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8 “Als ik ergens tegenaan loop, 
ga ik er gewoon mee aan de 
slag” - Joke Storm

20 “Een schouderduwtje 
tegen de grenzen geven, 
omdat het nodig is.”                                              
- Jacquelien Noordhoek

12 “Ik wil naast de patiënt 
staan, in plaats van boven de 
patiënt.” - Tamara de Weijer

10 “Ik ben altijd op zoek naar 
de eenvoud.” - Irma Harmelink

22 “Dat betekende een grote 
stap buiten mijn comfortzone.” 
- Milee Herweijer

14 “Als je binnen de lijnen 
blijft, is het zo voorspelbaar.”    
- Marith Volp

6 “Wellicht was deze actie wat 
naïef en lichtelijk brutaal.”        
- Iva Bicanic

18 “Lijnen verleggen en het 
liefst uitgummen.”- Ditte Hak

4 “Samen met anderen 
lijnen trekken en daarna 
inkleuren.”  - Vivian Broex

16 “Terwijl ik het vertelde, 
voelde ik me kwetsbaar.”     
- Ariane de Groot

30 “De wedstrijd is 
pas gewonnen bij het 
laatste fluitsignaal.”                                
- Harriette Florence Verweij

44 “Ik had het nodig om 
nieuwe prikkels, nieuwe ideeën 
te krijgen.” - Judith Voogt

48 “Ik wilde iets betekenen 
voor de maatschappij.”                 
- Babs van Geel

52 “We zijn verschillende 
manieren van werken gaan 
uitproberen.” - Sheri Morin

34 “Tegen de stroom in zijn 
we doorgegaan met onze 
plannen.” - Hanneke de Ridder

32 “Als medisch psycholoog 
bungelde ik onderaan de 
hiërarchische ladder.”                    
- Marlène Chatrou

46 “Ik heb veel open- en 
losgemaakt.” - Sacha Ausems 

50 “Verandering komt pas 
op gang als medewerkers 
snappen waarom je het doet.”                     
- Iraida Ishaak

36 “Het was tijd om te 
gaan bouwen aan mijn eigen 
kathedraal.” - Margreet van Rixtel

40 “Alles in mijn carrière is 
anders gegaan dan volgens de 
geldende regels.”- Ivana Isgum

28 “Ik liet me een dag en nacht 
opnemen in het verpleeghuis.”  
- Ingrid Windmeijer

42 “Het loslaten van 
vastigheid en je gevoel 
volgen is best spannend.”                         
- Bianca Kamphuis

24 “Mijn loopbaantraject 
is niet volgens het gebaande 
pad gegaan. ”  - Majon Muller

38 “De eerste jaren was er 
forse paniek.”-  Marie-Louise 
de Groot

I N H O U D
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“Ik wil samen met anderen 
de lijnen trekken en daarna 

inkleuren, dan groeit het palet.”

- Vivian Broex – bestuurder Zorgspectrum

“Ik wil liever geen norm als vertrekpunt 
nemen en daar dan wel of niet van afwijken. 
Ik vertrek liever uit vanuit de behoefte van de 
cliënt: wat is er nodig? Dat is mijn wenselijke 
beginpunt en vervolgens samen werken aan de 
vormgeving ervan. Zo krijg je vernieuwing. Dat 
er dan uiteindelijk kaders komen waar je binnen 
moet blijven snap ik, maar dat moet niet het 
uitgangspunt zijn. Ik wil samen met anderen de 
lijnen trekken en daarna inkleuren, dan groeit het 
palet. Op deze wijze invulling geven, ligt heel dicht 
bij mijzelf.”

“Als ik dit doorvertaal naar de werkomgeving, 
vind ik dat wij binnen Zorgspectrum heel goed 
aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Vroeger 
deden we dat heel klassiek vanuit de muren van 
het verpleeghuis. De afgelopen jaren zijn we 
actief geworden om onze geriatrische kennis 
naar de mensen toe te brengen met een mobiel 
geriatrisch team. Dit is een multidisciplinair team 
van GZ-psycholoog, casemanager en specialist 
ouderengeneeskunde dat nauw samenwerkt met 
mantelzorgers en huisartsen. Ondanks de druk 
op de vergoeding van casemanagers hebben wij 

als organisatie gezegd dat we deze investering 
aan de voorkant toch heel erg nodig vinden. Door 
de inzet van deze teams die nauw samen werken 
met familie en mantelzorgers, zijn we veel beter 
in staat de ziekte thuis dragelijker te maken maar 
ook de eventuele overgang naar een verpleeghuis 
makkelijk te maken. We kennen de persoon en zijn 
omgeving goed en weten daardoor veel beter wat 
iemand nodig heeft. Als we ons helemaal hadden 
gehouden aan de kaders van de instelling, was 
dit niet gelukt. We hebben het perspectief van de 
cliënt boven dat van de instelling gezet. We hebben 
dit tegen de stroom in volgehouden en ons concept 
doorontwikkeld.”

”We zien de laatste jaren steeds meer 
probleemgedrag in verpleeghuizen. Het opzetten 
van mobiele geriatrische teams was echt een 
heel goede investering om een passende plek 
te vinden in het verpleeghuis. Het team in het 
verpleeghuis wordt voorbereid, de familie wordt 
beter voorbereid en probleemgedrag wordt al in de 
thuissituatie gezien en behandeld. Dat is echt een 
heel waardevolle stap. Een mooie manier om die 
tekening in te kleuren.”

B U I T E N  D E
M U R E N  K L E U R E N
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“In 2010 was ik in Denemarken op werkbezoek. 
Al sinds mijn 23e werk ik met slachtoffers van 
seksueel misbruik. We zijn eigenlijk altijd te 
laat met onze hulp. In Denemarken bezocht 
ik zogenaamde rape-centers: alle hulp voor 
de slachtoffers onder één dak en heel snel 
aangeboden na het seksueel misbruik. Ik dacht: 
dit moeten wij in Nederland ook doen! De zorg 
in Nederland was zeer versnipperd en er was een 
tekort aan expertise. Ik heb dit Deense model 
gewoon gekopieerd, een kaart van Nederland 
gepakt en daar 16 centra ingetekend die 24/7 
beschikbaar moesten zijn.” 

“Ik heb vervolgens een afspraak met Fred 
Teeven gemaakt, toentertijd staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie. Ik heb hem het kaartje laten 
zien en uitgelegd waarom het zo belangrijk was dat 
dergelijke centra ook in Nederland zouden komen. 
Vooral snel sporen veilig kunnen stellen, sprak hem 
aan. Wellicht was deze actie wat naïef en lichtelijk 
brutaal van mij, maar Teeven begreep snel wat 
mijn hulpvraag was en heeft ook daadwerkelijk 
een financiële impuls gegeven die mij hielp met de 
landelijke uitrol te starten.” 

“Daarna was het toch nog wel een kwestie van 
lange adem. Ik heb het heel lang volgehouden om 
steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Dat snel hulp 
bieden door goed opgeleide professionals, ernstige 
gevolgen bij slachtoffers van seksueel misbruik 
kan voorkomen. Denk aan voorkomen van 
zwangerschappen, opsporen van soa, sporen van 
de verdachte veiligstellen, acute psychische hulp 
bieden. In 2012 is het eerste centrum in Utrecht 
geopend en vorig jaar (2018) het laatste.” 

“Er wordt regelmatig naar mijn drijfveer gevraagd. 
Ik ben vroeger zelf niet mishandeld, dat is het 
niet. Ik vind het heel leuk om samen met anderen 
aan iets te bouwen. Ik ken alle coördinatoren 
van de 16 centra heel goed; er is onderling veel 
vertrouwen en een goede samenwerking. We 
raken in Nederland gelukkig steeds bekender. 
In Denemarken weet iedereen van het bestaan 
van rape-centers. Daar wil ik in Nederland 
ook naar toe. Mijn droom is dat iedereen ons 
telefoonnummer 0800-0188 in hun mobieltje heeft 
staan en ons snel weet te vinden, mocht het nodig 
zijn.” 

0800-0188: Snelle hulp voor
slachtoffers van seksueel misbruik
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I V A  B I C A N I C
klinisch psycholoog, hoofd 
Landelijke Psychotraumacentrum 
van het UMC Utrecht & landelijk 
coördinator van het Centrum 
Seksueel Geweld (gekozen tot 
meest invloedrijke persoon in de 
Publieke Gezondheid 2019)

“Wellicht was 
deze actie 
wat naïef 

en lichtelijk 
brutaal.”
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Doorbreken 
van taboes

“Ik heb het straatje gelegd voor het congres 
Vrouwelijke Leiders in de Zorg. Als bestuurder 
van zorginstelling zag ik op vergaderingen 
heel veel mannen en was benieuwd wie 
mijn vrouwelijke collega’s eigenlijk waren en 
hoe zij zich staande hielden. Toen ben mijn 
vrouwelijke collega’s gaan uitnodigen. Mannen 
vonden het een beetje raar dat wij bij elkaar 
kwamen, vrouwen zelf vonden dat niet. Er was 
heel veel herkenning, we wisselden ervaringen 
uit en ondersteunden elkaar, vooral op gebied 
van personeelsbeleid.” 

