ze zich gefocust op het thema vrijheid & veiligheid. Die focus ligt op het zo 

                                                 
4 https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/08/Factsheet-Schakelring.pdf  

5 https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/04/Factsheet-Joris-Zorg.pdf  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/08/Factsheet-Schakelring.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/04/Factsheet-Joris-Zorg.pdf
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min mogelijk beperken van de cliënt in zijn bewegingsvrijheid, zowel binnen als buiten de muren van 

het zorgcentrum. Zij hebben hierbij gekeken op welke manier domotica kan bijdragen aan de 

bewegingsvrijheid van cliënten. Deze visie hebben zij vastgelegd in beleid ten aanzien van 

toezichthoudende domotica. Dit is de basis voor het op individueel en collectief niveau inregelen van 

de domoticatoepassingen. 

 

Toepassing van een visie 

Om een visie uit te kunnen bouwen tot een werkelijkheid hangen de organisaties daar verschillende 

instrumenten aan, zoals dashboards en managementvormen zoals Lean. Een methodiek als Lean leidt 

bijvoorbeeld tot uniformiteit, stroomlijning van processen en voorkomen van fouten. Lean beoogt de 

verantwoordelijkheid op de juiste plek te leggen. In de ideale wereld van Lean wordt het leiderschap 

bottom-up toegepast.  

 

MeanderGroep6 is de afgelopen jaren bezig geweest met Lean7. Zij deden dit door het afstemmen van 

processen op elkaar en de inrichting van de kasten overal gelijk maken. Daarnaast kregen de teams 

meer inzicht, door het inzetten van verbeterborden en hulpzuilen. Wat bij MeanderGroep heeft 

bijgedragen aan het succes van Lean, is het feit dat teams zelf een vraagstuk, groot of klein kunnen 

oppakken. De verantwoordelijkheid ligt bij de teams, tenzij blijkt dat zij het zelf niet kunnen 

oplossen.  

 

Zelfsturing 

Verpleeghuizen binnen Ruimte voor verpleeghuizen hebben verschillende middelen ingezet om teams 

te ondersteunen bij het nemen van gezamenlijke en professionele verantwoordelijkheid (veelal in de 

vorm van zelfsturing). Carinova8 ondersteunt haar organisatie door alle teams een ‘schatkist’ te 

geven. Deze schatkist geeft teams de mogelijkheden om zelf zinvolle dagbesteding voor de bewoners 

te organiseren. Elk team of elke woning kreeg de middelen om ideeën en initiatieven die er voor de 

bewoner toe doen te betalen. Deze schatkist is voortgekomen uit een gezamenlijke visie op kwaliteit. 

Als eerste stap heeft de organisatie namelijk met cliëntvertegenwoordigers, professionals en cliënten 

een visie op de ervaren kwaliteit ontwikkeld. Eigen regie, ‘samenredzaamheid’ en vrijheid kwamen 

als de drie pijlers naar voren die hierin bijdragen. 

 

De inzet van middelen en/of methodieken ter ondersteuning van de toepassing van een visie en/of 

het nemen van gezamenlijke en professionele verantwoordelijkheid is in het actieonderzoek niet 

specifiek tot uiting gekomen en/of bestudeerd, waardoor deze inzichten uit Ruimte voor 

verpleeghuizen als aanvullend kunnen worden beschouwd.  

 

 

 

 

                                                 
6 https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/01/Factsheet-MeanderGroep.pdf  

7 https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/waardigheid-en-trots-en-lean-samen-beter-hand-in-hand-op-weg-naar-

meer-liefdevolle-aandacht-voor-klanten-en-bewoners-meandergroep-zuidlimburg  

8 https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/03/Factsheet-Carinova.pdf  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/01/Factsheet-MeanderGroep.pdf
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/waardigheid-en-trots-en-lean-samen-beter-hand-in-hand-op-weg-naar-meer-liefdevolle-aandacht-voor-klanten-en-bewoners-meandergroep-zuidlimburg
https://www.slideshare.net/Waardigheid_en_trots/waardigheid-en-trots-en-lean-samen-beter-hand-in-hand-op-weg-naar-meer-liefdevolle-aandacht-voor-klanten-en-bewoners-meandergroep-zuidlimburg
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/03/Factsheet-Carinova.pdf
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Leiderschap in de community 

