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Complexe vraagstukken in een razende samenleving 
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Problemen Druk 

Gele hesjes Proefverlof 

Stint 

Failliet ziekenhuis 

Bevalcentra vol 

Spoed only Onderbezetting 

Productiegericht 

Vele eisen 

https://www.werkaandemuur.nl/nl/werk/De-Tram-raast-voorbij/227534


Complexe vraagstukken in het nieuws 
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Gele hesjes in de zorg 
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Weinig geduld, gemopper en schreeuwende patiënten… 

… Doeslief … 
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…en luister écht naar de vraag van de patiënt 



…en werken we  

aan de goede dingen? 

De ijsberg opnieuw bekeken 

Herhalingspatronen 

Symptomen 

Script 
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Weten wij echt wat er speelt? 



Doorgeschoten zorg vraagt leiderschap 
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• Eisende burger:  

• Zorgmijding in lage SEC klasse 

• Toegang tot data 

• Shared decision making 

• Eigen regie voorop 

• Technologische ontwikkelingen 

• Zorgstelsel bedrijfsmatige aanpak  

vs. menselijke maat 



Hoop met de horizon van hoop?* 
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Uitdaging: ‘wicked problems’ 

• Problemen met dynamische complexiteit  

• Lange en complexe keten van oorzaak en gevolg 

• Grote onzekerheid  

• Geringe mate van voorspelbaarheid 

 

* R. Weijers (2015). Dienen en deugen 



Terug naar de bedoeling  

Met de horizon van de hoop voor zorg 
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• Focus op zwakkeren in samenleving 
 

• Regie en verantwoordelijkheid burgers binnen grenzen 
 

• Van ziekenhuis naar gezondheidshuis 
 

• Trots, ruimte en waardering van bij onze zorgcollega’s 



Naar organisatieoverstijgend menselijk maatwerk 

• Vasthouden aan regionale thema’s  

• Focus op kwetsbare doelgroepen 

• Prominente plek mens 

• Technologie ondersteunend 

• Schaalgrootte benutten 

• Focus op gezondheid in brede zin 
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Wat betekent dat voor bestuurlijk gedrag/leiderschap? 

• Geen baan maar een bestaan 

• Gericht op resultaat 

• Persoonlijk betrokken  

• Intrinsiek gemotiveerd 

• Bruggen maken 
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Blijven voelen, vragen en kijken 



Durven wij te veranderen? 
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https://www.youtube.com/watch?v=RHDCF3WV-kQ


Bestuurlijke geloofwaardigheid centraal 

1: Hanke Lange 
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Het goede (blijven) doen 

• Lever prestaties als bestuurder 

• Goede verstandhouding = luister/stel vragen 

• Sla een brug naar de toekomst 

• Behoud je integriteit 

• Organiseer twijfel en tegenmacht 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiv5rb4uP3jAhUDDOwKHbqzAmsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.groene.nl/artikel/bestuurders-wees-dwarser-vervelender-knorriger&psig=AOvVaw3SCY5Q69HW1mOPo8D5zp4D&ust=1565703153681401


Samenvattend 

• Complexe vraagstukken 

• Gele hesjes in de zorg 

• De ijsberg: het script? 

• Hoop en leiderschap 

• Menselijk maatwerk 

• Bestuurlijk gedrag & geloofwaardigheid  
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Terug naar de bedoeling, ofwel… 