“We hebben zo’n tien jaar kleine bijeenkomsten gehouden met 
30-40 vrouwelijke bestuurders, managers en adviseurs. Toen 
ik met pensioen ging, heeft Ariane het congres overgenomen 
en er een heel mooi volwassen congres van gemaakt. We 
moeten ons gezamenlijk hard blijven maken voor feminieme 
leiderschapskwaliteiten, zoals samenwerking, inleven in 
andere mensen en continuïteit. Deze waarden worden 
onterecht weggezet als soft.”  

“In mijn hele loopbaan als verpleegkundige, politica, 
vakbondsvoorvrouw, bestuurder en toezichthouder heb ik 
mij altijd op mensen gericht en niet zozeer op macht, geld 
en aanzien. Ik vind een grote auto niet belangrijk, maar het 
welbevinden van mijn collega’s wel. Er werd wel tegen mij 
gezegd dat ik mijn collega’s te veel pamperde, maar het 
leverde heel veel tevreden mensen op. Gelukkig krijgen steeds 
meer bestuurders daar aandacht voor.” 

“Ik ben een taboe-doorbreker. In mijn boek dat vorig jaar is 
verschenen, heb ik in elk hoofdstuk taboe beschreven, zoals 
moeders die fulltime werken, vrienden zijn met de baas en 
bestuurders die deeltijd werken. Als ik ergens tegen aanloop, 
ga ik er gewoon mee aan de slag. Zo hebben we recentelijk 
een stichting opgericht die de belangen behartigt van mensen 
met een beperking op het gebied van intieme aanraking, 
bijvoorbeeld door een lichamelijke handicap. Al met al ben ik 
er best trots op dat vrouwen mij als voorbeeld zien.” 

Joke Storm – initiatiefnemer van het 
congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg

“Ik vind een 
grote auto niet 

belangrijk, maar 
het welbevinden 

van mijn collega’s 
wel.”
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Irma Harmelink 

Voorzitter Raad van Bestuur 
Elver, zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking
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Zorgen voor voldoende 
ruimte voor de zorg 

“Ik ben ooit begonnen als wijkverpleegkundige. 
Deze jaren hebben mij het meeste gevormd. 
Natuurlijk heeft dat te maken met de leeftijd 
waarop je nog veel leert en ontdekt. Maar 
door mensen thuis te verzorgen, ervaar je dat 
zorgverlening draait om de goede dingen doen 
voor die specifieke cliënt. Dat is dan ook altijd 
mijn leimotief gebleven. Als bestuurder sta ik nu 
op wat meer afstand en faciliteer ik vooral dat er 
voldoende ruimte is voor de zorg zelf. Ik ben altijd 
op zoek naar de eenvoud. En er is vaak veel meer 
mogelijk dan we denken.” 

“Neem bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang 
die vanaf 1 januari 2020 in werking treedt. De 
intentie van deze wet (geen vrijheidsbeperking of 
onvrijwillige zorg, tenzij…) is natuurlijk heel goed. 
Het gevaar is echter dat het in de uitvoering een 
bureaucratisch gedrocht gaat worden. Dan word 
ik heel eigenwijs en ga kritisch bekijken hoe de 
uitvoering eruit moet zien om deze werkbaar te 
houden en toch te doen wat de wet beoogt.”

“Zo moesten we in mijn tijd als bestuurder 
bij Zorgaccent twee keer per jaar een risico-
inventarisatie uitvoeren op een vastgestelde 

standaardmanier bij een deel van de cliënten. Dit 
riep bij onze medewerkers veel weerstand op. Als 
professionals hadden zij de gezondheidsrisico’s 
voor hun cliënten goed in beeld en opgenomen 
in het zorgplan. Zij vonden het echt onzin om dit 
daarnaast nog een keer te doen en aan te leveren 
aan controlerende instanties. Ik zag uiteraard ook 
het belang om per cliënt na te denken over de 
gezondheidsrisico’s, maar niet van verantwoording 
daarover afleggen. Wij zijn gaan uitzoeken waarom 
het eigenlijk moest, maar dat werd ons niet 
duidelijk. Dus we zijn er gewoon mee gestopt! 
Dat hebben we ook gemeld bij de inspectie en de 
brancheorganisatie. Ik vond het heel spannend, 
maar ook heel belangrijk om dat te doen. En tot 
onze grote verbazing gebeurde er niets!”

“Zo erken je wat het vak echt inhoudt. We moeten 
onze medewerkers niet belasten met zaken die 
niet zinvol zijn en voorkomen dat we onnodige 
bureaucratie invoeren. Als bestuurder is het je taak 
ervoor te waken dat professionals dingen doen die 
niet daadwerkelijk kwaliteit toevoegen aan de zorg 
voor de cliënten.” 
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Naast, niet boven de patiënt
Tamara de Weijer – huisarts en oprichter en voorzitter 
van Vereniging Arts en Leefstijl

“Na de bevalling van mijn dochter, bleven er te 
veel kilo’s hangen. Ik was altijd al wel bezig met 
mijn gewicht en geen enkel dieet hield ik vol. Op 
advies van een vriendin ging ik een mediterraan 
dieet volgen waardoor ik maar liefst 20 kilo afviel! 
Maar belangrijker nog: ik voelde me veel fitter en 
had helemaal geen last meer van mijn prikkelbare 
darm. Dat was een intrinsieke drijfveer om me te 
verdiepen in de rol van voeding en gezondheid.”

“Ik was in die tijd in opleiding tot huisarts en 
vroeg me regelmatig af waar ik eigenlijk mee 
bezig pas. Soms zat ik echt af te tellen tot ik de 
laatste patiënt gezien had. Het wordt geneeskunde 
genoemd, maar we zijn als artsen vooral bezig met 
symptoombestrijding en complicaties voorkomen. 
Over bijwerkingen van geneesmiddelen vertellen 
we niet veel. Maar kijk eens naar alle mogelijke 
bijwerkingen die in het Farmacotherapeutisch 
Kompas vermeld worden.”

“Ik kwam in die tijd in contact met Voeding Leeft! 
En daar vond ik aansluiting, want ik hoorde 
eigenlijk nergens bij. Artsen vonden voeding 
niet hun taak en diëtisten vonden dat het niet 
het vak van artsen was. De bal ging rollen en ik 
kwam in contact met allerlei wetenschappers en 
organisaties die ook bezig waren met voeding en 
gezondheid. Drie jaar geleden richtte ik Arts en 
Voeding op, nu omgedoopt tot Arts en Leefstijl. En 
we hebben in die korte tijd al 1400 leden.”

“Ik ben nog steeds twee dagen per week werkzaam 
als huisarts. Ik neem bij mijn patiënten een 
leefstijlanamnese af en daar gaan we mee aan de 
slag in vervolgconsulten. Ik laat de keuze bij de 
patiënt. 9,9 van de 10 keer wil de patiënt eerst aan 
iets anders werken dan meteen pillen nemen. Het 
is mooi om te laten zien wat er allemaal mogelijk 
is buiten gebruik van geneesmiddelen. Ik wil naast 
de patiënt staan, in plaats van boven de patiënt.”
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“Als je binnen de lijnen blijft, is het vaak zo voorspelbaar.”
Marith Volp – directeur divisie acute en forensische 
psychiatrie bij GGZ NHN, voormalig huisarts en 
voormalig Tweede-Kamerlid

“Ik geloof dat ik beter ben in buiten de lijnen kleuren, 
dan binnen de lijnen. De keuzes die ik tot nu toe 
gedurende mijn carrière heb gemaakt, lagen allemaal 
niet voor de hand. Maar ik heb ze toch gemaakt. Als 
je binnen de lijnen blijft, is het vaak zo voorspelbaar; 
buiten de lijnen levert vaak meer op.” 

“Mijn switch naar de Tweede Kamer was misschien 
wel de meest onverwachte. Ik werkte als huisarts in 
Amsterdam-Nieuw West en had het daar zeer naar 
mijn zin. Maar ik merkte in toenemende mate dat 
de politiek mijn spreekkamer in kwam. Patiënten 
die zorgen hadden over hun zorgkosten, maar ook 
over de uitspraken van Geert Wilders. Dat baarde me 
zorgen. Dus besloot ik dat het tijd werd om in Den 
Haag uit te leggen wat ik in de praktijk zag. En heb ik 
gesolliciteerd voor een plek op de lijst van de PvdA 
voor de Tweede Kamer. En dat terwijl ik toen nog 
niet eens lid was! De sollicitatiegesprekken verliepen 
goed maar men wel verrast door deze ongebruikelijke 
stap van een onbekende huisarts. Ik werd op plek 46 
geplaatst, wat een onverkiesbare plek leek. Maar door 
de goede verkiezingsuitslag kwam ik in 2013 toch in de 
Tweede Kamer.”  

