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H ad Florence Nightingale (1820) ook de zogenaamde Z-factor?
Vast wel, als ik lees hoe vol zelfvertrouwen en vastberaden zij be-
sloot haar verlangen te volgen. Om het recht op vrijheid van arbeid en 

opleiding van ontwikkelde gefortuneerde vrouwen zichtbaar voor het grote publiek 
te maken. Niet zoals haar Victoriaanse tijdgenoten zich alleen te wijden aan de zorg 
voor haar familie maar zich met ziel en zakelijkheid te richten op ziekenverpleging 
dat toen als ‘vak’ nog niet bestond. Kortom Florence Nightingale had alles wat met 
de Z-factor te maken heeft: je met Ziel en Zakelijkheid en vooral ook Zichtbaarheid 
inzetten voor de Zorg. 

Het derde congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg heeft als thema ‘Ik ben aan Z’, 
omdat uitgaan van je eigen kracht zo belangrijk is, juist in de zorg. Een sector waar 
heel veel vrouwen werkzaam zijn, maar mannen nog steeds bestuurlijk domineren. 
De cijfers op pagina 32 en 33 van dit speciaal voor het congres uitge-
geven magazine tonen dat maar weer eens aan. Dit magazine waarin 
veel sterke vrouwen aan het woord komen, draagt bij aan een betere 
zichtbaarheid. Een belangrijk onderdeel van de Z-factor. 

Ik dank alle congrespartners, in het bijzonder Achmea, ActiZ en 
KNMG, voor hun steun aan het congres Vrouwelijke Leiders in de 
Zorg. 

Ariane Struyvenberg-de Groot

Directeur Match & Mentor en founder stichting Young Girls Community

Safe the date! Vanwege het grote animo wordt het congres herhaald op 7 oktober 2014. 

Meer informatie: www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl en         #VLZorg.

-factor

Voorwoord
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O p het gymnasium werd ik erg 
geïnspireerd door vakken als 
biologie en scheikunde en de 
klassieke talen. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog heb ik 

in Amsterdam vreselijke dingen gezien, zoals executies 
op de Weteringschans. Bij mijn keuze tussen een studie 
klassieke talen of geneeskunde heeft de ervaring van 
de oorlog een belangrijke rol 
gespeeld. We waren er allemaal 
van overtuigd dat er een derde 
wereldoorlog zou komen en 
dan heb je niets aan een lerares 
klassieke talen, maar wel aan 
een dokter. Je weet nooit precies 
hoe je motieven in elkaar zitten, 
maar ik denk dat deze overweging de doorslag heeft 
gegeven. In de familie was ik de eerste die geneeskunde 
ging studeren. Ik was enig kind, dat had te maken met de 
crisistijd begin dertiger jaren. Er waren in die tijd veel 

Wie kent haar niet? Els Borst is een icoon. 

Tijdens eerdere congressen van Vrouwelijke 

Leiders in de Zorg werd zij vaak als voorbeeld 

genoemd. Ze is bescheiden, maar weet heel 

goed wat ze wil en krijgt dat met zachte hand 

ook voor elkaar. Haar carrière als vrouwelijke 

bestuurder in de zorg klinkt als een droom: 

via arts-onderzoeker naar medisch directeur 

om te eindigen als minister. En nog steeds is 

zij actief als het om dossiers gaat die haar na 

aan het hart liggen. 

‘Ik propageer het dienend,
faciliterend leiderschap’

mensen die het bij één kind lieten. Als je intelligent was, 
en dat was mijn vader, dan hoopte je dat je dochter of 
zoon later zou gaan studeren en was het beter om niet 
al teveel kinderen te hebben. Je moest alles zelf betalen. 
Mijn ouders wilden graag dat ik mij zou ontplooien. 
Toen ik geneeskunde studeerde en mijn man leerde 
kennen via zijn zusje, gingen wij trouwen terwijl ik nog 
niet afgestudeerd was. Mijn vader heeft me toen op het 
hart gedrukt dat ik wel moest afstuderen. Niet alleen hij 
maar ook de samenleving had het nodige in mij geïnves-
teerd en dat moest ik niet verspillen. Wacht nog maar 
even met kinderen krijgen tot je dat artsexamen hebt, 
was zijn advies. Dat was geweldig! Er waren in die tijd 
niet veel vaders die dat adviseerden aan hun kinderen.’ 

‘In de medische studie is er altijd wel een aardig 
contigent vrouwen geweest. Het percentage weet ik niet 
precies en het is nu wel veel hoger! Maar er waren in 
al die practicumgroepjes die we hadden toch wel vier à 
vijf meisjes op de vijftien studenten. Ik was eigenlijk van 
plan om kinderarts te worden en kreeg een opleidings-
plaats in het OLVG aangeboden. Maar na ruim twee 
jaar werd ik zwanger, zeer gewild. Ik had inmiddels 
wel in de gaten dat het combineren van een gezin met 

jonge kinderen en het vak 
medisch specialist in die 
tijd niet mogelijk was. In het 
ziekenhuis was je als vrouw 
alleen welkom als je je op geen 
enkele manier anders gedroeg 
dan de mannelijke collega’s. 
Het leek me verstandiger en 

rustiger om eerst wat wetenschappelijk onderzoek te 
doen en ben in een bloedtransfusielaboratorium terecht 
gekomen voor halve dagen. De toenmalige directeur 
van de bloedtransfusiedienst was een geëmancipeerde 

‘Mijn vader heeft me op 
het hart gedrukt dat ik 
wel moest afstuderen’
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man; ik mocht de baby gewoon in de reiswieg meene-
men zolang het geen overlast gaf. Uiteindelijk ben ik pas 
in 1972 gepromoveerd. Mijn man werkte in Bilthoven bij 
het RIVM en het leek ons toch wel veel aantrekkelijker 
om de kinderen te laten opgroeien in de bossen rondom 
Bilthoven dan in een bovenwoning in Amsterdam. Na de 
verhuizing heb ik twee jaar lang helemaal niet gewerkt 
en als huisvrouw doorgebracht met de zorg voor kleine 
kinderen, totdat mijn man vond dat ik wel erg weinig 
gespreksstof had. Ik ben toen doorgegaan met mijn pro-
motieonderzoek naar rhesusantagonisme in Utrecht en 
naar aanleiding daarvan hebben we de immunisatie in 
Nederland geïntroduceerd. Het is een mooi proefschrift 
geworden met directe prak-
tische gevolgen voor de zorg 
voor moeder en kind.’  
 
‘Na mijn promotie heb ik 
gewerkt als hoofd van de 
Bloedbank totdat de directeur 
van het ziekenhuis helaas bleek 
te lijden aan depressies. Hij 
viel uit. Alleen de bacterioloog 
en ik waren in dienst van het 
ziekenhuis. Het bestuur vroeg 
ons tijdelijk het directeurschap 
over te nemen. De bacterioloog 
zat tegen zijn pensioen aan en zag ervan af. Toen heb ik 
het directeurschap op mij genomen. Het viel me zwaar 
als medisch directeur achter zo’n bureau te zitten. Ik 

zag daar in het begin de charme helemaal niet van 
in. Toen er een definitieve opvolger 
werd gezocht, heb ik aanvankelijk niet 

gesolliciteerd: ik bleef toch liever 
in de combinatie wetenschap, 
onderwijs en praktijk. Het was een 

mooi leven en niet te belastend in 
de zin van teveel diensten en dergelijke. 

Men kon het echter niet eens worden over de 
sollicitanten. Het had er waarschijnlijk mee te maken 
dat dat allemaal medisch specialisten waren met hoge 

eisen. Het bestuur vroeg of ik wilde solliciteren en op 
dat moment realiseerde ik me dat de functie toch wel 
iets had. Als medisch directeur kon ik invloed uitoefenen 
op zaken waar ik altijd over liep te mopperen en kon 
ik overal mijn neus insteken. Op mijn leeftijd was het 
misschien wel leuk om alle opgedane ervaringen om 
te zetten in zo’n positie in de directie. Die bestond 
toentertijd altijd uit een arts, een econoom en een 
verpleegkundige. Na een hele dag testjes maken, bleek 
dat ik voldoende leiderschapskwaliteiten had. Bij mijn 
aantreden had ik maar één eis: ik wilde vaste adviseur 
worden van het faculteitsbestuur en bij benoemingen 
van hoogleraren een doorslaggevende stem hebben. 

Medische faculteit en zieken-
huis moeten in mijn ogen niet 
los van elkaar werken. Die 
eis is na het nodige beraad 
ingewilligd en daar heb ik veel 
profijt van gehad.’ 

‘De combinatie van de ver-
zorging voor mijn man die de 
ziekte van Kahler had en de 
nieuwbouwplannen voor het 
ziekenhuis viel me zwaar. Ik 
moest regelmatig ’s avonds 
en in de weekenden verga-

deren, alsmaar over die nieuwbouw. Toen verscheen er 
een vacature voor voorzitter van de Gezondheidsraad. 
Uiteindelijk ben ik de eerste vicevoorzitter geworden 
naast Leendert Ginjaar als voorzitter. Er was namelijk 
enige opstand uitgebroken binnen de Gezondheidsraad, 
omdat hij de eerste niet-arts was als voorzitter. Wij 
konden het heel goed met elkaar vinden en ik kon de 
medische portefeuilles geheel zelfstandig uitvoeren.’ 

‘In een professionele organisatie moet je niet streven 
naar een hiërarchie waarbij je als bestuurder artsen en 
verpleegkundigen commandeert. Zeker hoogleraren 
met hun grote ego’s pikken dat niet. Je moet veel meer 
de instelling hebben en ook uitstralen dat je het werk 

‘Het ging mij om de 
inhoud, door de inhoud 
krijg je invloed en voor-

dat je het weet is invloed 
ook macht. Dan word 

je een autoriteit, haast 
ondanks jezelf’
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van de zorgprofessionals faciliteert! Ik heb gemerkt dat 
ik door mijn manier van optreden en mijn argumenten 
gezag had, terwijl ik niet zei: ‘ik ben jullie baas.’ Vanaf 
de eerste dag heb ik gezegd dat het medisch beleid niet 
door de directie wordt gemaakt, maar door de medische 
staf samen met de medisch directeur. Vaak was ik de 
enige vrouw in de verschillende overlegsituaties, ik 
was de eerste medisch directeur van een academisch 
ziekenhuis. Ik weet nog dat Wim Deetman, toentertijd 
minister van Onderwijs, de vergaderingen altijd begon 
met: ‘mevrouw, mijne heren.’ En die mevrouw was ik 
dan. Daar had ik verder geen last van, ik werd als een 
normale collega behandeld. Misschien straal ik ook uit 
dat ik zo behandeld wil worden...… 
Ik zat niet in een hoekje in de 
hoop ook nog wat te mogen 
zeggen. Ik ben weinig agressief 
in mijn optreden, kijk niet erg 
naar de pikorde. Het ging mij om 
de inhoud, door de inhoud krijg 
je invloed en voordat je het weet 
is invloed ook macht. Dan word 
je een autoriteit, haast ondanks 
jezelf. Dat is bijzonder om te 
ervaren.’ 

‘Al sinds 1968 ben ik lid van 
D66. Mijn man en ik waren een keer samen naar een 
bijeenkomst in Krasnapolsky getogen van die jonge 
nieuwe partij waar Hans van Mierlo sprak. We werden 
echt door hem geïnspireerd. Ik werd lid van de partij 
en ging steeds vaker naar de congressen. Zo werd ik 
een bekend gezicht binnen de partij en heb ik met veel 
plezier een aantal keren een congres mogen voorzitten. 
Ik belandde in het vizier van Hans van Mierlo en dankzij 
mijn functie als vicevoorzitter van de Gezondheidsraad 
was ik ook bekend in het Haagse.’ 

‘In de tijd van de Gezondheidsraad ben ik me steeds 
meer bezig gaan houden met medisch-ethische zaken. 
Bijvoorbeeld: wat mag je doen met materiaal dat 

vrijkomt bij een abortus? Embryo-
onderzoek kwam toen op en de 
discussie over euthanasie was 
losgebarsten. De Gezondheidsraad werd om advies 
gevraagd. Dat vond ik heel interessant, ook omdat het 
te maken heeft met het principe van D66: de autonomie 
van mensen, zelfbeschikkingsrecht. Later als minister 
ben ik daar actief mee doorgegaan, met wetgeving over 
patiëntenrechten en medisch-wetenschappelijk onder-
zoek. Toen ik aantrad in 1994 waren de muizen en de 
ratten al beschermd door allerlei wetgeving, maar voor 
mensen was er geen enkele wetgeving. Je moest maar 
hopen dat dokters daar fatsoenlijk mee omgingen.’ 