Een aantal verpleeghuizen heeft binnen ruimte voor verpleeghuizen leiderschap ook in een bredere 

context dan enkel de organisatie toegepast. De verpleeghuizen beogen daarmee om ook de omgeving 

waarin de organisatie zich bevindt te betrekken bij goede en veilige zorg van cliënten.  

 

Bij Noorderbreedte9 hebben ze tot doel gehad om ‘de buurt’ naar binnen te halen. Bij deze organisatie 

bepaalt de bewoner het verloop van de dag en medewerkers, familieleden en vrijwilligers staan als 

één team om de bewoners heen. Afdelingen zijn vervangen door buurten, de huiskamers door 

buurtkamers en iedereen mag binnenwandelen. Er is veel ruimte voor ieders eigenheid, iedereen doet 

mee, denkt mee en praat mee.  

 

Sint Anna10 is nog een stap verder gegaan en spreekt over zelfregulerende gemeenschappen. De 

doelstelling van het verbeterplan was om te komen tot unieke, zelfregulerende gemeenschappen, 

waarbinnen bewoners, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers gezamenlijk verantwoordelijk 

zijn voor de gang van zaken binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg. Binnen de gemeenschappen 

fungeert iemand (bewoner, medewerker, vrijwilliger of mantelzorger) als aanspreekpunt voor 

bepaalde verantwoordelijkheden en neemt de coördinerende taken hierin op zich. Het leiderschap 

ligt laag binnen de organisatie, waarbij zelfs de bewoner verantwoordelijkheid draagt. De bestuurder 

heeft deze visie actief binnen de organisatie uitgedragen en deelde ook haar ervaringen extern11. Het 

heeft van de bestuurder lef gevraagd om de regie los te laten en deze vol vertrouwen bij de teams te 

leggen. De verandering vindt stapsgewijs plaats en teams krijgen de mogelijkheid om leiderschap te 

tonen door ze bijvoorbeeld een eigen budget te geven, inzicht in het eigen functioneren en een visie 

waar ze op kunnen leunen.  

9.2  Waar staan we nu? Wat zijn kennishiaten? 

De literatuurstudie heeft ertoe bijgedragen dat er een actueel overzicht is ontstaan van 

wetenschappelijke inzichten over leiderschap in de langdurige zorg (met specifieke aandacht voor 

verpleeghuiszorg). Deze inzichten zijn door middel van het actie-onderzoek en de reflectie op de 

opbrengsten van ruimte voor verpleeghuizen nader geduid en verdiept.  

 

Tijdsgewricht 

De verpleeghuiszorg is momenteel onderhevig aan veel veranderingen. De invoering van de Wet 

langdurige zorg (Wlz), het nieuwe kwaliteitskader (Zorginstituut Nederland, 2017), en de tendens 

richting persoonsgerichte zorg en decentralisatie van verantwoordelijkheden en taken (o.a. 

zelfsturing) zijn nog relatief recent. Deels sluit de bestudeerde literatuur aan bij deze 

ontwikkelingen: verantwoordelijkheid lager in de organisatie, leiderschap vanuit betrokkenheid, en 

aandacht voor persoonsgerichte zorg. Daarnaast laten de opbrengsten vanuit ruimte voor 

verpleeghuizen zien dat samenwerking met de omgeving – community leiderschap – steeds 

belangrijker wordt.  

