
100% TEKST

Professionals zijn de belangrijkste sleutels in de 
beoogde verandering in de zorg

Maar dat vraagt nog wel wat.

Anouk Op het Veld anoukophetveld1@gmail.com 0624528787
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“It ain’t what you do. It’s the way that you do it. 

And that's what gets results”
Bananarama (1981)
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Ruimte voor de professional

Van zorgen voor naar zorgen dat

Co-creatie

Van hiërarchie naar regie

Domeinoverstijgend

Vraaggericht

Maatwerk

Wat vragen we precies aan professionals 
en wat verwachten we van hen?
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De zorg is in verandering
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19e eeuw 20e eeuw 21e eeuw

Overleven Langer Leven
Betekenisvol 

Leven

Industrialisatie
Infectieziekten
Hygiëne
Generalisten

Verstatelijking, Verzuiling
Man-made ziekten  
Leefstijl
Medisch specialisten

Decentralisatie, individu
Chronisch, multimorbide
Gezondheid, eigen regie
Bekwaamheden

Gemiddelde leeftijd: 45 Gemiddelde leeftijd: 65 Gemiddelde leeftijd: 80+



Sturen vanuit nieuw paradigma terwijl instituties & 
samenleving ingericht en verbonden zijn aan het oude
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Langer leven
Betekenisvol 

leven

Zorgverzekeraars
Individuele verrichtingen

Zorgaanbieders
Productie

Cliënten
Verworven rechten

Professionals
Vakgroep en vakopvatting

Paradigma verschuiving in beleid volop aanwezig

Terwijl transformatieproces tijd kost
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Wat vraagt het realiseren van een nieuwe focus?
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Langer leven
Betekenisvol 

leven

Zorgverzekeraars

Financieren van uitkomsten, populatie, 
gezondheid, samenwerking

Zorgaanbieders

Vraaggericht, domeinoverstijgend netwerk, 
dichtbij 

Cliënten / inwoners

Eigen verantwoordelijkheid en keuzes. 
Gezondheid, informatiepositie, afweging

Professionals

Domeinoverstijgend, cliëntvraag, technologie, 
gelijkwaardigheid tussen zorg, welzijn, gezondheid
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We vragen echt iets anders van onze professionals
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Domein-
overstijgend

Samenwerken

Generalistisch

Vaardigheden en 
gedrag

Sterke vak-
opvatting cq
eenduidige 
beroepsidentiteit

Professionele identiteit verandert

Consulteren 
van 
professionals

Betrekken van 
burgers
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Covid-19 werpt ons ook terug in de tijd……
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▪ Covid 19 toont de veerkracht en flexibiliteit van de sector

▪ Het heeft bovenal geleid tot een verandering van werkwijzen, 
(technologie, afspraken op afstand en flexibele inzet personeel)

▪ Echter in cultuurverandering lijkt er zelfs een terugval: zorg 
en veiligheid kregen de bovenhand boven kwaliteit van 
leven. 

▪ Het ziekenhuis stond in de hiërarchie bovenaan. Boven de 
eerste lijn, het sociaal domein en de care. 

▪ De crisis wordt neergezet als een acuut medische crisis: geen 
IC-plekken, geen personeel, geen mondkapjes. Dat lijkt veel 
op het patroon in de 20e eeuw. 



Parkinsonian lotus

Dorien Wissink, Xander van Ruissen



Samenwerking in de 1e lijn
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Sociaal domein

Medisch domein

Sociale wijkteam

Huisarts

POH

Wijkverpleegkundige

Onderwerpen, o.a.:

- Kwetsbare ouderen

- EPA (Ernstige Psychische 

Aandoening) – GGZ 

volwassenen

- Jeugdigen 18- / 18+

- Levensziekten: obesitas, 

diabetes, hartfalen, COPD

Individueel

Lumpsum / populatie-

gebonden / wijkgericht

€

€
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Het speelveld van professionals verandert. Gigantisch. 
Andere professionals – anders dan alleen medici – doen er toe. 

Zorg is niet langer het enige kader en zal haar positie en aanzien 
moeten delen met andere beroepsgroepen (niet-ziek versus 
betekenisvol leven). Wat betekent vanuit die perceptie ruimte 
voor de professional? 

Vanuit zijn/haar professie weet een professional wat te doen 
maar als de professie én het speelveld veranderen, welke 
verantwoordelijkheid leggen we dan bij hem/haar neer?

Hoe zorgen we dat we hen serieus nemen zonder hen aan het 
lot over te laten? 

Ruimte voor de professional: welke professional?
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Taai
Cultuurverandering

Frustratie en kost tijd

“Maakbaar”
Bestuurlijke processen

Krijgt veel aandacht & energie

Verschillende rollen in het veranderproces
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Initiëren

Aanjagen

Ondersteunen

Bestendigen

Transitie

Transformatie
Uitvoering

Stelsel

Organisatie
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We decentraliseren door…..
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Stelsel Organisatie Uitvoering

Rijk
Gemeenten, 

zorg-
organisaties

Professional

Samenleving

Cliënt, 
inwoner
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Wat maakt een professional 
ontvankelijk voor verandering?

14 Neuro Leadership, David Rock

Status

Zekerheid

Autonomie
Rechtvaardig-

heid

Team-
verbinding



Hoe vertellen we gezamenlijk over de waarde van professionals?
Professionals zijn de belangrijkste sleutels in de transformatie
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Adaptief leiderschap Countervailling power
Komt voor zichzelf op

Opleidingen

Investeren
Vakopvatting en 
beroepsidentiteit

Client



Leiderschap – adaptief leiderschap
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Leiderschap

Eigenaarschap

Sturing

Visiegedreven

Uitproberen

Leren

Informeren

Waarden

Scenario’s

Aanmoediging

Oog voor winst 

en verlies

Kennis faciliteren

Debatteren 

Reflecteren

Equiperen

Betrokken

Verantwoordelijk

Eigen initiatief

“It ain’t what you do. It’s the way that you do it. And that's what gets results”
Bananarama (1981)

Paul Schnabel
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Hoe creëren we nieuwe leiders in de uitvoering?

Van overtuigen naar voorleven – het nieuwe verhaal, incl
technologie

Van (arbeidsmarkt)tekorten naar toegevoegde waarde

Van afwachten naar zichzelf organiseren

Van beroepen naar professionals 

Van posities naar een gelijkwaardig speelveld

Gelijkwaardigheid tussen cliënt en professional

Zeggenschap ligt bij de cliënt en beoordeelt de waarde en 
maakt een (morele en financiële) afweging



“It ain’t what you do. It’s the way that you do it. 

And that's what gets results”
Bananarama (1981)
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Wat nu?