‘Ik kijk altijd een beetje 
met een spottende blik 
naar het Haagse, alhoewel 
ik absoluut geen buiten-
staander meer ben. Al in 
de Gezondheidsraad leerde 
ik het politieke spel spelen. 
Hoe besluiten tot stand 
komen, hoe er meerder-
heden worden gemaakt, 
enzovoorts. Ik kwam niet 
helemaal in een terra 
incognita. Hans van Mierlo 

voorspelde dat we heel veel zetels zouden krijgen 
en dat was ook zo. Hij vond dat we volksgezondheid 
moesten gaan doen, een belangrijke portefeuille. Met 
mijn voorgeschiedenis was ik volgens hem de geknipte 
kandidaat en daar had hij wel gelijk in. Mijn man leefde 
toen niet meer en de kinderen waren al volwassen. Van 
Mierlo heeft tijdens een etentje al mijn bezwaren op 
een servetje geschreven, vervolgens zijn mond ermee 
afgeveegd om het daarna in zijn zak te steken! Ik dacht 
hem overtuigd te hebben dat ik niet wilde, maar na de 
verkiezingen kwam hij natuurlijk terug en zei dat ik het 
gewoon niet kon weigeren. Naar huis rijdend bedacht 
ik me dat ik het inderdaad maar moest doen. Mijn 
kinderen verklaarden me alle drie voor gek. Maar later 

‘Van Mierlo heeft tijdens 
een etentje al mijn

bezwaren op een servetje 
geschreven, vervolgens 

zijn mond ermee 
afgeveegd om het daarna 

in zijn zak te steken!’
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‘Als medisch directeur 
bemerkte ik dat je invloed kunt 
hebben zonder op je machts-
strepen te gaan staan. Als direc-
teur ben je echt aan zet, omdat jij 
degene bent die het geld beheert. 
Als minister had ik dat gevoel 
nog veel meer. Ik stimuleer vrou-
wen graag vooral ook te kiezen 
voor dergelijke functies. Zelfs al 
heb je een paar jaar niet gewerkt 
en voor je gezin gezorgd. Er is 
geen betere vooropleiding voor 
een managementfunctie dan een 
gezin. Je leert dan prioriteiten 

stellen, multitasken, oplossingen vinden voor moeilijke 
situaties. Allemaal taken die bij een management-
functie horen. Je moet niet gaan solliciteren met in je 
achterhoofd: ik ben maar een huisvrouw, maar met in je 
achterhoofd: ik heb de beste vooropleiding. Wees zelf-
bewust! Toen ik volop voor mijn gezin zorgde, zei mijn 
man: ‘Zou jij niet weer eens buiten de deur gaan werken, 
want je conversatie wordt zo eenzijdig! Je praat alleen 
maar over de kindertjes. Vroegere was je een interes-
santere gesprekspartner.’ Dat is een belangrijk moment 
geweest. Ik had zelf nog niet bemerkt dat ik zo oninte-
ressant was geworden en ben actief gaan rondkijken.’
 
‘Er zouden wel wat meer vrouwen in hogere func-
ties terecht mogen komen, maar er zijn vrouwen die 
zeggen: zo is het wel mooi. Dat had ik zelf eigenlijk ook 
toen ik vicevoorzitter van de Gezondheidsraad was. Ik 
was daar heel happy en keek eigenlijk niet verder. Ik zou 
tegen vrouwen willen zeggen: fixeer je niet teveel op één 
ding. De kans dat het lukt is er wel, maar als het mislukt 
zijn er nog wel tien andere dingen die óók interessant 
blijken te zijn. Je kan soms via vreemde wegen ergens 
terecht komen. Ik was nooit op weg ergens naartoe, 
het gebeurde en ik genoot overal van. Bijna alles in de 
gezondheidszorg vind ik interessant. Het is zo’n boei-
ende sector!’

die avond belden ze terug: ik 
moest het toch maar doen.’

‘Ik heb heel prettig 
samengewerkt met de 
ambtenaren. Per wetsvoor-
stel hadden we een team en 
dat werkte uitstekende. In 
het begin heb ik het politieke 
spel wel moeten leren, daar 
heeft Erica Terpstra me goed 
bij geholpen. Je moet de 
Kamerleden niet verrassen, 
je moet ze de eer gunnen dat 
ze erbij betrokken worden. 
Dat geldt ook voor de oppositie. Dat spel kreeg ik op een 
gegeven moment wel door en in de tweede periode was 
ik een voldoende ervaren politica. In het begin was ik 
daar echt té naïef in.  En het blijft lastig: ik kwam uit de 
wereld van de wetenschap en daar is het heel lang feiten 
verzamelen, nadenken en dan besluit nemen. In de 
politiek heb je nauwelijks feiten, schaats je op heel dun 
ijs en toch moet je een besluit nemen. Dat voelt soms 
heel akelig!’

‘De totstandkoming van de euthanasiewet staat met 
stip op nummer 1, daar ben ik trots op. De wet voor 
medisch-wetenschappelijk onderzoek bij mensen vind 
ik ook belangrijk, net als de wet voor patiëntenrechten, 
de medezeggenschap van patiënten in ziekenhuizen 
en instellingen. Het principe dat mensen zelf mogen 
kiezen, zit me helemaal ingebakken. We moeten niet 
over elkaar gaan besluiten. Sommige dingen blijven 
terugkomen en dan treed ik nog wel eens in de open-
baarheid: dat geldt voor euthanasie en voor roken. Ik 
steun dan ook van harte de actie van longartsen Kanter 
en Bekker tegen het roken. Die vind ik geweldig! Ik vind 
niet dat zij er te hard ingaan, want als longartsen zijn 
zij volkomen onverdacht: zij zien iedere dag de gevolgen 
van roken. Als deze dames hun zin krijgen, dan raken zij 
patiënten kwijt en gaan zij veel minder verdienen.’ 

1932 Geboren in Amsterdam

1958 Artsexamen Universiteit van Amsterdam

1958-1960 Opleiding kindergeneeskunde OLVG,

 Amsterdam

1960-1964 Opleiding bloedtransfusiegeneeskunde

1966-1969 Wetenschappelijk medewerker 

 Bloedbank AZU

1969-1977 Hoofd Bloedbank AZU

1977-1986  Medisch directeur AZU

1986-1994 Vicevoorzitter Gezondheidsraad

1991-1994 Bijzonder hoogleraar Universiteit van  

 Amsterdam (Evaluatieonderzoek van  

 klinisch handelen)

1994-2002 Minister van Volksgezondheid, Welzijn  

 en Sport

Vanaf 2002 Diverse bestuursfuncties binnen 

 en buiten de zorg (NFK, NIVEL, CBO,  

 ZonMW, NZa, IPM, 

 Nationaal Comité 4-5 mei)

Vanaf 2012 Minister van Staat

Kort Curriculum Vitae
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Pensioen, wonen en z  org 

z   ijn onlosmakelijk verbonden

I n 2030 bestaat 25 procent 
van de Nederlanders uit 
ouderen,’ vertelt Wilma. 

Eigenlijk vindt zij de term ouderen 
heel ongelukkig. ‘Ik ben nu 55 jaar, 
maar ik beschouw mezelf toch 
nog lang niet als een oudere! In 
2030 moet ik er wel goed voor 
mij gezorgd worden.’ Ook is het 
volgens Wilma heel belangrijk om 
goed voor jezelf te zorgen. ‘Zoek 
naar een goede werk-privébalans,  
zorg voor voldoende inspanning 
en ontspanning, en onderzoek 
vooral ook waar je zelf energie 
van krijgt. Je moet altijd in jezelf 
blijven investeren en denken 
vanuit kansen en niet vanuit 
beperkingen.’ 

Wat betreft de ouderenzorg is Wilma ervan over-
tuigd dat we veel meer zelf moeten gaan regelen. 
‘Daar hoort ook bij dat je nadenkt over hoe je wilt t
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wonen en hoe je dat gaat betalen. Er zijn veel moge-
lijkheden om langer thuis te blijven, ook al zijn er 
beperkingen. Technologie en innovatie spelen hierbij  
een belangrijke rol.’ 

Passie
Als directeur van de Achmea Academy is Wilma 
verantwoordelijk voor de professionalisering van 
opleidingen voor ruim 15.000 medewerkers en hun 
klanten van de Achmea groepsmaatschappijen in 
Europa.  Samen met haar team leert Wilma Achmea 
medewerkers vanuit passie voor het vak de verbin-

ding met de markt te maken. 
Wilma: ‘We willen zo dicht 
mogelijk bij de business waarde 
creëren, het debat met de markt 
aan gaan, kennis delen, co-
creëren en een goede standaard 
neerzetten. Of met andere 
woorden: werken aan kennisin-
novatie.’ 

Daarin speelt het behoud van 
eigen vitaliteit ook een belang-
rijke rol. ‘Ken je eigen lichaam, 
blijf vitaal ook al heb je wellicht 
beperkingen,’ benadrukt Wilma 
nogmaals. Zelf weet zij als geen 
ander hoe het is om met een 
beperking toch vitaal te blijven. 
Zij kampt al sinds haar jeugd met 
een kapotte knie. ‘We denken 
vaak dat we onze omgeving 

moeten overwinnen, maar we moeten eerst onszelf 
overwinnen om de kracht en het doorzettingsver-
mogen telkens weer te hervinden.’ 

Creëer je eigen toekomstbestendige ouderen-
zorg’ is het advies van Wilma de Bruijn, 
directeur van de Achmea Academy. De druk op 
de zorg wordt de komende jaren door de ver-
grijzing en bezuiniging steeds groter. ‘We kunnen 
de zorg niet langer los zien van pensioen en 
wonen,’ aldus Wilma. Vandaar dat wij als 
Academy graag, mede vanuit zorgplicht, alle 
events rondom het thema wonen, zorg en pen-
sioenen ondersteunen. 

‘In 2030 moet er 
wel goed voor mij 
gezorgd worden!’
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J onge klare huisartsen (Generation Next) 
waren van mening dat zij onvoldoende 
klaargestoomd werden voor niet-medisch 
inhoudelijke taken en zochten contact met 
De Jonge Orde. Jolien, toen vicevoorzit-

ter van De Jonge Orde: ‘We waren het snel met elkaar 
eens en vonden dat we daar iets mee moesten doen. 
Samen met de huisartsen in opleiding (LOVAH) en 
sociaal geneeskundigen in opleiding (LOSGIO) hebben 
we onze ideeën in een pleidooi 
gegoten en in januari 2012 het 
Platform Medisch Leiderschap 
opgericht.’ De KNMG heeft 
dit initiatief omarmd en biedt 
uitgebreide ondersteuning. 
Beleidsadviseur Marlies de 
Rond heeft het platform in haar 
portefeuille. ‘Wij vinden het belangrijk dat dokters ook 
bestuursfuncties bekleden,’ vertelt ze. ‘Het medische 
vak vervrouwelijkt en artsen zijn meer in deeltijd gaan 
werken. We zien dat het animo voor bestuursfuncties 
vanuit de medische professie afneemt en dat is een 
ongewenste ontwikkeling.’ 

Het doel van het platform is een cultuuromslag te 
bewerkstelligen waardoor de competentie ‘Medisch 

Platform Medisch Leiderschap           krijgt vorm

Medisch leiderschap stevig in de beroepsgroep 

inbedden. Dat is het doel van het Platform Medisch 

Leiderschap, opgericht door jonge huisartsen, 

sociaal geneeskundigen en medisch specialisten 

(in opleiding) en ondersteund door de KNMG. 

Boegbeeld van het Platform Jolien Bueno de 

Mesquita: ‘We zijn een mooie gideonsbende!’ 

leiderschap’ een erkende 
en voor elke arts een 
vanzelfsprekende on-
ontbeerlijke competentie 
wordt. Deze competentie 
is nodig om verant-
woordelijkheid en regie te 
nemen in de zorg, op hun 
werkplek of elke andere plek waar het nodig is. Hiervoor 
is een competentieprofiel nodig dat het platform ook 
ontwikkelt in samenwerking met het veld. Het platform 
is een centrale structuur die de bestaande initiatieven 
verbindt en versterkt. Dit alles met het oogmerk meer 
geschoolde artsen op (relevante) leiderschapsposities 
te krijgen. Daarom zet het platform zich in voor de 
continue ontwikkeling van medisch leiderschap in elke 
fase van het arts zijn, van de geneeskunde studie tot aan 
de pensionering en daarna.