 

                                                 
9 https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Factsheet-Noorderbreedte.pdf  
10 https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/10/Factsheet-Sint-Anna.pdf  
11 https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/enny-hoenselaar-sint-anna-we-gaan-zelfreguleren/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/02/Factsheet-Noorderbreedte.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2015/10/Factsheet-Sint-Anna.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/enny-hoenselaar-sint-anna-we-gaan-zelfreguleren/
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Kennishiaten 

In de wetenschappelijke literatuur (specifiek voor de langdurige zorg) is veel aandacht voor 

leiderschapsstijlen, gerelateerde gedragingen/kenmerken en beïnvloedende contextuele factoren. 

Daarbij wordt wel aandacht besteed aan verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen, maar 

is er weinig aandacht voor leiderschap binnen de context van zelforganisatie. Daarnaast gaat een deel 

van de literatuur in op een nuancering van leiderschapsstijlen, afhankelijk van situaties en personen. 

Het merendeel van de literatuur focust zich echter primair op de tweedeling relationeel versus 

taakgericht leiderschap. Er is relatief weinig aandacht voor gecombineerde leiderschapsstijlen – zoals 

situationeel en adaptief leiderschap – en leiderschapsstijlen die passen bij zelforganisatie (zoals 

gedistribueerd leiderschap) en/of netwerkorganisaties.  

 

Literatuur over de vertaling hiervan naar de praktijk, en de effecten van leiderschap op kwaliteit van 

zorg zijn nog betrekkelijk beperkt in aantal en mate van evidentie. Zoals in het vorige hoofdstuk al 

werd geconcludeerd, bleek één van de grootste uitdagingen de vertaling van behoeften en/of een 

visie naar concreet en passend leiderschapsgedrag. Welk gedrag en van wie hoort bij de behoeften 

en de visie? Hoe creëer je gelijkwaardigheid en besluitvaardigheid, zonder rolonduidelijkheid? Dit 

lijken soms tegenstrijdigheden die vragen om grote diversiteit in leiderschapsgedragingen en 

intrinsieke leer-en ontwikkelwensen van organisaties. Dit onderzoek heeft bijdragen aan inzicht in 

deze materie, maar verdieping in de vertaling van visie en behoeften naar gedrag is nodig. Studies 

naar de effectiviteit van leiderschap op de kwaliteit van zorg zijn gering, zoals in de literatuurstudie 

al werd geconcludeerd. Daarnaast moet worden stilgestaan bij de kwaliteit van de uitgevoerde studies 

en de vaak ontbrekende consistentie in de gehanteerde terminologie. Bijvoorbeeld de geïncludeerde 

studies die een relatie leggen tussen leiderschapsstijl en kwaliteit van zorg, hebben kwaliteit van zorg 

allen op een andere manier gedefinieerd en differentiëren daarnaast weinig op specifieke aspecten 

binnen kwaliteit van zorg (o.a. Castle & Decker, 2011; Havig et al., 2011; Westerberg & Tafvelin, 

2014). Dat maakt het trekken van harde conclusies niet eenvoudig. 

 

Daarnaast wordt coachend leiderschap vaak genoemd in relatie tot zelforganisatie. Zo hebben veel 

organisaties die werken met zelfsturing teamcoaches ingezet ter vervanging van de teamleiders. Zij 

dienen de teams te ondersteunen (coachen) in hun ontwikkeling als zelfsturend team. In de literatuur 

is hier nog relatief weinig over geschreven. Uit de literatuurstudie kwam wel naar voren dat het 

gedrag van coachende leiders is gericht op het faciliteren en versterken van het zelfvertrouwen van 

de zorgprofessionals. Coachende leiders luisteren, waarderen en betrekken hen in een open gesprek 

(Buljac-Samardzic & van Woerkom, 2015; Cummings et al., 2014; Oldenhof et al., 2016; Vesterinen & 

Paasivaara, 2009). Deze studies bestudeerden leiderschap allen op het niveau van teamleiders en/of 

teams, maar niet specifiek gericht op zelfsturing. Er is meer aandacht voor de vertaling van coachend 

leiderschap naar de praktijk zichtbaar, zoals ‘managerial coaching’ (Buljac-Samardzic & van 

Woerkom, 2015) en ‘professional talk’ (Oldenhof et al., 2016), maar er is nog relatief weinig over 

geschreven in de wetenschappelijke literatuur.  