“Eigenlijk was het een voordeel dat ik in de politiek 
vrijwel niemand kende. Ik kon onder de radar 

opereren. Ik vond het een groot voorrecht dat ik 
volksvertegenwoordiger mocht zijn en deed vooral 
mijn stinkende best, zonder erg bezig te zijn met mijn 
politieke carrière. Voor mij ging het niet zozeer om 
het bereiken van grootse zaken maar om het maken 
van kleine stappen. Zo heb ik de verplichte kindcheck 
in de psychiatrie en verslavingszorg neergezet en 
een paar belangrijke stappen kunnen zetten in het 
rookdossier. Het is zaak voorzichtig te manoeuvreren 
en veel geduld te hebben. Het ‘politieke spel’ is een 
middel, geen doel. Zo vroeg een scholiere tijdens een 
rondleiding door de Tweede Kamer mij een keer of 
hakken dragen verplicht was. Ik liep inderdaad op 
flinke palen. Ik deed mijn schoenen uit en legde haar 
uit dat hakken dragen twee voordelen had: Je bent 
even lang als de meeste mannelijke collega’s en je 
staat veel rechter op, met een fiere houding. Je maakt 
gebruik van het spel, maar je moet altijd voor ogen 
houden waarom je iets doet en voor wie je het doet.”“Ik kijk met veel voldoening terug op mijn Tweede-

Kamerperiode. Een mooie periode buiten de lijntjes 
kleuren. Helaas was de laatste verkiezingsuitslag 
teleurstellend en eindigde dat avontuur. Maar het gaf 
mij weer ruimte voor een nieuwe carrièresprong.”

Een ongebruikelijke stap vaneen onbekende huisarts
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De kracht van kwetsbaarheid
Ariane de Groot - initiatiefnemer en organisator van 
het Congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 

“17 november 2016, de dag waarop het congres 
voor de zesde keer gehouden werd. Het thema 
was ‘Succes zonder stress’. 2015 was mijn meest 
succesvolle jaar als ondernemer geweest en het 
lustrumcongres was het best beoordeelde en 
drukstbezochte congres tot dan toe georganiseerd. 
Ik zou dagvoorzitter zijn en had daar erg tegen 
opgezien. Medeorganisator Lynette Wijgergangs 
had me echter alle steun gegeven om het toch te 
doen. Ik had ervoor kunnen kiezen om me strikt 
bij de inhoud te houden en het congres zakelijk en 
professioneel te openen en door de dag heen te 
leiden. Ik besloot het anders te doen.” 

“Ik nam het woord terwijl achter mij levensgroot 
een recente vakantiefoto van mij en mijn twee 
zoons geprojecteerd werd. Een foto zonder mijn 
man Paul. De reden dat ik deze foto toonde, legde 
ik de deelnemers van het congres uit, was omdat 
Paul vier maanden ervoor plotseling overleden 
was. Zomaar, onaangekondigd, was ons gezin een 
man en vader kwijtgeraakt. Zo snel, zo uit het niets 

kunnen dingen veranderen en je leven op z’n kop 
zetten. Succes kan zomaar in stress veranderen. 
Terwijl ik het vertelde, voelde ik me kwetsbaar. 
De zaal was muisstil, je kon de spreekwoordelijke 
speld horen vallen. Ik riep de aanwezigen op de 
dag te plukken, het leven te vieren en te genieten 
van elk succes. Gedurende de dag kreeg ik van 
veel aanwezigen te horen dat mijn opening 
ervoor gezorgd had dat ze de dag veel intenser 
en bewuster hadden beleefd. Persoonlijk heeft 
het me ervan bewust gemaakt dat het tonen van 
kwetsbaarheid, wat voor mij toen echt kleuren 
buiten de lijnen was, geen zwakte maar juist een 
teken van kracht is.’

“Het thema van dit jaar hebben we gekozen omdat 
met alle uitdagingen waar de zorg momenteel voor 
staat, lef, moed en ondernemerschap heel hard 
nodig zijn. En dan moet je het af en toe buiten de 
lijnen zoeken.”
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“Buiten de lijnen kleuren, vind ik geen doel op zich. Wel het 
uitgummen van lijnen. Het is voor mij haast een dagtaak 
om percipiërende lijnen te verleggen. Ik kan letterlijk 
wakker liggen van de administratieve lastendruk in de 
zorg. De intentie van regelgeving is over het algemeen heel 
goed, maar in de vertaling van regels naar de praktijk is 
niet iedereen zich ervan bewust wat dat precies betekent. 
We slaan regelmatig de plank mis. Soms wordt op een 
uitzondering een regel gemaakt, die alleen maar obstructief 
blijkt te werken. Telkens bij de bron regelgeving verbeteren 
in plaats van aanvullende regelgeving toevoegen, zou de 
eenvoud vergroten.” 

“We hebben dan ook van harte de paarse-krokodillenactie 
van een huisarts in Zwolle ondersteund en zelfs 
overgenomen. Hij wilde zich met een stempel van een 
paarse krokodil uitspreken tegen bureaucratie in de zorg. 
Veel huisartsen vielen hem bij. Maar wij als zorgverzekeraar 
ook! We vonden het een heel goede actie, het maakt 
meteen duidelijk welke regels niet functioneel zijn en waar 
zorgprofessionals zich aan ergeren. De lol van het werk kan 
dan verdwijnen door de hoeveelheid papierwerk.”

“Wij vonden de actie zo concreet en specifiek dat we een 
paar honderd stempels hebben besteld en deze zelf zijn 
gaan uitdelen aan huisartsen. Zo konden we heel gericht 
kijken waar zorgprofessionals tegenaan lopen.

Percipiërende lijnen verleggen en het liefst uitgummen

 Het heeft veel opgeleverd. In een groot 
aantal gevallen bleek er ooit een regel 
ingevoerd te zijn die allang niet meer nodig 
was, maar niet goed gecommuniceerd 
door zorgverzekeraar of overheid. 
Implementatie door de zorgorganisaties van 
veranderingen is ook een uitdaging, zelfs 
als het verbeteringen zijn zoals afgeschafte 
eisen. Voor de zekerheid blijven mensen 
iets dan uitvoeren, terwijl het niet meer 
hoeft. In andere gevallen, bijvoorbeeld 
een machtigingsaanvraag Sondevoeding 
bij chronische ziekten, hebben we ons er 
hard voor gemaakt dat alle verzekeraars 
akkoord zijn gegaan om niet jaarlijks nieuwe 
toestemming te vragen.” 

“Daarnaast heeft Zilveren Kruis de afgelopen 
vier jaar alle wet- en regelgeving tegen het 
licht gehouden. Echt monnikenwerk! We 
hebben duizenden regels doorgeakkerd. 
Ik geloof dat we 2868 regels hebben 
geherformuleerd naar beschrijvingen die 
uiteindelijk ook geautomatiseerd verwerkt 
kunnen worden.

18

Er waren veel regels onduidelijk 
of slecht te interpreteren. Via een 
kort lijntje met de Zorgautoriteit 
konden we per regel om opheldering 
vragen. Zij schrokken ook van de 
hoeveelheid regels. Binnenkort is 
al deze informatie ook beschikbaar 
voor andere zorgverzekeraars en voor 
zorgprofessionals. We verwachten 
hiermee in ZN-verband gerealiseerd 
te hebben dat alle verzekeraars de 
wet- en regelgeving op dezelfde 
manier beoordelen op het gebied van 
rechtmatigheid. Dit is nog pas het 
begin. We kunnen nu echt het gesprek 
met elkaar voeren over welke regels 
nuttig zijn en welke niet.” 

Ditte Hak – directeur Operations 
Zilveren Kruis
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“Ik heb geleerd dat vragen stellen beter werkt dan 
zenden. Zo stond ik eens voor een zaal, net nadat 
we geconstateerd hadden dat ons pand wel een 
opknapbeurt kon gebruiken. Dus vroeg ik gewoon: 
‘Ons pand moet gewit worden, maar het moet wel 
zwart. Iemand een idee?’ Hilariteit alom. Maar na 
afloop kwam er iemand naar me toe die zei: ‘Mijn 
naam is Zwart en ik heb een schildersbedrijf. Ik 
kom het pand witten. Kosteloos.’ En zo is het ook 
gebeurd!”

“Een ander moment dat ik buiten de lijntjes 
kleurde had een ernstiger reden. Een CF-patiënt 
stond al een tijd op de wachtlijst voor een 
specifieke behandeling. De conditie van de vrouw 
verslechterde zienderogen en haar man belde 
me in paniek op uit vrees dat de behandeling niet 
op tijd zou komen. Er was op dat moment maar 
één ziekenhuis waar die behandeling kon worden 
uitgevoerd. Ik ben in mijn auto gesprongen en 

ernaartoe gereden. Onderweg heb ik een advocaat 
geregeld en de Raad van Bestuur gebeld met de 
mededeling dat ik ontvangen wilde worden. Ik 
werd inderdaad ontvangen door een bestuurder 
van het ziekenhuis. Zijn hand trilde licht toen 
hij me een kop koffie aanreikte. Ik had een hele 
goede advocaat. Het resultaat was dat de patiënte 
versneld geopereerd werd. Ik schreef brieven aan 
Kamerleden waardoor het tot een debat kwam in 
de Tweede Kamer. En dit leidde er weer toe dat 
de toenmalige minister van Volksgezondheid, 
Els Borst, zes weken later een tweede ziekenhuis 
aanwees voor deze behandeling, waardoor de 
wachtlijsten aanzienlijk korter werden.” 