Het platform heeft inmid-
dels zo’n 100 leden, een 
actieve LinkedIn-groep van 
ruim 150 deelnemers en het 
wordt gecoördineerd door 
een bestuur, waarin boven-
staande belanghebbenden 
samen met de KAMG zijn 

vertegenwoordigd. ‘In het bestuur zijn alle leeftijden 
vertegenwoordigd,’ vertelt Jolien. ‘Van student tot bijna 
gepensioneerd. Allemaal bevlogen professionals.’ Het 
collegiaal bestuur kent geen hiërarchie, maar Jolien 
wordt toch wel gezien als het boegbeeld van het 
platform. ‘We zijn een open cultuur en willen heel 
laagdrempelig zijn,’ legt ze uit. ‘Ik ben dan misschien 
voor de buitenwereld het gezicht, maar we doen het 
met elkaar.’ 

‘We zijn een open  
cultuur en willen heel 

laagdrempelig zijn’

Jolien
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Platform Medisch Leiderschap           krijgt vorm

Naast de kerngroep zijn er inmiddels een aantal werk-
groepen opgericht en wordt er hard gewerkt aan een 
eigen website. Marlies noemt als voorbeeld de werkgroep 
‘Verwonder en Verbeter’ die onder de paraplu van het 
project CanBetter van de KNMG (zie kader) momenteel 
uitgerold wordt over verschillende ziekenhuizen. ‘Ver-
wonder- en verbetersessies zijn in het leven geroepen 
door Margriet Schneider van het UMC Utrecht. Met een 
aantal aios zit zij maandelijks rond de tafel om te bekijken 
waar aios zich over verwonderen en hoe zij dit zouden 
kunnen verbeteren. Dit richt zich heel duidelijk op het 
ontwikkelen van niet-medische competenties,’ aldus 
Marlies. Ook wordt er een talentenklasje opgericht voor 
de huisartsen en wordt gekeken naar coachingstrajecten. 
‘Artsen moeten zich bewust worden dat ze 
een regierol hebben en daarmee in medisch 
leiderschap,’ legt Jolien uit. ‘Daar ontkomen 
we niet meer aan. Dat betekent wel een cul-
tuuromslag.’ Marlies vult aan: ‘Medisch 
leiderschap kom je op alle niveaus tegen, 
dat is niet alleen aan de bestuurstafel, 
maar ook op de afdeling of in het team. Op 
alle niveaus moet je je verantwoordelijkheid 
nemen.’ Dus ‘docters in the lead’.

En hoe brengt Jolien het medisch leiderschap in de 
praktijk en combineert zij alle verschillende rollen? 
Jolien is psychiater bij PsyQ in Den Haag en heeft twee 
kleine kinderen. ‘Mijn partner en ik hebben er bewust 
voor gekozen om allebei in Den Haag te gaan werken 
en daar ook te gaan wonen. Dat scheelt al heel veel 
reistijd. Daarnaast is het belangrijk dat je samen goede 
afspraken maakt en elkaar dingen gunt.’ Jolien heeft in 
deze fase van haar carrière er bewust voor gekozen om 
eerst meer vlieguren te maken en gewicht te krijgen als 
psychiater. 

Het platform houdt zich niet bezig met verschillen 
tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. ‘Volgens 

mij moeten we de eerste stap 
zetten door de man-vrouwverschil-
len te erkennen en juist voordeel 
te halen uit de diversiteit,’ meent 
Jolien. ‘Als vrouw moet je wel 
PR voor jezelf maken. Dat heb ik 
gedaan en daar heb ik ook wel 
profijt van gehad.’

De dames zijn over vijf jaar geluk-
kig als medisch leiderschap een 
vanzelfsprekende competentie is 

voor elke arts en het Platform Medisch Leiderschap een 
gevestigde organisatie is met een jaarlijks congres waar 
kennis wordt gedeeld met een aantal bekende sleutel-
figuren als ambassadeur van het Platform. ‘Van alle 
sleutelposities in de zorg, zou tenminste de helft arts 
moeten zijn,’ vindt Jolien. ‘In ieder bestuur moet een 
goede balans zijn door een mix van medische profes-
sionals en niet-medische professionals en vrouwen en 
mannen.’ 

CanBetter, deelproject van het project Modernisering Medische Vervolg-

opleidingen (MMV), zet zich in voor een toekomstbestendig, gestructureerd 

en inhoudelijk uitgewerkt opleidingsprogramma voor de algemene com-

petenties, geïntegreerd binnen het medisch handelen. Met de ‘algemene 

competenties’ wordt bedoeld: alle andere competenties dan ‘Medisch 

handelen’ zoals ‘Samenwerking’ of ‘Maatschappelijk handelen’. 

CanBetter wil: 

• competenties concreet maken

• tonen hoe competentieontwikkeling in de specialistenopleiding kan

 worden geïntegreerd

• meerwaarde van opleiden in de algemene competenties onderbouwen

Vier thema’s

Om de noodzaak van de algemene competenties zichtbaar te maken werkt 

CanBetter met vier zeer actuele thema’s in de zorg: 

1. Patiëntveiligheid, o.l.v. prof. dr. Jaap Hamming, opleider heelkunde LUMC

2. Doelmatigheid van zorg, o.l.v. prof. dr. Laurents Stassen, opleider 

heelkunde MUMC en prof. dr. Fedde Scheele, opleider gynaecologie SLAZ

3. Medisch leiderschap, o.l.v. prof. dr. Margriet Schneider, opleider interne 

geneeskunde UMCU

4. Ouderenzorg, o.l.v. dr. Ben Bottema, directeur eerstelijnsopleiding UMC 

St Radboud

Meer informatie: www.knmg.nl/modernisering 

CanBetter brengt CanMED-competenties tot bloei
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Miranda Ernst 
Oncologisch mammachirurg

Miranda, jullie stellen dat niemand onnodige  
zorgen of angsten hoeft te hebben.  
Hoe zit dat?
‘Mensen die iets aan de borst voelen of zien 
zijn erg bang voor kanker. Met een verwijzing 
kunnen zij binnen een uur bij ons terecht. Bin-
nen een dag doen wij dan alle onderzoeken. 
Wij gebruiken daarbij de modernste MRI-scan: 
die is bij ons full time beschikbaar voor onze 
patiënten. Uitslagen zijn binnen 24 uur bekend 
omdat wij twee keer per dag met het hele 
medisch team overleg hebben. Als iemand 
inderdaad borstkanker heeft, bieden wij bin-
nen 24 uur een uitgebreid behandelplan aan. 
Patiënten kunnen op elk moment van de dag 
ofnacht contact met ons opnemen. Persoonlijk 
contact speelt bij ons een hele belangrijke rol.’
 
Vertel eens iets meer over die persoonlijke 
aanpak? 
‘Borstkankerzorg in Nederland is goed ge-
regeld maar kan nog beter, vinden wij. Meer 
maatwerk en georganiseerd rondom wat de 
patiënt nodig heeft en zelf wil. Uit honderden 
interviews met (ex)borstkanker patiënten 
weten wij dat het prettig is om altijd hetzelfde 
zorgteam te krijgen. Partners, kinderen en 
vrienden zijn altijd welkom, ook tijdens onder-
zoeken. De patiëntenkamers zijn ruim zodat er 
iemand kan blijven slapen. Borstkanker heeft 
vaak een grote impact op het leven en het 
werk van de patiënt en familie. Daar kijken we 
ook goed naar.’

Jullie zijn net open, hoe is jullie kwaliteit 
bewezen?
Wij hebben al heel snel het keurmerk van 
Zelfstandige Klinieken Nederland gekregen. 
Het ZKN-keurmerk is volgens de Consumen-
tenbond het beste keurmerk in de zorg. Ook 
de IGZ-inspectie bevestigt onze kwaliteit. Wij 
werken natuurlijk helemaal volgens  

de belangrijkste richtlijnen voor de borstkan-
kerzorg van SONCOS en Borstkankervereni-
ging Nederland. Tot slot zijn de ervaringen van 
onze patiënten voor ons heel erg belangrijk. 
Zij geven ons gemiddeld een 9,5 als cijfer. Hier 
zijn wij natuurlijk erg blij mee.  
Zo horen mensen ook van een ander dat zij bij 
ons aan het goede adres zijn.

Bieden jullie verzekerde zorg?
Ja, wij leveren verzekerde zorg want borst-
kankerzorg wordt vergoed uit de basis-
verzekering. Veel mensen weten niet dat ze 
zelf kunnen kiezen naar welk ziekenhuis ze 
gaan. Ze worden nog te snel automatisch 
doorverwezen naar het lokale ziekenhuis, 
terwijl dat misschien niet de beste optie voor 
de patiënt is.

“Ik vind het prettig dat er echt de tijd voor je 
wordt genomen en dat als je nét iets anders 
wil dan anderen, er ook wordt meegedacht 
om de beste oplossing te vinden.” 
Carmen, patiënt Alexander Monro Ziekenhuis.

Er is ook een Alexander Monro Foundation, 
waar houden zij zich mee bezig?
De foundation werft fondsen voor zorg- en 
onderzoeksprojecten op het gebied van borst-
kanker. Denk daarbij aan de inrichting van 
een huiskamer waar patiënten zich kunnen 
terugtrekken. Of aan de voorbereiding van de 
inrichting van een database van onderzoeks-
resultaten die beschikbaar worden gesteld aan 
de wetenschap. Kijk op de website voor meer 
informatie hoe ook u hieraan kunt bijdragen.

Meer informatie op www.alexandermonro.nl 
of via 030-228 30 53.

www.alexandermonro.nl
tel.: 030-228 30 53

Het Alexander Monro 
Ziekenhuis (Bilthoven) 
is het eerste ziekenhuis 
dat zich uitsluitend richt 
op borstkankerzorg: 
sneldiagnostiek, operatie 
en reconstructie, chemo-
therapie, nabehandeling 
en psychosociale zorg is 
allemaal in het ziekenhuis 
aanwezig. Niemand hoeft 
onnodige angst, zorgen 
of wachttijd te ervaren 
en iedereen krijgt bij het 
borstkankerziekenhuis 
snel zekerheid over  
diagnose, behandelplan 
of operatie.

Het Alexander 
Monro Ziekenhuis

advertorial 190 x 250_2.indd   1 29-08-13   11:09
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Aandacht voor de juridische, meer zakelijke kant 
van zorgverlening en de organisatie daarvan, zal 
helpen om doelmatiger en 
daardoor kostenefficiënt te 
opereren. Steeds meer zorgin-
stellingen hanteren algemene 
voorwaarden waarin duidelijke 
afspraken worden vastge-
legd. Wat mag een cliënt of de 
opdrachtgever verwachten van 
de zorgverlening. Maar daar-
tegenover staat ook: wat mag 
de zorgorganisatie zelf van de 
contractpartner verlangen. 

Het is wennen om deze 
zakelijke afspraken te maken. 
Vooral vrouwen vinden het 
moeilijk om eisen aan de klant 
te stellen. Toch zijn duidelijke 
spelregels nodig om zakelijke 
relaties soepel te laten verlo-
pen. Bijvoorbeeld: annuleren 
of verzetten van een afspraak 
op het laatste moment, 
brengt kosten met zich mee. 
Een goede annuleringsrege-
ling bepaalt wanneer er ter 
compensatie daarvan admini-
stratiekosten moeten worden 
betaald en vanaf welk moment 
de kosten van de ingeplande 

uren (gedeeltelijk) in rekening worden gebracht. Ook 
richting opdrachtgevers (gemeenten) zijn duidelijke 
regels nodig. Welke partij is verantwoordelijk voor de 
waarborging van de privacy van de patiënten, welke 
gegevens mogen worden uitgewisseld, wie is verant-
woordelijk voor de goede en veilige werkomstandig-
heden van medewerkers die flexibel worden ingezet?

In onderhandelingen of aanbestedingprocessen 
vinden vooral vrouwen het moeilijk om de prijs aan 
de orde te stellen. Hoe waardeer je je eigen werk 

of inbreng? Dat blijft een lastig 
vraagstuk. Te vaak wordt daarom 
een prijsstelling alleen vanuit de 
kostprijs neergezet en niet vanuit 
het idee wat deze dienstverlening 
de opdrachtgever oplevert. Vanuit 
deze laatste optiek is het makke-
lijker om zakelijke afspraken te 
maken over een goede beloning. 
Bijvoorbeeld een aanbetaling 
vragen zodat de voorfinanciering 
van materialen en uren gedeelte-
lijk bij de opdrachtgever ligt. 

Hét vraagstuk voor 2014-2015 
wordt de flexibiliteit van het 
personeelsbestand. Onlangs 
heeft een thuiszorgorganisatie 
een ‘preventieve’ ontslagvergun-
ning gekregen voor een deel 
van het personeel met het oog 
op het niet tijdig rond komen 
van de aanbesteding. Een zware 
zakelijke beslissing die men nodig 
vond voor het voortbestaan van 
de organisatie. Het zullen vaak 
de vrouwelijke bestuurders zijn 
die bij dergelijke beslissingen de 
menselijke maat niet uit het oog 
verliezen.
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Judith van der Woude – Verstrijden is werk-

zaam bij De Raadgevers Bedrijfsjuristen. 