 

Zowel het actie-onderzoek als de opbrengsten uit ruimte voor verpleeghuizen benadrukken het 

belang van leiderschap afgestemd op behoeften, en leggen de nadruk op de actuele context van 

verpleeghuizen: aandacht voor professionele en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast wordt 
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inzicht gegeven in de vertaling van leiderschap naar de praktijk (methoden en strategieën). In dat 

opzicht is ons onderzoek aanvullend en verdiepend op reeds bestaande wetenschappelijke inzichten. 

9.3  Vervolgstappen 

In de vorige paragraaf zijn verschillende kennishiaten beschreven. Deze kennishiaten zijn gebaseerd 

op wat beschreven is in de wetenschappelijk literatuur, en de inzichten verkregen via het actie-

onderzoek en de opbrengsten van ruimte voor verpleeghuizen. Op basis van deze inzichten achten 

wij de volgende vervolgstappen relevant op het gebied van leiderschap in de verpleeghuiszorg: 

 

Implementatie van de bevindingen. De stappen die hiervoor worden genomen, staan beschreven in 

het volgende hoofdstuk. 

Inventarisatie van grijze literatuur en wetenschappelijke literatuur domein-overstijgend. De 

literatuurstudie is gebaseerd op actuele wetenschappelijke literatuur. Het actie-onderzoek en de 

opbrengsten van ruimte voor verpleeghuizen laten zien dat de wetenschappelijke literatuur vertraagd 

is ten aanzien van de actuele context rondom onderwerpen als zelfsturing, samenwerking met de 

omgeving (community/netwerken) en leiderschapstheorieën als gedistribueerd leiderschap en 

netwerkleiderschap. Daarnaast biedt de wetenschappelijke literatuur weinig handvatten op het 

gebied van methoden en strategieën (de vertaling van leiderschap naar de praktijk). Er is veel grijze 

literatuur beschikbaar – zoals Nederlandse rapporten en artikelen over leiderschap, blogs, 

opiniestukken en managementboeken – die meer aansluiten op de actuele Nederlandse context, 

ingaan op leiderschapsstijlen als gedistribueerd leiderschap en netwerkleiderschap, en die methoden 

en strategieën voor leiderschap beschreven. Inzichten daaruit kunnen aanvullend zijn op de inzichten 

uit dit onderzoek. Daarnaast kunnen trends rondom leiderschap uit de bredere leiderschapstheorie 

hier ook aan bijdragen. 

Verdiepend praktijkonderzoek. Het beschreven onderzoek heeft leiderschap in de praktijk 

bestudeerd. Een vergelijkbare aanpak in meerdere actuele contexten (met name t.a.v. zelfsturing en 

samenwerking/communities) en aandacht voor de vertaling van leiderschap naar de praktijk zal 

enerzijds als validatie dienen voor de verkregen inzichten uit ons onderzoek en anderzijds aansluiten 

bij de beschreven kennishiaten. Het zal zorgen voor meer verdiepend inzicht in wat werkt en wat 

niet, en hoe kansrijk deze nieuwe ontwikkelingen zijn. De inventarisatie van grijze literatuur kan 

daarbij als input dienen.  
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10.  Implementatie van bevindingen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de te nemen stappen ten aanzien van de implementatie van de 

bevindingen uit dit onderzoek. Onze literatuurstudie presenteert een veelomvattend overzicht van 

leiderschapsstijlen die worden gehanteerd in verpleeghuissetting, inclusief bijbehorende gedragingen 

en kenmerken. De conclusies uit de literatuurstudie laten zien dat de uitoefening van leiderschap 

vooral gaat om balanceren tussen diverse stijlen, afhankelijk van de context. Het daaropvolgende 

actieonderzoek maakt de vertaling van deze stijlen naar de verpleeghuispraktijk door inzicht te 

verschaffen in hoe leiderschap plaatsvindt op en tussen de verschillende lagen van de organisatie. De 

inzichten en resultaten uit beide onderzoeken worden op diverse manieren gedissemineerd. 