“Voor sommige mensen is dit misschien ver buiten 
de lijntjes kleuren. Ik zie het meer als het geven van 
een schouderduwtje tegen de grenzen, omdat het 
echt nodig is.”

Een schouderduwtje 
tegen de grenzen 
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“Ik ben altijd wat 
wars van hiërarchie en 
conventies geweest. 
Buiten de lijntjes 
kleuren is dan ook iets 
wat ik van nature wel 
graag doe.”
Jacquelien Noordhoek - directeur 
van de Nederlandse Cystic 
Fibrosis Stichting. 



22 23

De helende omgeving 
bestaat echt!
Milee Herweijer – 
interieurarchitect bij 
Wiegerinck

“Als architect – en veelvuldig bezoeker 
van ziekenhuizen – viel het me op dat 
er in de zorg veel gesproken wordt 
over healing environment, maar ik kon 
niet terugzien wat er dan zo ‘helend’ 
was. Integendeel, veel ruimten in 
ziekenhuizen of verpleeghuizen missen een 
aantrekkelijke architectonische kwaliteit. 
Mijn verwondering hierover uitte ik bij de 
TU Delft, waarop Wytze Patijn (destijds 
decaan van de Faculteit Bouwkunde) 
reageerde: Waarom ga je niet promoveren 
op dit onderwerp? Promoveren in de 
architectuur is niet zo gebruikelijk maar 
na een kerstvakantie nadenken, besloot 
ik het gewoon te doen! Dat betekende 
een grote stap buiten mijn comfortzone. 
Weer opnieuw studeren, kritisch naar 
je vakgebied kijken. Gelukkig heb ik wél 
antwoord gevonden op mijn vraag: De 
helende omgeving die bestaat echt!”

“Ik kan organisaties in de zorg nu veel beter 
adviseren. We weten dat het anders moet, 
maar ook daadwerkelijk de stap zetten is 
een tweede. Het blijkt moeilijk om out of 
the box te denken. Men ziet een gebouw 
vaak als last, terwijl het een enorme 
kans kan bieden om te laten zien dat je 
anders bent. De horeca bijvoorbeeld doet 

dat feilloos: die zetten een concept, een 
beleving neer. Zo hoor ik vaak in de zorg dat 
men een warm welkom belangrijk vindt. De 
ervaring leert dat je vaak niet eens een WC 
kan vinden als je een instelling binnenkomt, 
of dat je een tas of jas nergens kwijt kan. 
De meeste openbare gebouwen, zoals 
musea, hebben daar wel over nagedacht 
met bijvoorbeeld lockers zodat je niet hoeft 
te zeulen met je spullen. Het zit soms in 
kleine dingen. De zorg doet zich hierin echt 
tekort, niet alleen naar patiënten maar 
ook naar medewerkers: want een healing 
environment betekent ook dat (kostbaar en 
schaars) personeel haar werk kan doen in 
een aantrekkelijke omgeving.”

 “Het was een eyeopener om vanuit 
wetenschappelijke kennis en onderzoek 
naar mijn vak te kijken. Architecten worden 
getraind in oplossingsgericht ontwerpen. Ik 
ben ervan overtuigd dat je moet beginnen 
met het bepalen van het doel. Eerst met 
elkaar formuleren wat mensen willen en 
bepalen wat de kritische succesfactor is en 
pas daarna kijken hoe ontwerpoplossingen 
hiertoe kunnen bijdragen.”

Tedtalk: https://www.youtube.com/
watch?v=uxhmCVz0ttg
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24 25Internist ouderengeneeskunde, hoogleraar Cardiovasculaire veroudering, 
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Majon Muller 

Buiten de lijnen van 
organen en richtlijnen

“Mijn loopbaantraject is niet volgens het gebaande 
pad gegaan. Via allerlei omwegen en zijbewegingen 
ben ik uiteindelijk internist geworden. Mede 
door deze avontuurlijke weg ben ik een breed 
geïnteresseerde en onconventionele internist 
geworden die de lijnen kent, maar er ook buiten 
durft te kleuren.” 

“Bij mijn werk als internist ouderengeneeskunde 
is er eigenlijk continu sprake van buiten de lijnen 
kleuren, want mijn patiënten passen niet binnen 
de lijnen. Niet binnen de lijnen van de richtlijnen, 
maar ook niet binnen de lijnen van de zorgtrajecten. 
Je bent met oudere patiënten met meerdere 
aandoeningen altijd aan het balanceren. Dokters die 
veel met oudere patiënten samenwerken, zouden 
eigenlijk altijd buiten de lijnen moeten durven 
kleuren. Buiten de lijnen van organen, en soms ook 
buiten de lijnen van de richtlijnen.” 

“Momenteel worden artsen nog heel erg opgeleid 
binnen vaste lijntjes. Jonge dokters leren van alles 

over het zieke hart, over de zieke longen, maar niet 
over meerdere ziektes tegelijkertijd. Wat moet je 
dan doen? Richten op levensverlenging of juist heel 
andere zaken? De opleiding sluit niet goed aan bij de 
demografische veranderingen in onze samenleving.” 

“Persoonlijk vind ik het heel leuk om verbanden te 
leggen; ik wil graag verbindingen maken. Zo ben 
ik nu een Hart-Brein Centrum aan het opzetten 
waarbij cardiologen, neurologen en internisten 
ouderengeneeskunde een patiënt zien om de 
multiproblematiek goed in kaart te brengen. Door 
het bewegen tussen vakgebieden werk ik met veel 
verschillende soorten mensen samen. Daar leer ik 
veel van en het geeft nieuwe energie. Ik houd van 
nieuwe uitdagingen. Ik vind het fijn een ander soort 
denken over de oudere patiënt op gang te brengen. 
Die valt nu tussen wal en schip en dat moet écht 
anders. Ik zie het als een missie om mijn collega’s 
daar bewust van te maken.”  
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“Er  werd tegen mij 
gezegd dat  ik  mijn 
col lega’s  te  veel 
pamperde,  maar  het 
leverde heel  veel 
tevreden mensen op.”
Joke Storm - initiatiefnemer van het congres   
Vrouwelijke Leiders in de Zorg

“Als kleuter probeerde ik 
letterlijk en figuurlijk binnen 
de lijntjes te kleuren. Ik heb 
pas toen ik in de dertig was 
echt een keer stevig buiten 

de lijntjes gekleurd.”

Margreet van Rixtel - 
oprichter van Topvrouw.nl
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“Leren door echt 
luisteren naar 
bewoners en 
zorgprofessionals. 
Zij weten wat écht 
nodig is.”

Ingrid Windmeijer – 
interimmanager/projecleider

“Buiten de lijntjes te kleuren is voor mij eigenlijk 
alledaags gedrag. Ik ben niet zo’n beleidsmens, 
ik ben altijd op zoek naar vernieuwing, hoe 
dingen beter kunnen. Dan beland je natuurlijk 
al snel buiten de lijntjes. Zo kwam ik eens 
in een organisatie terecht waar een enorme 
moppercultuur heerste. Als ‘tegengif’ gaf ik alle 
medewerkers een aantal complimentenkaartjes, 
waarvan het de bedoeling was dat die aan 
collega’s gegeven werden. Binnen de kortste keren 
was er een kentering merkbaar.” 

“Een jaar of wat geleden deed ik mee aan een 
presentieproject: in het hier en nu zijn en je zo 
goed als je kunt aansluiten op wat zich aandient. 
In het kader daarvan liet ik me een dag en een 
nacht opnemen in een verpleeghuis. En daar 
zat ik dan ineens: aan een lange tafel tussen 
demente en slechthorende bewoners. Ik moest 
ongeveer schreeuwen om verstaan te worden. 
Geen eigen badkamer. Heel weinig privacy. Wat 
ik in die 24 uur opname ervaren heb, beschouw 
ik echt als een aangrijpende gebeurtenis. Maar 

ik heb er ook meer van geleerd over de realiteit 
in verpleeghuizen dan van welke notitie of welk 
rapport ook.”

“Ik ben nu verantwoordelijk voor zes zorglocaties. 
Wat ik hier steeds probeer te doen is ruimte 
houden in mijn agenda, zodat ik onthaast 
kan rondlopen. Meedwalen met verdwaalde 
bewoners. Deel zijn en delen. Leren door echt 
luisteren naar bewoners en zorgprofessionals. Zij 
weten écht wat nodig is.” 