Haar achtergrond ligt in de advocatuur. Zij 

heeft jarenlang een eigen praktijk gevoerd als 

huisadvocaat voor diverse (thuis)zorginstel-

lingen en juridisch adviseur voor MKB, op het 

gebied van arbeidsrecht en contracten. Judith 

is een gedreven jurist die zich betrokken voelt 

bij uw onderneming en zich volledig inzet voor 

uw zaak. Zij is praktisch ingesteld en vindt dat 

waterdichte contracten ook leesbaar moeten 

zijn. De Raadgevers Bedrijfsjuristen is een 

adviesbureau voor ondernemers in het midden- 

en kleinbedrijf en onderscheidt zich door de 

taal van de ondernemer te spreken en met de 

klanten mee te denken.  

Meer informatie: www.deraadgevers.nl

De Raadgevers Bedrijfsjuristen

‘Veranderingen in de geldstromen van AWBZ 
naar gemeenten, teruglopende budgetten, 
aanbestedingen van zorg, lonen op de 0-lijn, 
flexibilisering van het personeelsbestand. Alle-
maal onder-werpen waar de zorgsector de 
komende tijd het hoofd aan moet bieden,’ aldus 
Judith van der Woude.

zakelijk
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D e directie van Roche 
Nederland vormt een uit-
zondering wat betreft de 
man-vrouwverhouding in 
de top van het bedrijf. Op de 

vraag waarom er in Nederland 
zo weinig vrouwen in topfunc-
ties zitten, antwoordt Monique: 
‘Nederlandse vrouwen willen 
dat zelf niet.’ ‘Het is hier erg 
cultuurbepaald dat vrouwen 
zelf voor hun kinderen willen 
zorgen,’ vult Isabelle aan. En 
Eveline voegt toe: ‘Wil je in 
Nederland op de ladder stijgen, dan moet je fulltime 
werken. Volgens mij is dat eigenlijk helemaal niet 
nodig, maar dat wordt wel verwacht. Ongeacht of 
een vrouw wel of geen kinderen heeft, wil ze graag 
ook tijd beschikbaar hebben voor andere dingen. En 
fulltime werken in de top is niet zomaar fulltime, maar 

full-fulltime.’ De dames werken zelf gemiddeld 50-60 
uur per week, vijf lange dagen op kantoor en ’s avonds 
en in het weekend de e-mail wegwerken. Monique 
heeft daar geen moeite mee, ook niet toen de kinderen 
nog klein waren. ‘Men probeerde je wel een complex 
aan te praten hoor, zeker in die tijd. Mijn kinderen 
waren heel flexibel en ook nog eens heel trots op hun 
moeder. Ze wilden niet dat ik een ‘thuismutsmoeder’ 
zou worden. En als ik thuis was, was ik er ook echt 
voor hen.’ 

Eveline had de strategie om gewoon vrij te nemen voor 
activiteiten van de kinderen als het echt nodig was. ‘Ik 
heb nog nooit iets gemist op school. Ik ben zelfs voor-
leesmoeder geweest.’ Isabelle vindt het eigenlijk jammer 
dat je daar vrij voor moet nemen en hoopt dat het in de 
toekomst anders zal zijn. Zij is in principe voorstander 
van het nieuwe werken, waarbij werken en privé door 
elkaar heen lopen en er uiteindelijk gestuurd wordt op 
behaalde resultaten. ‘We hebben recent het thuiswerk-
beleid weer eens goed bekeken en nieuwe afspraken 

gemaakt. Binnenkort evalu-
eren we hoe het de afgelopen 
maanden is gegaan. Heldere 
afspraken vaststellen is 
belangrijk, maar uiteindelijk 
komt het neer op vertrouwen. 
En goed voorbeeld doet goed 
volgen.’ Volgens haar zit daar 
ook wel een verschil tussen 

mannen en vrouwen. ‘Als vrouwen ‘in de tijd van de 
baas’ privézaken moeten regelen, voelen ze zich al snel 
schuldig. Mannen regelen het gewoon.’ 

Monique heeft vooral last van chronisch tijdtekort. 
‘Ik weet niet of het vrouw-eigen is, maar ik heb zoveel 

In gesprek met drie dames uit de top van een 

farmaceutisch bedrijf: Eveline Loriaux, Director 

Corporate Affairs & Communications, Monique 

op ten Berg, Medical Director en Isabelle 

Sandbergen, HR Director. Samen met vijf man-

nelijke collega’s vormen zij de directie van Roche 

Nederland. Het streven bij Roche International is 

om in 2013 19 procent vrouwen op topposities te 

hebben. In Nederland is dit geen issue. ‘We gaan 

hier ruimschoots over deze norm heen,’ aldus 

Isabelle. 

‘Als je wilt dat
er iets gedaan wordt,  

moet je het een vrouw vragen’

‘Mijn kinderen
 wilden niet dat ik een 

‘thuismutsmoeder’ 
zou worden’



17


Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013

t
e

k
s

t
 &

 f
o

t
o

 L
yn

et
te

 W
ijg

er
ga

ng
s

interesses en dingen die ik heel leuk vind. Ik wil ook 
alles heel goed doen en kom gewoon niet uit met mijn 
tijd. Ik had laatst een vrijdag vrij genomen, dat doe ik 
niet vaak. Dan heb je drie dagen weekend, dat voelde 
zo waanzinnig! Dat zou ik vaker moeten doen. Ik wil 
daar graag een betere balans in aanbrengen.’ Eveline 
had een paar jaar geleden de woensdagochtenden vrij. 
Heerlijk vond zij dat, want het doorbrak de spannings-
boog midden in de week. Isabelle wil daarin nog verder 
gaan. ‘Ik zou willen dat we er naartoe groeien dat je dat 
gewoon kunt doen zonder vrij te hoeven nemen.’ 

Vrouwelijk leiderschap
Wat verstaan de dames onder vrouwelijk leiderschap? 
Er valt even een stilte. ‘Je kunt misschien wel een beetje 
generaliseren,’ denkt Eveline. ‘Maar volgens mij zijn wij 
geen van drieën in onze car-
rière veel met dit thema bezig 
geweest.’ Aan leiderschap in zijn 
algemeenheid wordt bij Roche 
heel veel aandacht besteed. 
‘Inderdaad’, beaamt Monique. 
‘We krijgen de ene cursus na 
de andere….’ Eveline vindt het een goede ontwikkeling. 
‘Tot voor kort was er niet zoveel aandacht voor hoe 
Roche zijn managers anno 2013 wil zien. Dat is nu wel 
benoemd en daar gaan we ook door onze eigen mensen 
op beoordeeld worden.’ Isabelle: ‘Het wordt heel grondig 
aangepakt. De aanleiding was een medewerkers-
tevredenheidsonderzoek waaruit naar voren kwam dat 
het onderwerp ‘leiderschap’ echt aandacht nodig had.’ 

Monique vindt het goed dat er veel aandacht aan wordt 
besteed. ‘Toen ik als leidinggevende begon was het 
gewoon ‘learning on the job’. Wat ik vooral leuk vind aan 
al die trainingen is dat je veel meer inzicht krijgt in je 
eigen functioneren. Wie je zelf bent, wat je eigen kracht 
is en wat je ontwikkelpunten zijn. Wat ik als verschil 
zie tussen mannen en vrouwen, ook internationaal, is 
dat vrouwen zich meestal iets eerder kwetsbaar durven 
op te stellen. Die doen dat makkelijker, mannen willen 
krachtig overkomen en hebben daar meer moeite mee.’ 
Ze haalt een mooi gezegde aan: ‘Als je wilt dat er iets 
gezegd wordt moet je het een man vragen, als je wilt dat 
er iets gedaan wordt moet je het een vrouw vragen.’ 

‘Vroeger was Pippi Langkous mijn grote voorbeeld,’ 
vertelt Isabelle lachend. ‘Ze was krachtig, stond voor 

haar zaken en was kwetsbaar 
tegelijkertijd.’ En voor Eveline 
was het haar moeder. ‘Zij was 
heel jong gescheiden en had vijf 
kinderen. Ze moest gaan werken 
als onderwijzeres. De manier 
waarop zij haar gezin runde, daar 

heb ik veel bewondering voor. Dat is altijd een enorm 
voorbeeld voor mij geweest.’ Wat in ieder geval heel 
belangrijk is, is je eigen keuzes te maken. ‘Dat adviseer 
ik mijn dochter.’ Monique vult aan: ‘Je eigen mening 
goed laten horen en niet bang zijn dat die anders is dan 
de rest. Je moet jezelf altijd in de spiegel kunnen kijken 
en niets doen waar je eigenlijk niet achter staat. Dat vind 
ik heel belangrijk.’ 

Van links naar rechts: Isabelle, 
Eveline en Monique.

‘Vroeger was 
Pippi Langkous mijn 

grote voorbeeld’
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Vrouwen hebben andere voedingsbehoeften dan 

mannen. Door de menstruatie verliezen ze 

meer ijzer en vanwege een hoger vetpercent-

age hebben ze minder calorieën nodig per 

dag dan mannen. Het Voedingscentrum geeft 

advies over de aanbevolen hoeveelheid voed-

ingsstoffen en voedingsmiddelen. In deze 

richtlijn worden vrouwen niet specifiek 

genoemd. Het algemene advies voor beide 

geslachten van gemiddeld 2000 calorieën is 

voor 80% van alle vrouwen te hoog. Als een 

vrouw richting de overgang gaat, heeft ze 

zelfs gemiddeld 600 calorieën per dag minder 

nodig. 

Een gezonde en uitgebalanceerde 
voeding voor de vrouw

Wanneer je minder calorieën inneemt eet je 

minder en krijg je automatisch ook minder 

vitaminen en mineralen binnen. Je kunt 

dan de aanbevolen hoeveelheden vitamines 

en minderen nauwelijks halen. Dit tekort 

kun je aanvullen door het innemen van een 

multivitamine. Als je af wilt vallen kies je voor 

minder calorieën of minder koolhydraten. 

Het hangt van veel factoren af wat het beste 

werkt. Het uitgangspunt bij gewichtsverlies is 

een verlaging van de bmi (verhouding lengte 

en gewicht) en afname van de middelomtrek. 

Veel van onze cliënten menen dat ze naar 

een bmi van maximaal 25 moeten om gezond 

te worden. Echter niets is minder waar. Het 

gaat om een substantiële afname van bmi 

en middelomtrek. Ruwweg kun je uitgaan 

van een gewichtsafname van 5-10% van het 

oorspronkelijke gewicht. 

Naast extra gezondheid wil iedereen ook ‘Lekker 

in je vel’. Dit is je lekkerder voelen doordat je 

een beter figuur krijgt en meer zelfvertrouwen 

ontwikkelt. We bieden de behandeling aan in 

de vorm van individuele consulten maar ook 

in de vorm van een workshop. Verder werken 

we samen met andere disciplines die ‘Lekker in 

je vel’ versterken; personal trainer, schoon-

heidsspecialiste, superfood-diëtist). Cliënten 

kunnen de hele week, ook op zaterdag, spon-

taan binnen lopen voor een advies. Natuurlijk 

kun je ook vooraf een afspraak maken. 

Voor alle vragen en een advies op maat over een 
gezonde en uitgebalanceerde voeding loopt u 

binnen bij de eerste Voedingsadvieswinkel van 
Nederland in Den Haag. Deze moet uitgroeien tot 

een franchiseketen van tien zaken. U wordt hier 
geholpen door hbo- opgeleide diëtisten. Voor 

meer informatie www.berdienvanwezel.nl
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Hoe komt een econoom in de zorg 
terecht?
Het feit dat ik econoom ben, komt me 
nu goed van pas maar is niet iets 
wat ik mij het grootste deel van mijn 
loopbaan heb aangewend. Dat heeft zich 
voornamelijk afgespeeld in het openbaar 
bestuur. Na vijf jaar gemeentesecretaris en 
zeven jaar secretaris-generaal stond ik op een kruis-
punt in mijn loopbaan: ga ik bij een ander departement 
in essentie hetzelfde doen of ga ik voor bestuurlijke 
verantwoordelijkheid? Als je twaalf jaar de politieke top 
dient, komt het moment dat je denkt: ‘Weer een nieuwe 
minister, ik heb het wel gezien!’ Ik ben me heel bewust 
gaan oriënteren op een externe loopbaanstap. Ik wilde 
wel in de publieke sector blijven. De woningbouw lag het 
meest voor de hand maar de gezondheidszorg vond ik 
interessanter. Ik ben gesprekken gaan voeren en kreeg 
vrij snel het telefoontje of ik op een shortlist geplaatst 
mocht worden voor een bestuursfunctie bij de Isala 
Klinieken. Ik had er nog nooit van gehoord, terwijl het 
het grootste niet-academische ziekenhuis in Nederland 
is. Dat was wel tekenend. Hier gaan werken is één van de 
allerbeste stappen die ik in mijn loopbaan heb gezet. 