 

In de disseminatie wordt bewust rekening gehouden met verschillende groepen die kunnen profiteren 

van onze inzichten, waaronder de verpleeghuizen en zorgprofessionals zelf (als eindgebruikers van de 

kennis), de ‘wetenschap’ en overige geïnteresseerden (brede groep, bijvoorbeeld beleidsmakers, 

trainers). Om deze doelgroep te bedienen, worden de inzichten vanuit verschillende perspectieven 

beschreven (passend bij de behoeften van de doelgroep) en in verschillende vormen (rapportage, 

artikelen, interviews en publiekssamenvattingen). 

 

In lijn met het open innovatiebeleid zijn alle bevindingen publiekelijk toegankelijk, ook wel ‘open 

access’ genoemd. Dit geldt zowel voor de onderzoeksrapporten, de wetenschappelijke publicaties, 

als interviews en publiekssamenvattingen. De data is niet openbaar omwille van de privacy van 

betrokkenen.  

 

Twee eindrapportages 

De uitkomsten van de literatuurstudie en het actieonderzoek zijn beschreven in twee losse 

Nederlandstalige eindrapportages. Beide eindrapportages kennen een wetenschappelijke schrijfstijl 

en zijn publiekelijk toegankelijk via de website van Waardigheid & trots. 

 

Publieksvriendelijke versies 

Van zowel het literatuur- als het actieonderzoek is een zogenoemde toegankelijke publieksversie 

geschreven. In deze verkorte publieksversies wordt in toegankelijke, bondige taal ingegaan op de 

belangrijkste inzichten en uitkomsten uit de beide studies. Ook de publieksversies zijn vrij 

beschikbaar via de website van Waardigheid & trots.  

 

Internationale wetenschappelijke publicaties 

De literatuurstudie en het actieonderzoek worden beiden gepubliceerd als wetenschappelijke papers 

in internationale peer-reviewed journals, waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld Health 

Management Review. Op deze wijze worden de opgedane inzichten internationaal gedeeld met 

collega-onderzoekers. De schrijfstijl is academisch Engels en afhankelijk van het publicerende journal 

zijn de artikelen vrij of via een licentie – die in bezit is van meeste universiteiten en kennisinstituten 

- verkrijgbaar.  
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Interviews 

Van het onderzoek verschijnen enkele artikelen, waarin een onderzoeker en een bestuurder van een 

organisatie zijn geïnterviewd over wat het onderzoek heeft betekend voor hun organisatie. Daarnaast 

is er een interview gepresenteerd met één onderzoeker, waarin het onderzoek op toegankelijke wijze 

wordt uitgelegd.  

 

Inzicht door middel van de Levels of Organizational en Leadership Consciousness 

Zoals beschreven is in het actieonderzoek gebruik gemaakt van de Levels of Organizational en 

Leadership Consciousness-modellen van Barrett. Naast het feit dat de modellen gedurende het 

onderzoek een bruikbaar raamwerk vormden voor de onderzoekers, werden ze ook ingezet om inzicht 

te verschaffen in de terugkoppelgesprekken met de betrokken professionals, teamleiders en 

managers. Met de modellen kan inzicht worden gecreëerd in de wisselwerking tussen behoeften, 

ontwikkelfasen en leiderschap. Wij denken dat de Levels of Organizational en Leadership 

Consciousness-modellen relevante tools kunnen zijn om in te zetten in de verpleeghuispraktijk, omdat 

ze professionals, teamleiders en managers kunnen ondersteunen bij het begrijpen en inschatten van 

situaties, en het afstemmen van hun gedrag en leiderschapsstijl daarop. In het kader van dit 

onderzoek bekijken we de mogelijkheid om een tool te ontwikkelen die gebaseerd is op de beide 

modellen en handvatten biedt in het dagelijks werk in het verpleeghuis. 
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