“Er gebeuren mooie dingen wanneer mensen 
ook talenten inzetten die je misschien niet 
onmiddellijk zou associëren met het werk dat ze 
doen. Ik zing graag bijvoorbeeld. Soms zing ik de 
professionals toe, bij wijze van compliment. Ja, 
en dan komt van het een weer het ander. Ik ben 
gaan zingen met de Bedside Singers. We zingen 
driestemmig aan het bed van terminale patiënten. 
Prachtig om te zien hoeveel dat brengt. Met de 
Bedside Singers won ik dit jaar de OverHoopPrijs. 
En inmiddels begint bedside singing op allerlei 
plekken in Nederland navolging te krijgen.”

Meedwalen met 
verdwaalde bewoners

29



30 31

Het steunhart, meer 
dan een machine
Dr. Harriette Florence 
Verwey – hartfalen- en 
transplantatiecardioloog 
(sinds 2017 met pensioen)

“De laatste hoop voor patiënten met ernstig 
hartfalen en daardoor een zeer beperkte 
levensverwachting, is een harttransplantatie. 
Helaas bestaat er grote schaarste aan 
donororganen, waardoor lange wachttijden 
ontstaan en hoge sterfte in de wachtperiode 
optreedt. De laatste 20 jaar hebben de artificial 
organs belangrijke technologische ontwikkelingen 
doorgemaakt en zijn hierdoor beter toepasbaar 
geworden. In afwachting van een eventuele 
transplantatie werd bij patiënten die klinisch 
verslechterden een steunhart geïmplanteerd. 
De resultaten daarvan waren uitstekend. Dit 
inspireerde mij tot een nieuwe strategie, namelijk 
het plaatsen van het steunhart bij patiënten die 
niet in aanmerking kwamen voor transplantatie. 
Deze nieuwe toepassing druiste tegen de 
toenmalige indicatiestelling in.”

“In 2008 schreef ik het eerste protocol voor deze 
toepassing. Mijn afdelingshoofd deelde deze 
visie echter niet en verweest het protocol met 

de woorden “het ligt niet binnen mijn interesse” 
naar de prullenbak. Vastbesloten een toekomst 
voor deze patiëntengroep te vinden, schreef ik 
in 2009, toen het allernieuwste model steunhart 
op de markt kwam, een tweede protocol. 
Mede door steun van de hartchirurgen kreeg 
ik nu wel toestemming verder te gaan. Na alle 
voorbereidingen en training van het team vond 
- met instemming van de Raad van Bestuur- op 
9 november 2010 de eerste implantatie van het 
steunhart plaats in het Leids Universitair Medisch 
Centrum. Het betrof een 70-jarige patiënt die 
vanwege bijkomende aandoeningen en leeftijd 
niet in aanmerking kwam voor transplantatie. De 
patiënt heeft met het steunhart nog zeven jaar in 
goede gezondheid geleefd!”

“De resultaten met een steunhart waren 
nagenoeg gelijk aan de resultaten met een 
harttransplantatie. In 2014 besloot de toenmalige 
minister van VWS de ingreep op te nemen in het 
basis zorgpakket. Ook werd de vergunning van de 
drie harttransplantatiecentra verruimd. Sindsdien 
krijgen meer patiënten een steunhartoperatie dan 
een harttransplantatie. De overleving is in beide 
groepen gelijk. Lesson learned: definieer je doel en 
laat je niet ontmoedigen. Bedenk dat wanneer het 
succes er eenmaal is er meerdere kapers op de kust 
zijn. Wees authentiek en blijf alert. De wedstrijd is 
niet gewonnen bij het eerste doelpunt, maar bij het 
laatste fluitsignaal.
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“Ik heb nooit gedacht dat ik bestuurder 
in de zorg zou worden. Ik wilde mijn vak 
als klinisch psycholoog gewoon heel 
goed en voor altijd blijven doen. Vooral 
de combinatie met opleiden, jonge 
mensen het vak leren, sprak me erg aan. 
Toen ik bij gezondheidspsychologie op 
de Universiteit Leiden werkte, werkte ik 
deels bij de medische psychologie op 
de VU en dat bleek ik erg leuk te vinden: 
de combinatie tussen soma en psyche, 
tussen wetenschap en praktijk.” 

“In die tijd kwamen er mondjesmaat 
vacatures vrij bij afdelingen medische 
psychologie van ziekenhuizen. Na de 
VU ben ik uiteindelijk bij het Máxima 
Medisch Centrum terecht gekomen. 
Een opleidingsziekenhuis, dat vond ik 
heel belangrijk. Daar kwam ik ook in het 
stafbestuur terecht. Ik heb eigenlijk mijn 
hele leven al wel dergelijke activiteiten 
ondernomen, maar was me nooit zo 
bewust van een patroon. ”

De juiste vrouw
op de juiste plek

“We zaten net na een fusie die heel ingewikkeld 
verliep, toen de stafvoorzitter aan mij vroeg of ik 
voorzitter wilde worden. Ik was vrouw, gewoon in 
loondienst en bungelde als medisch psycholoog 
onderaan de hiërarchische stafladder. Bij het 
uiten van mijn aarzelingen, sprak hij de volgende 
wijze woorden: ‘Als de mannen van de macht er 
niet uit komen, ben jij misschien wel de juiste 
vrouw op de juiste plek.’ Na enig nadenken heb 
ik besloten het te gaan doen. Hij bleek gelijk te 
hebben. Ik had geen enkel belang, behalve het 
belang van de patiënt. Ik heb het met heel veel 
plezier gedaan, maar vond het wel héél zwaar en 
voelde een enorme verantwoordelijkheid. Nu bij 
Kempenhaege heb ik ruimte en beslissingsmacht, 
dat had ik toen niet.” 

“Na afronding van de fusie, dacht ik gewoon weer 
terug te gaan naar mijn oude geliefde baan. Maar 
ik was inmiddels in een bakje met namen terecht 
gekomen en werd steeds opgebeld. Uiteindelijk 
dacht ik bij de headhunter voor Kempenhaege: 
ik kan in ieder geval gaan praten. En de rest is 
geschiedenis.” 

“Zonder die stap naar voorzitter stafbestuur 
van het MMC, was ik misschien helemaal geen 
bestuurder geworden en had ik nooit geweten hoe 
leuk ik dat zou vinden. Ik dacht even dat al mijn 
werk als klinisch en medisch psycholoog voor 
niets zou zijn geweest, maar je neemt het gewoon 
mee. Het zit allemaal in je bagage.” 

Marlène Chatrou – 
voorzitter raad van 
bestuur Kempenhaege

“Ik had geen enkel 
belang, behalve 
het belang van de 
patiënt. ”
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Niet buiten de lijnen, wel 

tegen de stroom in
Hanneke de Ridder – kinderpsycholoog en directeur 

Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en directeur 

Ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ) bij het Prinses Maxima Centrum 

voor Kinderoncologie.

“Toen ik in 2005 bij SKION kwam werken, 

was dat met name een netwerkorganisatie 

van zorgprofessionals op het gebied van de 

kinderoncologie. Doel was om de kwaliteit van de 

zorg te borgen. Al snel werd de roep sterker om de 

bestaande kennis verder te bundelen en samen te 

gaan werken in één centrum voor zorg en research. 

Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen kanker. Als 

de zorg voor deze kinderen verspreid wordt over 

zeven verschillende academische ziekenhuizen, is 

het logisch dat de kennis erg versnipperd is en dat 

komt niet ten goede aan de kwaliteit.” 

“In het begin was er veel weerstand om allerlei 

verschillende redenen. Zorgverzekeraars vonden 

dat het eigenlijk allemaal wel goed liep dus waarom 

veranderen; ziekenhuizen wilden graag hun 

expertise behouden, ook begrijpelijk. Toch waren 

wij ervan overtuigd dat het beter voor kinderen 

met kanker zou zijn als er één centrum zou komen. 

Tegen de stroom in, zijn we doorgegaan met onze 

plannen. Dat heeft SKION uiteraard niet alleen 

gedaan, maar met veel andere partijen waaronder 

de ouders (Vereniging Ouders Kinderen en Kanker 

VOKK). De professionals in de kinderoncologie 

betrokken we door in het land Talking Dinners te 

organiseren.”  

“Uiteindelijk is vorig jaar het Prinses Máxima 

Centrum geopend. Tot stand gekomen door de inzet 

van heel veel mensen. Vanuit mijn achtergrond 

als kinderpsycholoog heb ik het altijd heel 

belangrijk gevonden om het kind écht centraal 

te stellen en de kwaliteit van leven van kind en 

ouders goed in de gaten te houden. Wij noemen 

dit ontwikkelingsgerichte zorg. Vanaf het begin 

is dit integraal in de organisatie meegenomen 

en doorgevoerd in alles in het Prinses Máxima 

Centrum. Van de portier, de onderzoeker en de arts 

tot en met de directeur zit het in ons DNA dat wij 

ons richten op de ontwikkeling van het kind en zijn 

gezin.” 