Marjanne Sint staat op het punt om af-

scheid te nemen als bestuursvoorzitter van de 

Isala Klinieken. Op 1 februari vertrekt zij. De 

verhuizing naar de nieuwbouw is achter de 

rug en Marjanne wordt volgend jaar 65 jaar. 

Het is tijd voor een opvolger, vindt zij. ‘Maar 

ik blijf nog allerlei interessante dingen doen, 

hoor!’

‘Neem de ruimte in 
die je toekomt’

Waarom was dit de beste stap?
Alles komt hier samen wat ik in de loop van mijn werk-
zame leven heb gedaan. Het mooie van zo’n ziekenhuis 
is dat het heel dicht op de huid van mensen zit, het is 
heel belangrijk voor mensen. Een ziekenhuis is een 
HBOplus-organisatie, net als de overheid. Maar het 
is een doe-gerichte organisatie. Daarin lijkt het weer 
meer op de gemeente. Gemeentes staan veel dichter bij 
de burgers dan het Rijk. Uitdagend en ook heel interes-
sant is dat ik hier de eindverantwoordelijke ben. Dat is 

toch anders dan wanneer er een minister 
of een college van B&W boven je zit. Ik 

heb wel een raad van toezicht, die heeft 
mij benoemd en kan mij ontslaan, maar ze 

stuurt niet de dagelijkse operatie. Dat doe ik, 
daar ben ik verantwoordelijk voor. De raad 

van toezicht treedt als waakhond op net als de 
Tweede Kamer voor de ministerraad. 

Was het lastig om als niet-arts geaccepteerd te 
worden?
Het was dubbel. Aan de ene kant was er grote behoefte 
aan een bestuursvoorzitter die zich wilde binden. 
Men was al vijf jaar in de weer met interim-managers. 
Aanvankelijk was er wel grote reserve omdat ik niet uit 
de zorg kwam. Ik zal me nooit beroepen op medisch-
inhoudelijke kennis, want die heb ik niet. Maar daar 
heb ik een collega voor. Mijn naamsbekendheid heeft 
wel geholpen en ik had een groot Haags netwerk. 
Inmiddels zou ik van de medische staf nog wel vijf jaar 
mogen blijven. Maar ik vertrek volgend jaar, dan is de 
verhuizing naar de nieuwbouw helemaal achter de rug 
en word ik 65. Soms denk ik wel: ‘Help, wat ga ik dan 
doen? Wat moet er nu verder met mijn leven?’ Maar bij 
besturen hoort ook dat je nadenkt over je eigen vertrek 
en je opvolging. t
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De situatie hier in het ziekenhuis was me 
wel wat rooskleuriger voorgespiegeld. Dat 
eerste half jaar heb ik ernstig getwijfeld aan 
de wijsheid van mijn eigen beslissing om over 
te stappen naar een ziekenhuis. Ik had een 
prachtige baan bij het Rijk, waarom moest ik 
nu zo nodig naar Zwolle? Inmiddels kan ik 
daar hartelijk om lachen, maar ik werd wel 
geconfronteerd met een aantal heel verve-
lende beslissingen. Ik heb bijvoorbeeld de 
nieuwbouw stopgezet en een grote reorgani-
satie afgekondigd en dat allemaal in de eerste 
vijf maanden dat ik hier zat. Daar word je niet 
blij van en de mensen ook niet. 

Maar als je als slechte bestuurder opstapt, 
krijg je altijd nog een flinke bonus mee…...
Daar wordt heel onterecht over gedaan. Dat 
mag ook wel eens gezegd worden. Er is een 
verschil tussen schuld en verantwoorde-
lijkheid. We hebben in Nederland een heel 
fatsoenlijk WW-stelsel, waarom zou dat niet 
voor bestuurders gelden. Dan kan je vervolgens wel dis-
cussiëren over de hoogte, maar een bestuurder die het 
niet goed doet en opstapt, heeft over het algemeen heel 
veel moeite om weer aan de slag te komen. Ik kijk er dus 
wat genuanceerder naar. De media zijn slordig in het 
verslagleggen hierover. In 
het Maasstadziekenhuis was 
een ruzie tussen de micro-
biologen en de ziekenhuis-
hygiëne. Ze hadden een 
aantal dingen gewoon onder 
de pet gehouden. Iemand 
neemt dan zijn verant-
woordelijkheid en krijgt ver-
volgens alle schuld. Besturen is niet voor bange mensen. 
Je moet heel goed beseffen dat je niet altijd aardig 
gevonden wordt en dat moet je niet erg vinden. Soms 
zijn mensen heel boos op je! Je moet kunnen scheiden 
wat boosheid is jegens jouw persoon en wat boosheid 

is jegens jouw beslissing. Soms doe je dingen niet goed, 
dat moet je ook onder ogen kunnen zien. 

Hoe is om als vrouw bestuurder te zijn? 
Ik kan mijn loopbaan in twee stukken verdelen: de 
tijd voor mijn partijvoorzitterschap en de tijd erna. 

Voor die tijd was ik een 
jonge vrouw zonder 
naamsbekendheid. Ik had 
een leidinggevende func-
tie en als ik op gesprek 
ging met mannen werd 
er links en rechts naast 
mij gepraat. Nadat ik 
naamsbekendheid had 

gekregen, is dat nooit meer gebeurd. Ook scheelt het 
dat ik een mannenstudie heb gekozen, we waren met 
vier vrouwen op 268 eerstejaars. Nu werk ik voor het 
eerst in een bedrijf waar meer vrouwen dan mannen 
werken, ik heb altijd in organisaties gewerkt waar 

‘Ik heb ernstig getwijfeld aan 
de wijsheid van mijn eigen 

beslissing om over te stappen 
naar een ziekenhuis’
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meer mannen zaten. Daar raak je aan gewend en je 
kunt ook niet de hele dag stil staan bij je eigen verpak-
king. Als je jonger bent, komt er ook altijd de seksuele 
component bij kijken, die zit er altijd een beetje in. Dat 
is vooral het geval daar waar weinig vrouwen zijn. 
Heb ik er veel last van gehad? Nee. Heb ik er iets van 
gemerkt? Ja. Is het er? Jazeker. Vrouwen aan de top 
moeten hier wel voorbij zijn, anders zit je daar niet.

Moeten er meer vrouwen aan de top van de zorg 
komen?
In ziekenhuizen zijn niet zoveel vrouwelijke be-
stuursvoorzitters, maar in de GGZ en in de care zijn 
er aanzienlijk meer. Ik vind 
de discussie meer of minder 
vrouwen aan de top niet zo 
heel interessant. Ik denk wel 
dat het voor deze organisatie 
goed zou zijn als er opnieuw 
een vrouw als bestuursvoor-
zitter komt, maar als het een 
man wordt dan wordt het een man. Ik vind het moeilijk 
om te zeggen of er bepaalde vrouwelijke en bepaalde 
mannelijke eigenschappen zijn. Dat weet ik niet. Ik 
zie zeer empathische gevoelige mannen op topfunc-
ties. Ik geloof wel erg in samengestelde teams. En de 
eigenschappen van de teamleden zijn heel belangrijk 
om te kijken waar de een de ander kan aanvullen. Ik 
ben bijvoorbeeld ongelooflijk dominant. Ik kom uit een 
laagopgeleid gezin. Na Schoevers moest ik op kantoor 
gaan werken, dat heb ik ook gedaan. Als ik niet zo 
dominant was geweest, was ik nooit zover gekomen. 
Misschien is dominantie niet het goede woord, maar 
ik ben wel erg aanwezig. Dat weet ik ook van mezelf. 
Mensen mogen mij ook gerust terug in mijn hok tim-
meren, daar kan ik wel tegen. 

In welke functie heeft u het gevoel gehad het 
meeste aan zet te zijn?
Hier. Maar dat komt natuurlijk doordat ik helemaal 
bovenin zit. Ik had het in Amsterdam en bij VROM 

‘Je kunt niet de hele dag 
stil staan bij 

je eigen verpakking’

ook. Als het er echt op aankwam, kon ik positie inne-
men. Als je duidelijke verantwoordelijkheid hebt, voel 
je je aan zet. Het aan zet zijn heeft te maken met de 
ruimte volledig in te durven nemen die jouw functie 
biedt. Misschien is dat wel het belangrijkste crite-
rium. Neem de ruimte in die je toekomt. En leer van 
je mislukkingen. Ik ben natuurlijk op een ongeloof-
lijke manier met mijn hoofd tegen de muur geknald 
toen ik het partijvoorzitterschap op moest zeggen. Ik 
heb toen de afweging moeten maken of mijn positie 
nog houdbaar was. Daarom ben ik misschien wel 
zo scherp op het verschil tussen schuld en verant-
woordelijkheid. 

Is dat het moeilijkste 
moment in uw carrière 
geweest?
Natuurlijk! Ik nam op 
zaterdag afscheid met 
een persconferentie en op 
maandag kon ik mij bij de 

sociale dienst melden voor een uitkering, terwijl op de 
leestafel de kranten lagen met mijn kop op de voorpa-
gina. Dat is een heel belangrijk draaimoment geweest, 
het besluit om op te stappen en niet meer het congres 
af te wachten. Ik vond mijn positie niet meer houdbaar. 
Het was een zeer terechte beslissing en een belangrijk 
sleutelmoment. Daarna ben ik nooit meer ergens bang 
voor geweest. Als heel Nederland zich met je aftreden 
heeft bemoeid, wat zal je dan bang zijn voor een boze 
dokter? 

Hoe gaat het straks verder met het leven van 
mevrouw Sint? 
Ohh, ik blijf nog wel heel aardige dingen doen. Ik 
heb verschillende functies die doorlopen en ik ben in 
gesprek om er een aantal aan toe te voegen. Ik maak 
me niet ongerust, ik moet eerder kritisch zijn dat ik 
niet teveel ja zeg en dat ik echt die dingen doe waarvan 
ik het gevoel heb dat ik mijn ervaring en kunde kan 
inzetten. 
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J olanda is van huis uit register-
accountant en werkt sinds 1992 
bij PwC, een groot internation-

aal accountants- en belastingsadvi-
seursbedrijf dat samen met KPMG, 
Deloitte en Ernst & Young tot de BIG 
FOUR wordt gerekend. ‘Tijdens mijn 
studie was de verdeling man-vrouw 
ongeveer gelijk, maar na een aantal 
jaren maken vrouwen vaak andere 
keuzes,’ constateert Jolanda. ‘Dat kan 
aan de cultuur van het bedrijf liggen 
of aan de privé-situatie.’ Voor 
wat het eerste betreft zit Jolanda 
bij een bedrijf dat daar heel veel 
energie insteekt. ‘Het diversiteits-
programma loopt al bijna tien 
jaar. In de afgelopen periode is 
het aantal vrouwen in leidingge-
vende posities bij PwC verdrie-
voudigd, maar het is nog lang geen fiftyfifty. De vraag 
is ook of dat per se zou moeten’. 

Gevoelens en emoties
Jolanda ziet een duidelijke verschuiving bij mannen 
naar het dienend leiderschap en een toename aan 

zelfreflexie. ‘Als je andere verschillen zou moeten 
aangeven is dat misschien dat vrouwen meer leiden op 
de inhoud vanuit rechtvaardigheid en mannen meer de 
grote lijnen pakken, minder op het detail letten. Maar 
eigenlijk houd ik niet van dit soort generalisaties,’ 
aldus Jolanda. ‘Het heeft ook heel sterk te maken met 
de bril waardoor we kijken, hoe we waarnemen. Als 
een meisje op de kleuterschool bazig gedrag vertoont, 
veroordelen we dat heel snel. Als een jongetje precies 

hetzelfde gedrag vertoont, compli-
menteren we hem en zeggen dat 
hij er wel komt.’ 

Wat zij bij vrouwen met een 
gezin ziet, is dat het twee 
kanten op kan gaan. ‘Veel 

vrouwen worstelen nog 
steeds met het vinden van 

een goede balans tussen gezin 
en werk. Wat daarbij niet helpt is 

dat vaak de directe omgeving eerder 
veroordeelt dan stimuleert. Het ligt bij 

vrouwen absoluut niet aan de 
capaciteiten die ze hebben, maar 
aan de gevoelens en emoties 
die spelen. Mannen hebben 
daar veel minder last van. De 
vrouwen die doorgroeien in een 
organisatie hebben er vaak geen 
probleem mee om services zoals 

schoonmaak en kinderopvang in te kopen.’ Jolanda 
zou de generatie jonge vrouwen willen adviseren 
om vooral dicht bij zichzelf te blijven. ‘Als je teveel 
concessies doet, haak je vaak nog eerder af. Overwin 
jezelf en blijf gewoon je idealen nastreven en ga er wel 
voor!’

