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Een zorgsector in beweging heeft nood aan artsen en hoofdverpleegkundigen met
leiderschapsvaardigheden: zij moeten een toekomstvisie kunnen uitdenken én een
strategie om die visie te realiseren.

Naar een mensgericht leiderschap
Zorginstellingen hebben nood aan een mensgericht leiderschap om
demotivatie en uitval van hun medewerkers te voorkomen en om te
kunnen focussen op de essentie van hun opdracht, zegt professor
Johan Verstraeten.

O

ok in de zorgsector wordt leiderschap vandaag vaak verengd tot
een bepaald soort management
waarbij datgene waar het in de
zorg om gaat, ondergeschikt wordt

aan een economische redenering, zegt professor Verstraeten (Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen KU Leuven) “Door
een beleid door te drukken op basis van een
eenzijdige, beperkte visie waarbij enkel cij-

fers en prestaties tellen, verschraalt de betekenis van het werk en dreigen medewerkers
hun motivatie te verliezen. Wat op termijn
dan weer leidt tot burn-outs en ziekte verzuim.”
Dergelijk eng management is terug te
brengen tot een gebrek aan inspiratie, zegt
professor Verstraeten: “Door werk in de
zorg opnieuw te plaatsen in de fundamentele doelstellingen waar het om gaat, kan de
visie van een organisatie worden open -

getrokken.” Zorginstellingen moeten terug
naar de bedoeling gaan en zorgverleners
ruimte geven om zorg naar best vermogen
te realiseren: “De economische aspecten
mogen pas in tweede instantie meetellen.”

Do the right things
Professor Verstraeten wijst onder meer
het subsidiebeleid van de overheid aan als
oorzaak voor een te enge visie in de zorgsector: “Leidinggevenden zouden er, wat de

Zorg ook voor uzelf
Leidinggevenden in de zorg moeten vooral ook goed voor zichzelf
zorgen, zegt Hendrik Gaublomme, teamcoach en creatief therapeut.
endrik Gaublomme geeft trainingen ‘leiding geven in zorg en welzijn’. Het doel: leidinggevenden
leren hoe ze erin kunnen slagen
de belangen van alle betrokkenen te verbinden, het geheel te optimaliseren en te zorgen voor een goedwerkend
team. Tegelijk wil Gaublomme leiding gevenden leren omgaan met de stress en de
druk die ze onvermijdelijk ervaren.
De opleiding is gegroeid vanuit de vaststelling en bekommernis dat leidinggevenden te weinig aan zelfzorg doen, zegt
Hendrik Gaublomme. “Dat is niet zonder

H

gevaar, als je bedenkt hoe gevoelig werknemers in de zorgsector zijn voor burn-out.
Ze dragen in de eerste plaats zorg voor anderen en verliezen daarbij hun eigen noden al
eens uit het oog. Daardoor raak je makkelijk in overdrive en dat kan op zijn beurt
leiden tot burnout.”
Hendrik Gaublommes advies aan leidinggevenden in de zorg is drieledig: “Typisch
voor de zorgsector is dat de dankbaarheid
van patiënten er vaak toe leidt dat werknemers en leidinggevenden het steeds beter
willen doen. Terwijl: uiteraard moet je je
best doen, maar méér kan niet...”

Realistische kijk
Daarnaast raadt hij aan om niet te resultaatgericht te zijn: “Focus moet er zijn, je tracht
samen met je medewerkers patiënten zo
goed mogelijk te ondersteunen in hun
noden. Maar de weg naar het eindresultaat
blijft onvoorspelbaar en soms grillig, en niet
altijd wordt de focus bereikt...” Een dergelijke realistische kijk op hulpverlening legt
meer aandacht op de weg zelf, en maakt de
ontgoocheling draaglijker wanneer het
beoogde resultaat niet wordt gehaald, zegt
Hendrik Gaublomme: “Wie al te resultaatgericht werkt, is gevoeliger voor overdrive
of ontgoocheling. Dat is bijvoorbeeld heel
duidelijk in de psychiatrische hulpverlening, waar patiënten herhaaldelijk een
terugval kunnen hebben, ondanks de goede
zorgen en de inspanningen. Uiteraard werk
je naar resultaten toe maar je kan niet altijd
iedereen helpen: je kan niet méér doen dan
je best. “
En ten slotte moet je je eigen mandaat
goed kennen, zegt
Hendrik Gaublomme:
“In welk kader word je
verwacht te ageren,
tot waar kan je hulp
bieden en wanneer
moet je doorverwijzen?
Voor veel leiding gevenden in de zorg is
dat niet altijd even
duidelijk. Neem nu
een huisarts die wordt geconfronteerd met
ouders die in zijn of haar ogen pedagogisch
tekortschieten: in principe heb je pas een
mandaat als ze de wet overtreden, en er
sprake is van verwaarlozing of mishandeling... Of neem de manier waarop familie-

leden reageren op een bepaalde ziekte. Het
kan heel moeilijk zijn als je voelt dat een
andere aanpak zoveel gunstiger zou zijn.
Maar ergens stopt je mandaat. Het kan een
stukje rust geven als je weet: dit is mijn
mandaat en in dat kader doe ik mijn best.”