“Wat het hele proces van de afgelopen jaren mij 

geleerd heeft, is dat je door moet gaan met waar 

je in gelooft, zelfs als het tegenzit. Als je de inhoud 

steeds centraal blijft stellen, dat steeds voor ogen 

houdt en daarin blijft geloven, dan komt het ook 

daadwerkelijk goed.” 
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Margreet van Rixtel (vierde van links) - 
oprichter van Topvrouw.nl 

De kansen buiten 
de lijntjes

“Als kleuter probeerde ik letterlijk en figuurlijk 
binnen de lijntjes te kleuren. Ik had een ouder 
zusje dat gehandicapt geboren was en veel huilde. 
Ik besloot als kleuter dat het dan verstandig was 
om altijd rustig en lief te zijn. Ik heb pas toen ik 
in de dertig was echt een keer stevig buiten de 
lijntjes gekleurd. Door, toen niemand het meer 
verwachtte, ervoor te kiezen dat ik naast de zorg 
voor twee stiefkinderen ook biologische kinderen 
wilde. En zo kreeg ik twee zoons.” 

“Vijftien jaar later, toen mijn man besloot zijn 
carrière af te bouwen, wilde hij met mij de wereld 
over zeilen. Ik zei nee, omdat ik het tijd vond om 
nu echt te gaan voor het opzetten van Topvrouw.
nl. Of zoals mijn man het noemde: om te gaan 
bouwen aan mijn eigen kathedraal. De vrouwen 
voor wie mijn organisatie werkt, zijn inhoudelijk 
stuk voor stuk steengoed. Bewust of onbewust 
kleuren ze echter vaak binnen de lijntjes omdat ze 
denken dat anderen dit van ze verwachten en ze 
graag aan verwachtingen voldoen. 

Ons programma voor dertigers is erop gericht om 
behendig en bewust met dat spervuur van (eigen 
en andermans) verwachtingen om te gaan. Ons 
programma voor veertigers helpt om voor die echte 
carrièrestap te kiezen en die zichtbaar te maken. En 
vijftigers helpen we de moed te verzamelen om te 
zeggen NU IK. En welke keuze, die hierop volgt, te 
helpen maken.” 

“Zo is er de vrouw die oncoloog werd, mede 
vanwege het feit dat het een statusgericht vak 
was. Omdat ze zich niet kon verenigen met de 
wijze waarop in ons land palliatieve zorg wordt 
verleend, heeft ze nu voor dat vakgebied gekozen 
om daar eigenhandig verandering in te brengen. Of 
de biomedische wetenschapper die zich jarenlang 
klein en onzichtbaar hield omdat ze in een rolstoel 
zat. Nadat ze ons programma volgde, is ze figuurlijk 

opgestaan om zich zichtbaar te maken. Ze wint nu 
de ene wetenschappelijke prijs na de andere.” 

“Vrouwen voelen zich in hun loopbanen nogal eens 
onvoldoende erkend en begrijpen dan lang niet 
altijd waarom. Wij proberen dat zichtbaar te maken 
en helpen met het uitdokteren van de kansen en 
de weg vooruit. Vaak betekent dit dat ze hun weg 
inkleuren ver buiten de eerste gedachte lijntjes.”
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“We hebben in 2015 een herindeling gehad, precies op 
het moment dat ook de transitie van de jeugdzorg en 
WMO naar de gemeentes plaatsvond. De eerste jaren 
was er forse paniek. Voor mij persoonlijk was het een 
uitdaging om rust en vertrouwen te creëren, want dat 
heb je binnen het sociaal domein nodig. Tegelijkertijd 
heb je te maken met een politieke organisatie die op 
orde gebracht moet worden, inclusies de financiële 
houdbaarheid. Er was veel druk op de rechtmatige en 
doelmatige kant van de opgave. De rechtmatigheid en 
doelmatigheid zijn nu goed op orde, de inhoudelijke 
verandering staat nog wel in de kinderschoenen.” 

“Het sociaal domein heeft behoefte aan een ander 
leiderschap dan men binnen een bureaucratische 
organisatie als een gemeente gewend is. In dit domein 
vindt een verschuiving van rolneming plaats en ook 
een diversiteit in die rolneming. We hebben, naast 
rechtmatigheid en doelmatigheid, ook te maken 
met samenwerking en waarde-creatie. Maar alle vier 
blijven relevant. Het goed balanceren tussen deze 
vier perspectieven en wel zorgen dat het accent 
verandert, is een van de inhoudelijk relevante 
opgaven. Het is de uitdaging te balanceren tussen de 

bedoeling van de wet, de behoefte van de inwoner 
en de politieke en financiële houdbaarheid. Daar 
zitten wel wat tegenstrijdigheden in. Persoonlijk leg 
ik het accent veel meer op de samenwerkende en 
waarde-creërende overheid dan op de rechtmatige en 
doelmatige overheid. Maar ik verlies deze laatste twee 
niet uit het oog.” 

“Als organisatie waren we gewend om producten te 
leveren, maar we moeten nu ook diensten verlenen. 
Dat vraagt om heel andere inrichting van je processen, 
ander type mensen, andere infrastructuur. Daar zet 
je ook een ander type leiderschap op: zogenaamd 
emergent leiderschap. Geloven in geleidelijk op gang 
komen van ontwikkelingen vanuit de organisatie. Ik 
geloof niet in top-down leiderschap. Van binnenuit 
verandering proberen op gang te brengen en 
die verandering moet ook vooral komen vanuit 
de medewerkers zelf. Proberen de pioniers en 
innovators binnen je organisatie te vinden en die als 
leidinggevende ondersteunen. Zo gaan medewerkers 
heel gericht naar de casuïstiek kijken: wat is nu echt 
de bedoeling? En wat is in deze situatie de beste 
oplossing? Dat zijn soms ingewikkelde dilemma’s.” 

Balanceren tussen wet, 
behoefte en houdbaarheid

Marie-Louise de Groot 
Afdelingsmanager Sociaal Domein 

Gemeente Krimpenerwaard
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“Eigenlijk kleur ik al mijn hele leven buiten de lijnen. 
Alles in mijn carrière is anders gegaan, dan volgens de 
geldende regels in de wetenschap. Na mijn afstuderen 
in Kroatië kwam ik naar Nederland en ben gaan 
werken als scientific software engineer. Ik vond het 
geweldig om in de toegepaste wiskunde te werken. 
Een aantal jaar later werd ik aangenomen voor een 
promotietraject in Image Sciences Institute (ISI), UMC 
Utrecht. En daar vond ik echt mijzelf: het was duidelijk 
dat ik de wetenschap in wilde.”

“Ik was -volgens de normen in de wetenschap- al 
vrij oud toen ik met onderzoek begon, eigenlijk te 
oud voor een wetenschappelijke carrière vond men. 
Tijdens mijn promotietraject kreeg ik mijn eerste kind. 
Dat was ongebruikelijk. Ik vond het zwaar om snel 
weer aan het werk te gaan. Ik ben opgegroeid in een 
samenleving met vrouwen die fulltime werken en een 
overheid die dat ondersteunt met lang verlof. Ik voelde 
me door andere moeders vaak een beetje veroordeeld 
omdat ik fulltime werkte. Ik begreep dat niet, mijn 
moeder werkte ook. Dat is normaal in Kroatië.”

“Als postdoc ging ik werken in Leiden en werd zwanger 
van de tweede. Dat was véél te zwaar: een kleintje 
thuis, werken in Leiden, een moeilijke zwangerschap. 
Ik heb een aantal maanden niet gewerkt en ben na 
enige tijd als postdoc weer aan de slag gegaan bij 
ISI, UMC Utrecht. De cultuur daar stelde me in staat 
om mijn werk te kunnen doen als wetenschapper in 
combinatie met mijn moederschap.”

“Werken in de wetenschap is veeleisend. Je moet echt 
beschikken over intrinsieke motivatie om onderzoek 
te doen. Ik kan mijn promovendi wel begeleiden, maar 
ze moeten ook zelf gemotiveerd zijn. Belangrijk is om 
niet op te geven. Niet het hoofd laten hangen als een 
onderzoeksaanvraag of een artikel afgewezen wordt. 
Dat gebeurt bij iedereen. En soms moet je dingen 
doen die niet leuk maar wel noodzakelijk zijn. Je moet 
bereid zijn offers te brengen.”

Bereid zijn offers 
te brengen

Ivana Išgum - hoogleraar AI & 
Medical Imaging UvA

“Soms moet je dingen doen die niet 
leuk zijn, maar wel noodzakelijk.”
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“Ik begon mijn werkende leven met 
een traineeship bij Ormit. Daarna 
werkte ik een paar jaar bij een grote 
verzekeraar als business controller, in 
een leuk team met bevlogen mensen. 
Tot er in mijn naaste omgeving een 
paar mensen omvielen met psychische 
problemen, zowel jong als oud. Ze 
waren opgebrand. Burn-out. Van 
dichtbij zag ik de enorme impact die 
dit had. Dat raakte me; hier wilde ik 
iets in betekenen.”