‘Geen concessies doen’

‘Mijn passie en verantwoordelijkheidsgevoel hebben 
me gebracht waar ik nu ben,’ zegt Jolanda Lamse. 
En dat is best ver! Sinds deze zomer is Jolanda als 
eerste vrouw toegetreden tot de raad van bestuur van 
PwC. ‘Wij hebben een diversiteitsprogramma waarin 
we bewustzijn creëren en masculiene en feminiene 
waarden van elkaar leren waarderen.’ 

‘Er is duidelijk een 
verschuiving naar 

dienend leiderschap’
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H eel leerzaam om 
mee te maken,” 
vindt Jeltje. Vanuit alle 

delen van de wereld komen klanten van 
PwC ingevlogen om mooie voorbeelden 
hoe de zorg beter, effectiever én goedkoper 
kan worden ingericht met elkaar te 
delen. De bijeenkomst vindt plaats 
in de vorm van een rondetafelge-
sprek met een binnen- en buiten-
ring. In de binnenring zitten de 
klanten en in de buitenring nemen 
de medewerkers van PwC plaats. 
Zij zijn slechts toehoorders en mengen zich niet in het 
gesprek. Eén van de casus die Jeltje hoorde tijdens haar 
eerste rondetafelgesprek was het verhaal van een Indi-
ase oogarts. “Deze oogarts had op een heel bijzondere 
en zeer goedkope wijze de oogzorg in India vormge-
geven,” vertelt Jeltje. ‘Na zijn verhaal reageerde een 
Amerikaan met de suggestie om het model van de Indi-
ase oogzorg om te zetten naar een commercieel model. 
De reactie van de oogarts luidde: Ik wil alleen mijn maar 
mijn patiënten goed helpen!’ Jeltje vond het fascine-
rend op de verschillende paradigma’s recht tegenover 
elkaar te zien. Afsluitend aan een dergelijke bijeenkomst 

Bending the Cost Curve

Een aantal jaren geleden heeft PwC het project 
‘Bending the Cost Curve’ in het leven geroepen. 
Een initiatief om PwC te laten leren van klanten 
en om klanten met elkaar best cases te laten 
delen. Jeltje Schraverus, sinds deze zomer 
Health Care Consultant bij PwC, heeft al een 
bijeenkomst op het gebied van de 
gezondheidszorg mogen bijwonen. 

worden de casus in een boekje beschreven zodat de best 
cases ook nog op papier met klanten van PwC gedeeld 
kunnen worden. ‘Ook kunnen we de casus gebruiken ter 
illustratie in overlegsituaties,’ licht Jeltje toe.

Een ander mooi voorbeeld dat op deze manier gedeeld 
wordt is het project Headspace uit Australië. In dit 

project sporen ze vroegtijdig jonge 
mensen op die psychiatrisch dreigen te 
ontsporen.  Zij worden zoveel mogelijk 
thuis geholpen met allerlei moderne 

middelen zodat geen opname hoeft plaats 
te vinden en voorkomen wordt dat ze 
ernstig ziek worden. ‘Het project draait 
grotendeels op verpleegkundigen, er 

komen weinig dokters aan te pas,’ licht 
Jeltje toe. ‘Omdat voorkomen wordt dat 

er chronisch zieken ontstaan, geeft 
Headspace veel kostenbesparing. 
In Nederland hebben we enigs-
zins vergelijkbare projecten, maar 
zijn we minder goed in de vroege 
opsporing, in de primaire preventie. 
Daar kunnen we nog echt wat van 

het Australische project leren.’

Tot slot geeft Jeltje nog een prachtig ander voorbeeld 
van een best case. ‘In Spanje zijn zes ziekenhuizen 
gefuseerd en die hebben het door het uitvoeren en 
handhaven van strakke regels voor elkaar gekregen om 
de kosten met maar liefst zestig procent te reduceren. 
Het streven was vijftig maar ze bereikten zelfs zestig 
procent. Dat is ons in Nederland nog nooit gelukt. 
Hier krijgen we hooguit vijf tot tien procent kosten-
reductie voor elkaar. Van die Spanjaarden kunnen we 
dus nog wel wat leren!’

‘Van Spanjaarden 
kunnen we nog 
wel wat leren’
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Wij weten hoe we u een dierbare herinnering kunnen geven!
Voor het gevoel ver van de bewoonde wereld, vindt u hét landgoed van Twente. Deel er bijzondere momenten 
met familie of vrienden. Ontspan en geniet of neem er de juiste zakelijke beslissing. In een frisse, eigentijdse 
setting en fantastische omgeving heten wij u van harte welkom. Bij ons komt u buitengewoon thuis.

Omdat u voor de landelijke 
keuken met lokale lekkernijen 
graag een stukje omrijdt...

Landgoedhotel De Wilmersberg

Rhododendronlaan 7 / 7587 NL De Lutte (Ov.) / tel. 0541 585555 / info@wilmersberg.nl www.wilmersberg.nl

 t @WilmersbergNL / f LandgoedhotelDeWilmersberg
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Cornelia de Lange (1871-1950) 
wordt als eerste vrouwelijke hoog-
leraar geneeskunde in Nederland 
aan de Universiteit van Amster-
dam benoemd. In 1927 studeert zij 
af en wordt daarmee de vijfde vrou-
welijke arts in Nederland. Zij promoveert op 

het proefschrift ‘Vergelijkende Aschanalyses’.  Zij 
wordt kinderarts in Amsterdam en is vanaf 1907 

hoofd van de zuigelingenafdeling van het 
Emma Kinderziekenhuis. Vanaf 1913 is zij 
als redacteur verbonden aan het Neder-

lands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Aletta Jacobs (1854-1929) slaagt als eerste 
vrouw in Nederland voor het artsexa-
men. Een jaar later promoveert zij op 
het proefschrift ‘Over lokalisatie van 
Physiologische en Pathologische Ver-

schijnselen in de Groot Hersenen’. Zij 
slaat een aanbod om zich te specialiseren 
in de chirurgie af en begint een praktijk 
in Amsterdam waar zij voornamelijk 
vrouwen en kinderen behandelt. Naast 
de gewone praktijkvoering houdt zij zich 
bezig met het geven van voorlichting aan 
arbeidersvrouwen. En zij houdt zich 

publiekelijk bezig met feministische 
vraagstukken, zoals de invoering van anti-
conceptie. Zij springt in de bres voor 
prostituees en zet zich in voor betere 
omstandigheden voor winkelmeisjes.

1878  Aletta Jacobs

  1927  Cornelia de Lange

1933  Oprichting VNVA

Vereniging voor Nederlandse 
Vrouwelijke Artsen (VNVA) 
wordt in 1933 opgericht. Naar 
aanleiding van de benoeming van 
Cornelia de Lange werd in Amster-
dam een diner georganiseerd door 
een aantal vrouwelijke artsen. Deze 
avond besluit men de Vrouwelijke 
Artsen Reünie In Amsterdam (VARIA) 
op te richten. In 1933 breidt men de 
vereniging uit naar vrouwelijke artsen 
buiten Amsterdam en wordt de VNVA 
opgericht. Het doel van de vereniging: 
behartigen van zedelijke en stoffelijke 
belangen van de vrouwelijke artsen in 
Nederland. 

Douwine Norel (1909-2000) is de eerste 
vrouwelijke arts die door de Specialisten 
Registratie Commissie als chirurg wordt 

geregistreerd. Zij studeert geneeskunde 
in Leiden en doet haar opleiding 
chirurgie in Groningen. Daarna 
volgt zij tevens de opleiding 
gynaecologie/verloskunde in het 
Westeinde ziekenhuis in Den Haag. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

treedt zij in in de orde van de Witte 
Zusters voor Afrika. Zij behandelt oorlogsslachtoffers 
uit de omgeving van Boxtel. Na een aanvullende oplei-
ding tropengeneeskunde vertrekt zij naar Afrika waar 
zij 25 jaar werkt als chirurg en gynaecoloog.

   1941  Douwine Norel

Bron: Vrouwen in de heelkunde. 
Een cultuurhistorische beschouwing. 

Mimi Mulder en Ella de Jong, 2002

Historische momenten voor 
vrouwen in de geneeskunde
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H et is voor organisaties 
noodzakelijk om hun 
interne en externe netwerk 
te ontwikkelen en te onder-
houden en actief te bouwen 

aan duurzame relaties. Dat actieve netwerk zorgt voor 
een continue stroom van kennis, innovatie, financie-
ring, en niet onbelangrijk, het vinden van nieuw perso-
neel. Een robuust en krachtig intern netwerk zorgt voor 
een hogere arbeidsproductiviteit en lager ziektever-
zuim. In alle gevallen dus wezenlijk om het netwerk 
binnen en buiten in beeld te hebben en dit te besturen 
en benutten. ‘Gemiddeld heeft iedereen zo’n 600 rela-
ties. Een enorm potentieel, zeker als je in staat bent om 
inzicht te krijgen in het netwerk dat jouw medewerkers 
onderhouden. Zonder netwerkmanagement echter kan 
je die potentie lastig ontginnen,’ geeft Miriam aan. ‘De 
grootste uitdaging voor de manager van nu is om niet 
alleen mensen aan te nemen, te beoordelen en aan te 
sturen op basis van hun menselijke kapitaal (talent, 
kennis en ervaring), maar ook op basis van hun sociaal 
kapitaal, het netwerk dat ze met zich meebrengen. 
De sleutel is om uit te vinden welke mogelijkheden er 

Sociaal kapitaal:
gebruik het!

Hoe haal je het meeste uit het netwerk van de organisatie?

Hoe zorg je voor optimale samenwerking, vind je 

het beste personeel, trek je nieuwe klanten en finan-

ciers aan? En hoe moedig je echte innovatie aan? 

Vergroot en activeer het collectieve sociale netwerk 

van je organisatie. Of zoals Miriam Notten, 

managing consultant van La Red, stelt: ‘laat het 

netwerk voor jou werken.’ La Red helpt organisaties 

hun sociaal kapitaal te analyseren, aan te passen 

en daadwerkelijk te benutten.

schuilen in de relaties die jouw medewerkers hebben en 
hoe je die kunt gaan benutten.’

Netwerkanalyses
‘Sociale netwerkanalyses helpen de manager om de 
interactie tussen medewerkers onderling en medewer-
kers en de buitenwereld te begrijpen en ook te managen. 
Ze geven de manager zicht op risico’s die het interne 
netwerk met zich meebrengt. Zo wordt duidelijk dat 
kennis en informatie vaak door worden gegeven door 
een beperkt aantal mensen. Ook wordt duidelijk wie het 
risico loopt om overbelast te raken door alle informatie 

Miriam Notten begon haar carrière als radio-officier bij de 

koopvaardij in 1988. Ze vervolgde haar weg in de defensiesec-

tor waar ze werkte aan belangenbehartiging van de industrie. Via 

het voorzitterschap van de vakbond VHP en lobbywerk voor de 

stichting Omslaggroep begon ze in 2003 met La Red (Spaans 

voor het netwerk). La Red is het adviesbureau dat organisaties 

op strategische, analytische en praktische wijze verder helpt met 

hun netwerk en is een autoriteit op dit vakgebied. Voor Miriam is 

netwerken haar tweede natuur: ‘het is een manier van leven, een 

werkwoord, een zelfstandig naamwoord, strategie, competentie 

en vaardigheden.’ 

Meer informatie: www.lared.nl

Netwerken als 
tweede natuur

zakelijk
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Figuur 1: alle bestuurders uit de netwerkanalyse. Weergegeven op basis van 
invloed in dit netwerk.

tot het hele netwerk. De kortste weg naar alle anderen 
loopt via hen. Net zoals de ‘makelaars’ kun je deze 
mensen niet ontdekken door observatie, maar wel 
door netwerken door te meten.

De zorgsector door een netwerkbril bekeken
Je kunt het netwerk van één organisatie in beeld 
brengen, maar het is ook interessant om een hele 

sector in beeld te brengen vanuit 
netwerkperspectief. ‘De zorg-
sector is omvangrijk en voor dit 
artikel hebben we als afbakening 
gekozen voor de STZ zieken-
huizen (Samenwerkende Topkli-
nische opleidingsZiekenhuizen) 
gecombineerd met de Univer-

sitair Medische Centra,’ vertelt Miriam. ‘Van deze 
36 organisaties hebben we de bestuurders in beeld 
gebracht en hun nevenfuncties. Van de organisaties 
waar bestuurders een nevenfunctie uitoefenen die 



die langskomt of wie er vooral bezig 
is met oplossen van vragen van 
anderen en daardoor niet meer toe-
komt aan zijn eigen werk. Netwerk-
analyses maken duidelijk wie er 
in de periferie van het netwerk zit 
en van wie dus geen ‘best practices’ 
worden overgenomen. Dat maakt 
netwerkanalyses een bruikbaar instru-
ment voor het managen van organisaties, 
zeker bij grootschalige (landelijke) samen-
werkingsvraagstukken, fusies en reorganisaties,’ 
aldus Miriam.