Stressbehendig
In zijn trainingen gebruikt Hendrik
Gaublomme graag de term stressbehendigheid: “De idee dat je bestendig moet zijn
tegen stress is achterhaald. Als de situatie
het vereist, kan stress heel nuttig zijn. Je
moet met stresspieken kunnen omgaan
maar je moet die stress ook weer kunnen
loslaten. Dat kunnen ontkoppelen noem ik
stressbehendigheid.” Hij raadt leiding gevenden in de zorg aan om zoals iedereen
te zorgen voldoende momenten waarop de
druk van de ketel kan: “En heel belangrijk:
als leidinggevende moet je stress ook tijdig
weten te detecteren bij je medewerkers.”
Wie erin slaagt stress ook weer los te
laten, blijft niet hangen
in een ‘tunnelzicht’, stelt
Hendrik Gaublomme:
“Je ziet werk en leven
opnieuw in de brede context: je mandaat als een
radertje van een groter
geheel, je hulpverlening
en leidinggeven als een
belangrijk onderdeel van
een ruim proces. En
vanuit een dergelijk ‘open’ bewustzijn,
kunnen leidinggevenden efficiënter beslissingen nemen, en werkelijk ‘leiding’
geven.”
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Focus moet er zijn,
maar de weg naar
het eindresultaat
blijft onvoorspelbaar

“Door uw stress los te laten, ziet u uw werk en leven opnieuw in de brede context: uw mandaat als een radertje van een
groter geheel, uw hulpverlening en leidinggeven als een belangrijk onderdeel van een ruim proces.”
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“Door werk in de zorg opnieuw te plaatsen in de fundamentele doelstellingen waar het om gaat, kan de visie van een organisatie
worden opengetrokken.”

naar mogen streven om de beste leerling
van de klas te zijn. Tracht voldoende flexibel de grens af te tasten tussen uitvoeren
wat wordt opgelegd en het scheppen van
ruimte en vrijheid om met de essentie bezig
te blijven.” Dat vraagt voldoende innerlijke
vrijheid en creativiteit, weet Verstraeten:
“Leidinggevenden moeten ervoor waken te
zeer afhankelijk te zijn
van de goedkeuring van
overheid en management maar zouden moedige beslissingen moeten
durven nemen. Niet ‘to
do things right’ maar ‘to
do the right things’.”
Hij is alvast optimistisch: “Het gaat onmiskenbaar de goede kant
op, langzaam maar zeker.
Men begint in te zien dat
het anders moet. Ik zie
veel signalen van verandering. Zo ken ik verschillende zorginstellingen die teruggaan op een religieuze congregatie zich buigen over de vraag hoe ze de
inspiratie en waarden waardoor ze zich van
oudsher hebben laten leiden, kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie van leidinggevenden, zodat de geest waarin ze altijd
hebben gewerkt, behouden blijft. Er zijn
schitterende voorbeelden. Dat vraagt uiteraard de nodige investeringen in bredere
leiderschapsvorming, bezinningsdagen en
dergelijke meer. Maar het loont zeker de
moeite.”

Leiderschap gaat ook om luisteren naar alle
betrokken partijen en om rekening houden
met hun belangen, motivaties en bezorgdheden.” Hij verwijst graag naar kerkvader
Benedictus, die gehoorzaamheid in de
eerste plaats definieerde als luisteren van de
abt zélf...”
Leiderschap is méér dan het vermogen van
een almachtig individu om op grond van de
eigen verlichte ideeën anderen in een bepaalde richting
te sturen zegt professor
Verstraeten: “Gezond leiderschap is samen zoeken. Een
leider moet daarnaast ook
kunnen omgaan met de
eigen kwetsbaarheid en met
de kwetsbaarheid van anderen.” En daarmee bedoelt hij
niet enkel de mensen voor
wie wordt gezorgd maar ook
de zorgverleners: “Ook zij
zijn kwetsbaar, ze lijden vaak
onder de werkdruk, onder
niet haalbare doelstellingen.”
Vaak wordt het als not done beschouwd
voor een leidinggevende om zijn of haar
kwetsbaarheid te laten zien. Maar een leidinggevende die niet om weet te gaan met
zijn of haar eigen kwetsbaarheid, kan ook
de kwetsbaarheid van anderen niet begrijpen, zegt professor Verstraeten: “Vaak
worden dan onhaalbaar hoge eisen gesteld
aan zichzelf en de medewerkers met alle
gevolgen vandien: negatieve feedback en
een negatief zelfbeeld. Een leidinggevende
die zich al te stoer opstelt, zal mechanisch
optreden, niet vanuit het hart.”