“Ik besloot een uitgebreide 
coachingsopleiding te volgen en me 
te richten op het mentaal gezond 
houden van werkend Nederland. Naast 
mijn baan begon ik met een eigen 
coachingspraktijk.”

Bianca Kamphuis 
Oprichter en directeur van MentaVitalis

“Ik had al langer het idee dat de 
verzekeringswereld niet de plek zou zijn waar ik 
altijd in wilde blijven werken. Overtuigd dat ik een 
ander pad ging bewandelen, besloot ik mijn vaste 
baan op te zeggen. Het loslaten van vastigheid en 
je gevoel volgen is best spannend, maar het was 
voor mij een logische stap. Ik wist: dit komt goed, 
dit is wat ik wil en wat ik kan.”

“Het 1-op-1 coachen vond ik leuk en ging me goed 
af, maar ik wilde meer mensen bereiken en een 
mooie, eerlijke, betaalbare dienst opbouwen, 
die 24/7 mensen helpt om met plezier te blijven 
werken. Dat het uiteindelijk nog best een aantal 
jaar geduurd heeft, eer er echt voldoende werk 
en inkomen uit kwam, was niet erg. Mijn man was 
ook zelfstandig ondernemer en we hadden nog 
geen kinderen. Soms was het afwachten wie er 
in die maand voldoende binnenbracht, maar we 
hebben het altijd gered. Het is net alsof dingen 
op hun plek vallen als jij je eigen weg kiest en er 

vol vertrouwen voor gaat. De ‘kosmos’ werkt dan 
mee. Je weet niet altijd hoe, en wanneer, maar het 
komt goed.”

“Inmiddels zijn we 16 jaar verder en werken we 
met een team van 20 betrokken medewerkers en 
140 externe coaches, counselors en psychologen. 
We begeleiden laagdrempelig en preventief 
duizenden mensen per jaar om gezond en met 
plezier aan het werk te blijven. Dat geeft zoveel 
voldoening.”

“Met name door onze samenwerking met 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en een 
aantal zorginstellingen hebben we een groot 
klantenbestand in de medische wereld, onder 
hoog opgeleid Nederland en ondernemers. Een 
prachtige doelgroep waar we veel voor kunnen 
betekenen. De mooie feedback die we krijgen en 
hoge rapportcijfers voor onze dienstverlening 
blijven me ontroeren. Hier doen we het voor.”

Aandacht voor het 
voorkomen van burn-out
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“Medisch leiderschap 
is geen competentie 
die enkel over het 
individu gaat.”

Judith Voogt – anios interne 
geneeskunde, promotie Medisch 
Leiderschap Universiteit Utrecht

“Gedurende mijn studie geneeskunde heb ik tussen 
het vijfde en zesde jaar een minor bestuur- en 
Organisatiewetenschap (USBO) gedaan. Ik had het op 
dat moment nodig om nieuwe prikkels, nieuwe ideeën 
te krijgen. Gedurende deze minor werd ik steeds 
enthousiaster over dat vak. Er was veel discussie, dat 
kende ik niet zo van de studie geneeskunde. Zo kreeg 
ik bijvoorbeeld een beleidsnota van VWS onder ogen 
waar ik tijdens mijn studie geneeskunde nog nooit van 
hard gehoord.” 

“Toevallig kwam ik erachter dat er net in die tijd een 
samenwerking tussen USBO en het UMC Utrecht tot 
stand was gekomen. Voor mij een uitgelezen kans om 
mijn wetenschapsstage op dit raakvlak uit te voeren. 
Maar in die tijd waren de wetenschapsstages nog heel 
kwantitatief ingesteld. Er moest geteld en gemeten 
worden. Dat was de ware wetenschap! Het heeft me 
veel moeite gekost om uit te leggen wat kwalitatief 
onderzoek inhoudt en uiteindelijk een kwalitatief 
georiënteerde stage goedgekeurd te krijgen. Maar het 
is me gelukt. Inmiddels is dat zes jaar geleden. Ik was 
de eerste die een dergelijke stage liep, maar nu zijn er 
veel meer studenten die kwalitatief onderzoek doen.” 

“Die stage heb ik uitgevoerd onder begeleiding van 
Margriet Schneider. Het bleek de opstap naar een 
promotietraject naar Medisch Leiderschap. Ik heb 

het concept medisch leiderschap onderzocht vanuit 
sociologisch perspectief. Het blijkt nogal een ambigu 
begrip te zijn en dus zet ik er aantal kanttekeningen bij 
om het als competentie voor de opleiding in te zetten. 
Medisch leiderschap is geen competentie die enkel 
over het individu gaat, het is belangrijk de context, 
de werkomgeving, in ogenschouw te nemen. Aan 
de andere kant was mijn promotieonderzoek meer 
praktisch gericht. Dat ging over ‘speaking up’. Als je op 
de werkvloer iets ziet wat efficiënter, beter, duurzamer 
zou kunnen. Durf je dat dan te zeggen?” 

“Wat ik nu ga doen, weet ik nog niet. Mijn 
nieuwsgierigheid volgen, dat is mijn grootste 
drijfveer. Ik stond op het punt te solliciteren voor 
een opleidingsplek interne geneeskunde. Maar ik 
realiseerde me dat ik eerst nog wat meer om me heen 
wil kijken, bijvoorbeeld in de psychiatrie. Wel zal ik 
altijd iets bestuurlijks blijven doen. Zo heb ik ooit 
Dokters in Debat opgericht en zit nu bij deVeRS, een 
jongerenclub van de RVS. Ik zie medisch studenten 
van nu heel hard bezig met hun cv-opbouw. Ik heb 
eigenlijk altijd maar wat gedaan, meestal buiten de 
gebaande paden, maar heb achteraf gezien best een 
mooi cv.” 

Mijn nieuwsgierigheid volgen
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“Ik geloof niet in lijntjes of hokjes, wel in verbinden. 
Dus ik kleur per definitie buiten de lijntjes, omdat 
ik altijd over de hokjes heen ga. Ik heb maar één 
lijn en dat is de baseline van integriteit. Ik gedij 
vooral goed in wat dichtgeslibde organisaties die 
werken vanuit een maatschappelijke opdracht. Ik 
maak deze graag weer open: de ramen openzetten, 
mensen raken, energie brengen. In veel organisaties 
waar ik gewerkt heb, is de energie vaak volledig 
doodgeslagen. Het gaat vliegen als ik de mensen 
kan raken, verbindingen maken, samenwerking op 
gang krijgen. Uiteraard naast een gezonde basis op 
gebied van financiën en kwaliteit.” 

“Drie jaar geleden ben ik gestart bij Humankind. Deze 
organisatie kende een wat verouderde managementstijl, 
werd top-down en centralistisch geleid. Ik wilde graag een 
social intranet om een open communicatiekanaal met 
de hele organisatie te hebben. Dat lukte onvoldoende 
snel en ik wilde het niet afdwingen. Dat vind ik geen 
wenselijke manier van veranderen. Toen heb ik samen 
met de marketingafdeling een besloten facebookpagina 
aangemaakt. Dat vond men raar; ik ging door alle lijnen 
heen. Inmiddels zitten 1500 van de 3000 medewerkers op 
deze pagina en werden we in 2018 werkgever van het jaar, 
vooral vanwege grote bevlogenheid en betrokkenheid van 
alle collega’s overal in het land.” 

“Ik heb het nodig om volgens mijn waarden te leven: 
iedereen telt, iedereen mag meedoen, samen wordt het 
mooier, beter. Ik zit op vertrouwen en openheid. Als iets 
niet bij mijn waarden past, probeer ik laagdrempelig te 
veranderen maar mijn waarden compromitteer ik nooit. 
Vanwege een verschil in visie op beleid en leiderschap heb 
ik in juli Humankind verlaten. Er ging een lang moeizaam 
proces aan vooraf, dat helaas anders uitpakte dan gehoopt.”

Ramen openzetten, mensen 
raken, energie brengen

“Naar aanleiding van mijn vertrek 
hebben medewerkers een poster 
gemaakt en die opgehangen. Ook 
is een boek samengesteld met 
prachtige teksten van collega’s. Dat 
heeft me diep geraakt. Ik zag hen, 
maar voel me door hen ook echt 
gezien. Heel bijzonder! Het voelt 
dus zeker niet als falen, hoewel ik 
liever had gezien dat het anders 
was gelopen. Ik heb veel open- en 
losgemaakt. De organisatie staat er 
geweldig voor, heeft energie, kracht 
en moed. Ik ben trots en kijk voldaan 
terug. Ik hoop op een goede afloop 
voor Humankind met het leiderschap 
dat ze verdienen!” 

Sacha Ausems – ex-bestuurder 
Humankind (voorheen Kinderopvang 
Humanitas)
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Met je hart
Babs van Geel – initiatiefnemer van Stichting Met je hart

“Ik kom uit een heel warm nest, opgegroeid als oudste in een Brabants gezin. Tijdens mijn opleidingen 
en verschillende banen, kwam langzaamaan maar zeker het besef dat ik iets wilde betekenen voor de 
maatschappij. Het is een beetje een cliché: maar na ons derde kind heb ik echt het roer omgegooid. 
Ik wilde meer focus op mijn gezin, maar ik wilde ook echt volledig gaan voor maatschappelijke 
betrokkenheid.” 