Netwerkanalyses laten zien wie welke rol heeft in 
het netwerk en laten de informele (communicatie)
patronen zien. Sommige spelers hebben de meeste 
connecties, dat zijn de ‘hubs’. Dit zijn actieve spelers 
via wie heel veel ‘verkeer’ wordt afgewikkeld. Vaak 
zijn het open, hulpvaardige en extraverte persoon-
lijkheden. Als je te weten wilt komen hoe de hazen 
lopen, dan begin je bij voorkeur bij deze mensen. 
Een tweede rol in het netwerk is voorbehouden aan 
de ‘makelaars’. Zij verbinden verschillende soorten 
groepen. Miriam: ‘Zij zijn de link 
tussen bijvoorbeeld afdelingen, 
organisaties of tussen generaties 
en zien zaken vanuit een heel 
ander perspectief. Mensen met 
een makelaarsrol in het netwerk 
hebben veel invloed. Dit zijn 
typisch de mensen om bij te 
beginnen als je draagvlak zoekt voor een nieuwe idee, 
een nieuw werkproces wilt implementeren of bij een 
(cultuur)verandering. ‘ De derde rol in het netwerk is 
die van ‘sprinter’. Deze mensen hebben snelle toegang t

e
k

s
t

 M
iri

am
 N

ot
te

n

zakelijk

Er zijn hubs, 
makelaars en 

sprinters
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van deze organisatie in dit totale netwerk. De tien 
meest invloedrijke organisaties in dit netwerk zijn:

‘Goed nieuws als het gaat om innovatie. ZonMw wil 
de totale innovatiecyclus stimuleren om met kennis 
de zorg te verbeteren. In dit netwerk zijn zij zeer 
invloedrijk en hebben daarmee een aanjagersrol in 
innovatie. De Gezondheidsraad adviseert onder andere 
over zorgonderzoek en door haar centrale rol in dit 

meer dan drie keer voorkomen, zijn ook de overige 
bestuurders in beeld gebracht. Vervolgens hebben we 
met netwerkanalyses gemeten wie en welke organi-
saties de meeste invloed hebben in dit netwerk 
van ruim 700 organisaties en 400 mensen. De 
netwerkanalyses geven bijvoorbeeld aan via 
wie je in dit netwerk ‘iets gedaan krijgt’ en 
in welk bestuur je zitting zou kunnen nemen 
om meer invloed te krijgen. Natuurlijk 
hebben we ook gekeken hoe invloedrijk de 
vrouwelijke leiders in deze groep zijn.’

De eerste figuur (figuur 1) laat alle personen 
zien die meegenomen zijn in de analyse. De 
grootte van naam en knooppunt geven de 
invloed aan van deze persoon in dit totale 
netwerk. De tien meest invloedrijke mensen in dit 
netwerk zijn:

Deze tien mensen zijn interessant om te leren 
kennen, omdat ze een belangrijke makelaarsrol in dit 
netwerk vervullen en daardoor veel invloed kunnen 
uitoefenen. Wil je dat er een nieuwe werkwijze ge-
adopteerd wordt? Dan is het verstandig om met deze 
‘change agents’ te beginnen.

Netwerkanalyse van organisaties
Eenzelfde netwerkanalyse maakt duidelijk welke 
organisaties invloed hebben in dit netwerk. De 
grootte van naam en knooppunt geven de invloed aan 

• ZonMw

• Nederlandse Federatie van UMC’s

• VUmc

• Gezondheidsraad

• UMC Utrecht

• Radboud Universitair Medisch Centrum

• Ministerie van Economische Zaken

• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

• Medisch Centrum Leeuwarden

• Nederlandse Zorgautoriteit

Figuur 2: de 34 
meest invloedrijke 
bestuurders in dit 

netwerk, waarvan 12 
vrouw zijn.

Levi, M. M AMC

Blijham, G. M Maastricht UMC

Geerlings, W. M VUmc

Berden, B. M St. Elisabeth Ziekenhuis

Spaan, W. M Jeroen Bosch Ziekenhuis

Schadé, E. M Catharina Ziekenhuis

Putters, K. M Rijnstate

Grol, R. M St. Antonius Ziekenhuis

Wijngaarden, J. van V Medisch Centrum Alkmaar

Tasche, M. V HagaZiekenhuis

zakelijk
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Akkoord van Groningen

Ambulancezorg Fryslan

Bestuurscommissie Sturing en Financiering

Landelijk Netwerk Acute Zorg

Ministerie van VWS

Nederlandse Federatie van UMC's

Ouderenzorg

Stichting Thomassen a Thuessink
Stichting UMC Groningen Thuis

Stichting Zorgaanbond Hanzekliniek

UMCG Ambulancezorg

Universitair Medisch Centrum Groningen

Stichting Bijzondere Gezondheidszorg

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders van Zorginstellingen

Boerhaave Commissie

KNMG

Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Erasmus MC

Meander Medisch Centrum Amersfoort

Atlantic & Pacific Exchange Program

Forum A tot Z

Nederlands Openluchtmuseum

Medisch Centrum Haaglanden

Alderstafels voor vliegvelden Schiphol, Eindhoven en Lelystad

AOG

Energie Nederland

Forum, instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

Lotto

Lysias

Ministerie voor Infrastructuur en Milieu

Omgevingsraad Schiphol

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Rijksuniversiteit Groningen

Shared vision KLM - Schiphol

Stichting TKI Biobased Economy

TNO

VNO/NCW

Gateway-methodiek

GGZ-instelling Eleos

Raad voor de Jaarverslaglegging

Sophia Revalidatie

VieCuri

IGZ

Centramed

BNN

FNV Bondgenoten

Instituut voor informatierecht Universiteit van Amsterdam

Loyalis

Ministerie van Financiën

Peak invest

SEO Economisch Onderzoek

Sociaal Economische Raad

Stichting G500

Stichtingen Espria

Universiteit van Amsterdam

Woonzorg Nederland

St. Elisabeth Ziekenhuis

Commissariaat voor de Media

De Baak

ING

Max Havelaar

MVO Nederland

Nedap

Stedin

Toneelgroep Amsterdam

Universiteit Utrecht

Maasstad Ziekenhuis

BMC Advies en Management

Roges

Sanofi Aventis

Topaz

Viva! Zorggroep

Medisch Centrum Leeuwarden

Nederlandse Zorgautoriteit
Stichting Plurijn

Stichting Zuidwester

SUO

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Elisabeth van Thüringenfonds

METC Noord-Holland

OOR-AMC

Stichting der Haarlemse Ziekenhuizen

Stichting Revalidatie Ziekenhuizen

Streeklaboratorium

Kennemer Gasthuis

Carel Nengermanfonds

Cooperatie Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein

Hospice Nieuwegein

R.K. Luchthavenpastoraat Schiphol

Stichting Zorgspectrum

VSB Donatiefonds

VSB Vermogensfonds

St. Antoniusziekenhuis

GGZ Nederland

Catharina Ziekenhuis

Aafje

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Santeon Ziekenhuizen

Technische Universiteit Eindhoven

Woningcorporatie Havensteder

NIVEL

Erasmus van Wees

Hans van Mierlo Stichting

MVO Zorg

NVZD

OOR ON

Overheidsmanager van het jaar

Stichting BOLS

TIAS/NIMBAS

Radboud Universitair Medisch CentrumBrabanthallen 's-Hertogenbosch

Gemeente Bernheze

Nationaal Monument Kamp Vught

Stichting de Stilte

Stichtingsbestuur Tilburg Universiteit

ZonMw

Deloitte

Industriele Kring Twente

Medisch Spectrum Twente

Centraal Militair Hospitaal

UMC Utrecht

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Vitalis Woonzorg Groep

Isala Klinieken

AMC

Antaras

Auditcommissie Financien

BCTN

Grondexploitatie maatschappij Californie

Munckhof Groep

Stichting St. Annadal

Vos Logistics

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Veerstichting
Consumentenbond

Erasmus Universiteit

Flevoziekenhuis

Gezondheidsraad

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Utrecht Universiteitsfonds

Brabant Medical School

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Medisch Contact

Medisch Specialisten Registratie Commissie

Nederlands Huisartsen Genootschap

NIAZ

Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid

Ronald McDonald Huis Tilburg Zorgmarkt

Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen

Ahold

CVC

Deli Universal

NPM Capital PonPostcodeloterij
Tomtom

Wagenborg

Sint Anna Woonzorgcentrum

Maxima Medisch Centrum

Deltares

Arnhems Radiotherapeutisch Instituut

Beheersstichting Wachtgeldvoorziening voor ziekenhuis Rijnstate

Bestuurlijk Overleg Lichtvoetige Structuur

College Geneeskundige Specialismen

GerhardAnnastichting

Hospice Rozenheuvel

Raad voor de ziekenhuizen GGNet

Rijnselect BV

Rijnstate Apotheek BV

Rijnzorg BV

Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen

Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen

Stichting Dokter van Voorst Fonds

Stichting Expertise Centre Environmental Medicine

Stichting Gewicht op Maat

Stichting Vitalys

Stichting Vrienden van ziekenhuis VelpVriendenfonds Rijnstate

Zorghold BV

Zorgservice BV

Zorgvast BV

Rijnstate

ir. N.H.H. Beyer Raadgevend Adviseurs

Oud-Managing Director Corus Services Nederland

Stichting Nedlloyd Pensioenfonds

Stichting Vrienden van het werk van de industrieschilder Herman Heijenbrock

Julius Gezondheidscentrum

St. Antonius Onderzoeksfonds

SenD

Stichting Hermes

Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium

Stichting Trombosedienst Friesland Noordwest

Academie voor Technologie en Innovatie

Adviesraad voor het Wetenschaps- & Technologiebeleid
Applied Physics A

Chalmers University

Fundamenteel Onderzoek der Materie

Kunst in het Volkspark

Lid stuurgroep TwenteLab

MaNEP

MESA+

NanoNextNL

Science Cafe Enschede

Stichting Bridges Enschede
Stichting Maatschappelijk Plein Twente

Stichting NaNOcancer

Stichting Qua Art Qua Science

Topteam High Tech Systemen en Materialen

Universiteit Twente

Werkgemeenschap Nanoscience & Technology Stichting FOM

www.kennislink.nl

www.natuurkunde.nl

www.sciencespace.nl

Raad voor Volksgezondheid & Zorg

Academisch Hospice Demeter

Commissie Remuneratie en Nominatie

Groene Hart Ziekenhuis

Huisartspraktijk Essenkamp
Isala en Noorderboog

Julius Clinical Research

Ministerie van Economische Zaken

Ndlovu Care Groep

Nederlands Kanker Instituut/ Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Postdoc Career Development Initiative

Stichting Nyenrode
University Hospital Cambridge

Utrecht Development Board

Zorgverzekeraar Friesland

Doopsgezind Seminarie

Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mennorode

Spoorwegpensioenfonds
TCA

Spaarne Ziekenhuis

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Stichting Centrum voor Consultatie en Expertise Nederland

Stichting ILC Zorg voor laterTopcare Verpleeghuizen

Vereniging Willen is Kunnen

VU

Eiffel

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Neste Oil Corporation

PostNL

Prometheus Energy

ProRail

TMG

Nationale Ballet

Nederlandse WaterschapsBankPGGM

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

Systainalytics

UN-PRI

VUmc

Atrium Medisch Centrum

Europese Vereniging voor Tweede Kans Onderwijs

HIT Foundation

Provinciale Staten Limburg

Toneelvereniging Excelsior Kerkrade

Delta Lloyd
Franz Liszt concours

Heijmans

Jaarbeurs

KF Hein Fonds

Ordina

Persgroep

Twente School of Management

Ubbo Emmius Fonds

VeerStichting

Reinier de Graaf Groep

Ease Travel Clinic & Health support

Groene Kruis Domicura

Ronald McDonald Huis

Stichting Clara Fey

Bontius Stichting

Leids Universiteits Fonds

Stichting Curium

Stichting Houdster van Aandelen Medipark

Stichting Ipse de Bruggen

Stichting Leiden Bio Science Park
Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Stichting Trombosedienst Leiden e.o.