Leidinggeven
is niet

to do things right,
maar

to do the right
things

Vanuit het hart
Daarnaast benadrukt professor Verstraeten
dat leiderschap om een relatie gaat: “En dan
en dan niet enkel een relatie top-down.
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Vervolg van blz. 14-15

‘Niet zelfde als leiden van koekjesfabriek’
Goede zorg veronderstelt een
goede context en het is de taak
van de leidinggevende om die
context te creëren, zegt
professor Yvonne Denier.
rofessor Yvonne Denier is stafmedewerker ethiek, gespecialiseerd
in organisatie-ethiek, bij ZorgnetIcuro. Daarnaast doceert ze ethiek
van de gezondheidszorg aan de
KU Leuven: “De meeste van mijn studenten zullen later een leidinggevende functie
opnemen in de zorgsector.”
Er is een verschil tussen directeur
zijn van een koekjesfabriek en directeur zijn van een zorgvoorziening, zegt
professor Denier: “Zorg is intrinsiek
ethisch geladen. Medewerkers in de
zorg trachten samen zo goed en menswaardig mogelijk tegemoet te komen
aan het appèl dat een patiënt, cliënt of
bewoner op hen doet. Het is aan de
organisatie en de leidinggevenden om
een ethisch gedreven zorgcultuur te
creëren en te bevorderen.”

P

praktijk verdwenen is, blijkt dat ethiek wel
degelijk kan werken als een kompas of gids.
Als het tenminste niet
beperkt blijft tot window
dressing, een klinkende
opdrachtsverklaring op
de website waarbij die
mooie woorden niet
weerspiegeld worden in
de keuzes in de praktijk.
Een andere valkuil is dat
ethiek exclusief wordt gedelegeerd naar ‘de
ethicus’ van de instelling, terwijl ethiek toch
vooral moet leven in de gehele organisatie.”
Uit het onderzoek bleek ook dat leiding-

daden. Het mag ook geen top/down verhaal
zijn: ethiek moet in de hele organisatie
leven, van de boardroom tot de bedside en
op elk moment.” Professor Denier vergelijkt
het met het onderhoud van een tuin: niet
op één dag te realiseren, maar een continu
proces van reflectie en actie.”

gevenden het erover eens zijn dat binnen
een organisatie reflectie nodig is over: wat
zijn onze waarden, wat
zijn de verbindende elementen? Er moet een
visie zijn en daar moet
naar gehandeld worden,
zegt professor Denier.
“De keuzes die je als
zorginstelling maakt en
de handelingen die je
stelt moeten congruent zijn met je waardenkader, met wat je zégt dat je belangrijk
vindt. De ethische visie moet aanwezig zijn
in de dagelijkse beleidskeuzes en bestuurs-

Ethiek mag niet
beperkt blijven tot

window dressing

Met de botten in de modder

Uit onderzoek dat professor Denier
een paar jaar geleden, bleek dat directeurs en beleidsmedewerkers in zorginstellingen het inderdaad als hun
opdracht en verantwoordelijkheid zien
om de context en de randvoorwaarden
te scheppen waarin zorgverleners in
goede omstandigheden kunnen werken.
“En in een context van secularisering,
waardoor de christelijke inspiratie van Een valkuil is dat ethiek exclusief wordt gedelegeerd naar ‘de ethicus’ van de instelling, terwijl ethiek toch vooral moet leven in
veel zorgvoorzieningen uit de dagelijkse de gehele organisatie.
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Geen window dressing

Leidinggevenden moeten een context
creëren van ondersteuning en kunnen dat
doen door zich te engageren voor zowel een
zorgethisch als een personalistisch perspectief, zegt professor Denier: “Met een zorgethisch perspectief bedoel ik dat medewerkers als een skilled companion moeten
kunnen optreden – een professionele tochtgenoot kunnen zijn voor de patiënt of
bewoner. Daarnaast is er het personalistisch
perspectief: om goede, menswaardige zorg te
bieden moet je rekening houden met de
verschillende dimensies die elke persoon,
en dus ook zorggebruiker, in zich heeft:
lichamelijke, psychische, spirituele, relationele...
En hoe kan je als leidinggevende, voldoende voeling houden met de ethische
zorgpraktijk? Een van de deelnemers in ons
onderzoek, met meer dan veertig jaar ervaring als leidinggevende in de zorg, zei dat je,
hoe hoog je functie ook is, geregeld moet
rondlopen op de zorgvloer, tussen je medewerkers, en dit vooral in moeilijkere periodes. Met de botten in de modder gaan staan.
Op die manier voel je aan wat je medewerkers nodig hebben om menswaardige zorg te
bieden. En kan je hierin ook het nodige
doen.”

A.V.D.V.
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