“Fotografie deed ik altijd al graag en ik wilde graag de eenzaamheid van ouderen in beeld brengen. 
Dat fenomeen kende ik vanuit dat warme nest helemaal niet. Zo kwam ik in contact met Greet, een 
intelligente maar eenzame kwetsbare vrouw. Zij liet mij toe in haar leven en ik heb in haar foto’s haar 
eenzaamheid echt kunnen pakken. Het contact met haar was voor mij aanleiding om Stichting Met je 
hart op te zetten. De opzet ervan zat allang in mijn hoofd. Eenzaamheid is een groot probleem in de 
Westerse samenleving, ik wilde iets organiseren dichtbij huis, om de hoek.” 

“Ik ben vaak in Zuid-Afrika en was daar ooit tegen het initiatief aangelopen dat in een restaurant 5 rand 
extra werd gevraagd om initiatieven in de buurt mee te kunnen financieren. Dat idee heb ik steeds in 
mijn achterhoofd gehouden. En toen ik met Greet in aanraking kwam viel het kwartje. EET Met je hart 
is een initiatief waarbij gedurende 6 weken 1 euro extra per tafel in restaurants gevraagd wordt. Met 
dat geld organiseren we ontmoetingen. Ouderen die bij elkaar in de buurt wonen brengen we samen 
in kleine groepjes, veelal in diezelfde restaurants. Regelmatig ontstaan blijvende contacten. Om de 
ouderen te bereiken werken we intensief samen met huisartsen en thuiszorg. Binnen een gemeente 
verspreidt dit zich als olievlek en nu ook door heel Nederland. Inmiddels hebben we al 30 lokale Met-je-
hartteams met 2000 vrijwilligers.” 

“Mijn persoonlijke missie is om anderen te inspireren, dat is zeker gelukt. Ondernemende vrouwen 
staan op om in hun eigen gemeente Met je hart op te richten. En ik ken veel ouderen die door ons 
initiatief een gelukkiger leven hebben gekregen.” 

Mijn tedtalk bekijken? https://www.youtube.com/watch?v=I88Z9kUfG1o
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Risico’s zijn kansen 
die kunnen leiden 
tot verbetering
Iraida Ishaak – directeur Zorg bij 
Jeugdformaat

“Ik was hoogzwanger toen ik twee jaar geleden 
solliciteerde op de baan als directeur Zorg bij 
Jeugdformaat. Dat was een heel bewuste keuze 
maar wel vrij uitzonderlijk. Ik ben opgeklommen 
vanuit de werkvloer na mijn opleiding als 
maatschappelijk werker en heb voornamelijk een 
achtergrond in de jeugdhulp. Vanuit mijn voeten 
in de klei, vervolgens in de lijn als manager en nu 
voor het eerst als directeur verantwoordelijk voor 
het volledige primaire proces.” 
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“We staan voor een grote uitdaging in de 
jeugdhulp. We hebben al de nodige transformaties 
achter de rug. Maar de resultaatgerichte 
financiering vraagt iets anders. Ik ben een 
voorstander van resultaatgericht werken wel 
met de kanttekening dat onze clientèle de 
meest kwetsbare groep in de samenleving is. 
Ik kijk vooral naar kansen; risico’s zie ik als 
kansen die kunnen leiden tot verbetering. Dus 
de aanbesteding waar we nu middenin zitten, 
is ook een kans om kritisch te kijken naar 
hoe wij het intern hebben georganiseerd. Bij 
verandering is het belangrijk te realiseren dat 
de organisatiecultuur niet automatisch mee 
verandert. Daarnaast moet je oog hebben of 
medewerkers begrijpen wat en waarom we 
veranderen.”

“Het is belangrijk om de medewerkers erbij te 
betrekken. Ik ga, samen met de leidinggevende, 
met ze in gesprek om uit te leggen en input op 

te halen. Verandering komt pas op gang als 
medewerkers snappen waarom je het doet. Ik 
voel vooral onzekerheid bij de medewerkers 
en behoefte aan verduidelijking, niet zozeer 
weerstand. Ik laat ze hun cirkel van invloed zien, 
dat is belangrijk. En soms is ook gewoon een 
besluit van het directieteam nodig.” 

“Ik zie altijd kansen en mogelijkheden, probeer 
vanuit relatie te werken maar kan ook heel 
zakelijk zijn. In mijn rol als directeur combineer 
ik persoonlijkheid, visie en ervaring. Soms wordt 
mij gevraagd hoe ik het allemaal doe, een drukke 
baan, een jong kind. Ik denk er niet al te veel over 
na. Ik vind mijn werk erg leuk, heb veel energie 
en een partner waar ik op terug kan vallen. Ik doe 
wel alles met aandacht en voel duidelijk mijn 
verantwoordelijkheid, zowel privé als in het werk. 
Als ik met mijn dochtertje ben, ben ik ook echt 
met mijn dochtertje en ben ik niet ondertussen 
aan het mailen of bellen.”
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Meer energie door 
samenwerken voor de patiënt 
“Elke transformatie start met een sterk doel en visie. Bij Roche is dat het sneller ontwikkelen van 
innovatieve geneesmiddelen en gepersonaliseerde behandelingen voor de patiënten van nu en 
van morgen. We realiseerden ons dat de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Het 
zorglandschap is aan het veranderen, wat ook van ons vraagt dat wij niet vasthouden aan oude manieren 
van werken. Om het juiste geneesmiddel bij de juiste patiënt op het juiste moment met de juiste service te 
krijgen, moeten we veel meer samenwerken met oude en nieuwe partners.” 

“Met het leadershipteam én met het bedrijf zijn 
we daarom op inspiratietour gegaan. We hebben 
gekeken hoe andere organisaties inspelen op wat 
hun klanten nodig hebben en hebben daarvan 
geleerd. Zelf heb ik de afgelopen tijd heel veel 
chief transformation officers (CTO) ontmoet, 
zowel van grote als van kleine organisaties die 
significante veranderingen teweeg hebben gebracht. Ik wilde het waarom, het wat en het hoe 

écht goed begrijpen. En wat het opleverde voor 
hun cliënten en medewerkers.” 

“Bij Roche Nederland zijn we vervolgens verschillende manieren van werken gaan uitproberen die we van buiten Roche geleerd 
hadden. Binnen drie jaar zijn we van een vrij 
normale traditionele hiërarchische organisatie 
naar een highly empowered platte organisatie 
getransformeerd waar mensen zo dicht mogelijk 
bij de klanten werken. En dit levert enorm veel op! 
We krijgen veel positieve feedback. We worden 
nu meer en meer gezien als een zorgpartner die 
waarde creëert in plaats van een commercieel 
farmaceutisch bedrijf. Onze medewerkers 

voelen zich veel meer verantwoordelijk voor hun 
werkzaamheden, zijn meer betrokken, hebben 
meer energie, kunnen sneller leveren.” “Als organisatie leveren wij vooral aan zorgprofessionals en zorginstellingen. Door goed 

samen te werken kunnen we helpen de zorg te 
verbeteren. Zo hebben we onlangs gezamenlijk 
een design-thinkingsessie gedaan onder leiding van één van onze scrum-masters in een 

ziekenhuis. Het doel was te ontdekken hoe de 
service naar de patiënten verder kan verbeteren. 
Dat heeft geresulteerd in het creëren van een 
eigen oplossing voor hun eigen ziekenhuis. Roche 
is, zeker in Nederland, het eerste farmaceutische 
bedrijf dat de totale overstap heeft gemaakt naar 
agile werken.”

“Toen we aan het begin van de transformatie 
stonden, hebben we een nieuw woord ontdekt: 
exhaustergized, een combinatie van exhausted 
en energized. In het begin kostte het heel veel 
energie om onze manier van werken om te zetten. 
Maar nu levert het veel energie op!” 
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“Ik wilde het waarom, 
het wat en het hoe 
écht goed begrijpen.”

Sheri Morin – Chief Purpose Officer 
Roche Nederland
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“ H E T  T O N E N  V A N 
K W E T S B A A R H E I D , 
W A T  V O O R  M I J 
E C H T  B U I T E N  D E 
L I J N E N  K L E U R E N 
I S ,  I S  G E E N 
Z W A K T E  M A A R 
J U I S T  E E N  T E K E N 
V A N  K R A C H T ”
- Ariane de Groot - initiatiefnemer en organisator van 
het Congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 

COLOFON
Deze verhalenbundel is een speciale 
uitgave ter gelegenheid van het 8e 
congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 
op 21 november 2019.
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Ontmoetingen buiten de 
lijnen, wij zijn voor.

VOOR is de bemiddelingsformule die mensen en 
organisaties helpt van betekenis te zijn. 
Buiten de lijnen ontstaan de mooiste ontmoetingen.
Meer weten? Kijk op voor.nl.