Leids Universitair Medisch Centrum

Belgische Rode KruisStichting READE

Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

ROVA

Deventer Ziekenhuis

Nutricia Research Foundation

St. Lucas Andreas Ziekenhuis

Geldersch Landschap & kasteelen

KWF kankerbestrijding

Rabobank Apeldoorn e.o.

s Heerenloo

Vereniging Aegon

Gelre ziekenhuizen

Boer en Croon Executive Management

Woningcorporatie Vidomes

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Euregionaal Forum Rijn-Waal

OOR ZWN

Van Neynselgroep VNG

DBC onderhoud

ARN

Kadaster

ROC Aventus

Share for Care Foundation

Sligro

Nederlands Juristenblad

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving Havenziekenhuis

Area Development Twente

Chevron Pensioen Fonds

Del Canho en Engelfriet

GVB

KLM Pensioen Fondsen

Transavia.com

Trombose Stichting Nederland

Stichting Beheer Gezamenlijke Inkoop ZorginstellingenStichting Pharmaceutische Zorgbegeleiding Arnhem en Omstreken

Bank ten Cate & CieHuis van HM de Koningin

Hydratec Industries

Koninklijke Ten Cate

Rijksmuseum Twenthe

Stichting Kasteel Rechteren

Erfocentrum

Reumafonds

t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer

Medisch Centrum Alkmaar

Beroepspensioenfonds Medisch Specialisten

Melior Medica

Abacus Vastgoed

Nationaal Register

Sherpa

Standvast Wonen

Centrum voor Duurzame Ontwikkeling Brugge

College van Examens

International Union of Pure and Applied ChemistryNationale UNESCO Commissie

SCOOP

Stichtingsbestuur Roosevelt Academy

Unilever Nederland

Vitens

NWO Algemene Rekenkamer

Deerns Groep

MC Groep Bussum

Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

NHG-Praktijkaccreditering

Nierstichting Nederland

NOS

Prof. Dr. Jaap Swieringa Stichting
Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Stichting Benchmark GGZ

Stichting Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer

Walter Maas Huis

Waterland Private Equity investments

Fundatie Bachiene

Koninklijke Industrieele Groote Club
Pro Senectute

SOS Kinderdorpen

Stichting Cobra Kunstprijs

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar

Stichting Grotius Academie

Stichting Kasteel De Haar

Vereniging Pro Senectute

Vereniging Vrienden Allard Pierson Museum

Commissie Monitoring Talent naar de Top

Enactus Nederland

Holland Financial Centre

KPMG

Nationaal fonds 4 en 5 mei

Stichting Steun Emma
Unicef Nederland

Stichting Zorgverwijzing Zuidoost Brabant

Werk In Balans

Amphia Ziekenhuis

Apollo netwerk

Medisch Cetnrum De Beiaard

NedHIS

PharmaPartners BVPN

Verzorgings- en Verpleeghuis Vredenoord

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen West-Brabant

OLVG

Dopper Consultancy Services

Larive Venturing

DVB Foundation

Stichting Tropische Ziekten Havenziekenhuis

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Haermes

Haermes Advies

Human Capital Agenda twente

Nederlands High Tech Systems Platform

Nederlands Marinebouw cluster

Nederlandse Industrie Defensie en Veiligheid

Platform Beta & Techniek

Thales Nederland

Industry Board Twente

MBO Amersfoort

Scholen in de Kunst

Stichting tot behoud Veerensmederij

Douma

Fier Fryslan
Landelijke Donorraad Sanquin

Ritske Boelema Gasthuis

Stichting Vrienden van het MCL

Zuid Oost Zorg Drachten

Teijin Aramid

Arbitrage Commissie KNVB

Juridische Faculteitsvereniging Erasmus Universiteit

Nederlands Arbitrage Instituut

Raad voor de Rechtspraak

Elisabeth Strouven Stichting

Stichting VIVRE

Cordys

Golfvereniging Edda Huzid

NCOI
Schouten University

St. 't Lokhuis

Stichting Pro-AmAlbert Schweitzer Ziekenhuis

RLM

Stichting Avelijn

Stichting PAL

College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland

RSG Magister Alvinus Sneek

Waterschap Friesland

Innovact

KSYSOS

Menzis

NEC

Rodersana

Springer Axioma BSI

Stichting Bernbosch

Vrienden van Hubrecht Laboratorium

Conhold

Custom Management

Laboratorium voor Infectieziekten

Noord Nederlands Orkest
Zorggroep Almere

Martini Ziekenhuis

DNB

Flint Holding

Heineken

Lhoist

PricewaterhouseCoopers
SHV Holdings

Stadsherstel Amsterdam

Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe

FunctieWaarderingGezondheidszorgAdvies

FunctieWaarderingGezondheidszorgEigendom

Commissie Klachtenbehandeling

Johannes Fontanus College

Ministerie van Defensie

St. Profila Zorgverlening

Brainport Slimmer Leven 2020

Business Cluster Semiconductors

Mikrocentrum

Novio Tech Campus

Spark Holland

Ronald McDonald kinderfonds

RTV Utrecht

School of Medical Physics Engineering Technische Universiteit Eindhoven

Sport Medisch Centrum

Stichting Trombosedienst

Vicki Brown Huis

Economic Development Board Rotterdam

Enter Beheer Groep

Franciscus Vriendenfonds

Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis

Rijnmondnet

Stichting BeterKeten

Stichting MICU Rotterdam-Rijnmond

Stichting van Kleef
Ziekenhuispartners XL

ZorgserviceXL

Sint Franciscus Gasthuis / Vlietland Ziekenhuis

Dutch Fund and Asset Management AssociationKempen & Co

Berenschot

Het Concertgebouw

Het Koninklijke Kabinet van Schilderijen van het Mauritshuis

Nederlandse Juristen Vereniging

NL financial Investments

Prins Claus Fonds

Staatsraad

Stichting Juridische Samenwerking Nederland-Suriname

Bank Nederlandse Gemeenten

DELA
KPC Groep

Mediq

Nexus Instituut

NIBC Bank Welten Groep

CBR

Code Banken
Schouwburg VelsenSeederDeBoer

Univé - VGZ - IZA - Trias

Hoens & Souren Keereweer Advocaten

Rotary Zoetermeer-Zegwaart

Stichting Floravontuur

Harkness Fellowship Commonwealth

IQ Healthcare

Nationaal Restauratiefonds
Pantein

Radboud Universiteit Nijmegen
Universiteit Maastricht

Woningstichting Kleine Meijerij

Zorg binnen bereik

Centrale Huisartsen Post

Facilitaire Stichting Gezondheidszorg

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg

European Aviaiton Safety Agency

KNVvL

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid

Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen

Directeur

Kwaliteitsinstituut CBO

Platform Menslievende Zorg

Soeterbeeckgroep

Stichting Servant Leadership

Trekker Innovatiegroep Gezondheidszorg

Luchtverkeersleiding Nederland

Q-Park

Royal Cosun

Commissie Zorgopleidingen en -beroepen

GGz Centraal
GGz Nederland

Nederlandes Vereniging voor Psychiatrie

AMC Terreinontwikkeling

AMCAS

AMR

AZUA

College Medische Vervolgopleiding

COmON Stichting

Kunststichting AMC

Nederlands Leerboek Obstetrie & Gynaecologie

Stichting Jumelage Vumc-AMC

Stichting Klinische Research AMC

Stichting Participaties

Stichting Postacademische Medische Cursussen Indonesi?

Nederlandse Longartsenvereniging

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Clinium Beheer

Kamer Medisch Specialisten Capaciteitsorgaan

Oosterparking

Stichting Medisch Centrum Jan van Goyen

Stichting Teaching Hospital OLVG

Doorwin

Anne Frank Stichting

Anne Vondelingprijs

Hof van Amstel

KNHS
Maria Henneman Media ManagementOpzij top 100

Persvrijheidsfonds

Stichting Women

Academie voor Wetgeving

Adfiz

Algemene BestuursdienstCare Nederland

CBRE Real Estate Fonds

Eerste Kamer der Staten Generaal

Greenport Holland

Luzac College

Nederlands uitgeversbond

Platform Hout

Schouwburg De Lawei

Vrienden van het Nationaal Archief

Bestuurslid Combister

RMC Holding

College Ziekenhuis opleidingen Zijwegen

Deventer Kring van Werkgevers

Stichting Affiliatie Deventer ziekenhuis

Stichting Eerstelijnsvoorziening Salland

Stichting Zorgnetwerk Salland

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.

Maurits en Anna De Kock Stichting en Instituten & Charitas

Museum Boerhaave

Nederlandse Commissie voor Beentumoren

Stichting Historische Commissie voor de Leidse Universiteit

Stichting Ronald McDonaldhuis Leiden
TI Pharma

University of Oxford

Vereniging van Belangstellenden van de Lakenhal

WHO Classification Pathology and Genetic Bone and Soft Tissue Tumours

IGZ ZorgVeiligPrijs

INK

Kwaliteit Mondzorg

Kwaliteitsinstituut CVZ

ZegelGezond

Auteursrechten en naburige rechten

Stichting Kamermuziek Warmond

Universiteit Leiden

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Beheerstichting Bedevaartsoord H. Pater Karel

CTU Chicago

H. Catharina van Alexandrie

Kapel Munstergeleen

Priesteropleiding Bovendonk

RK Kloosteroorde

Rotterdam

Thomas Instituut

Centrale Commissie voor de Statistiek
Koning Willem I Stichting

KPN
Rabobank Vallei en Rijn

Ambulance Amsterdam

COA

Dutch Hospital Data
GGNet

Nictiz

Stichting HIV Monitoring

HagaZiekenhuis

Centraal College Farmacie

Vereniging SAP gebruikende ziekenhuizen

Don Bosco

Emmausparochie
Unicef regio Apeldoorn

Gerechtshof

Holland Consulting Group
Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeeindiging Pasgeborenen

Nederlands Instituut van Psychologen

Federatie E-decentraal

Gemeente Rotterdam

ICLEI

Internationaal Kunstencentrum De Appel

NINTES

Apotheek Haagse Ziekenhuizen

De Hoogstraat Revalidatie

Floronet Holding

Stichting Equally Equipped

FEI Company

KNRM Eemshaven

Koninklijke Zeilvereniging Neptunus

VVD Haren

UFI

VN-Asia/Shanghai

Canon Europe

RTI International Metals

TKH Group NV

Stichting Hospice Schagen e.o.

Stichting Samen Vrienden

Stichting Steunfonds Zuster Kueter

Galapagos N.V.
Stichting Woonbron

DeltaWonen

Governance University AdvisoryPensioenfonds DSM

Rabobank Westland

Stichting Pameijer

Woningstichting Wherestad

Nederlandse Voedsel- en WarenautoriteitStichting ZBC Atrium MC

CMS Derks Star Busmann

Arbeidsmarkt Ontwikkeling

Avans Hogeschool

Bosschie Energie Convenant

Brabants-Zeewse Werkgeverorganisatie Kring 's- Hertogenbosch

China Business Association

Henrik & Maria Stichting

Oogziekenhuis Eindhoven

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant

Rotary Tilburg

Seniorenacademie Brabant

Stichting Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Stichting Studenten Zorgverzekering

De Lage Landen International

Joint Venture De Lage Landen

Dimence
Golfclub Havelte

Matchcare

Ondernemersvereniging Zwartsluis
Rollecate

Stichting Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis

Kamer Medisch Specialisten

Orphanet Nederland

Parc Spelderholt

ROC Midden Nederland

Stichting Vrienden van het WKZ

Tivoli Vredenburg

Universitair Centrum voor Sportgeneeskunde

DSM

Johan Cruijff Foundation

Moody's

Philips

Stage Entertainment

Van den Ende Foundation

Arkin

Centrum voor Consultatie en Expertise
OECD

Dienstapotheek Salland
Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis

Stichting Zorgketens NAH Overijssel

Vereniging Zorg en Innovatie in Salland en Omgeving

NTvG

Arriva Nederland

Fries Museum en Princessehof

Rabobank Nederland

Siers groep

Stichting TBI

TSS

Unilever Trust Office

Van Lanschot Bankiers
Vidomes

Apotheek de Tjonger

HMIMS

ROC Kop van Noord-Holland

Stichting GerritStichting Regionaal Huisartsenlaboratorium Friesland

European Federation Internal Medicine

Portavita

Stichting EmBrace

Stichting Medicus en Maatschappij

Stichting opleiding ziekenhuis Geneeskunde

Vlissingen Lymfoom Fonds

Albeda College

De Noorderbrug

Pathan

Stichting Bevordering Onderzoek Franciscus

Rabobank Noord-Oost Brabant

Rabobank 's-Hertogenbosch

V.O.F. Willemspoort

American Gastroenterology Association

Best Practice and Research Clinical Gastroenterology

Editorial Boards American Journal of Gastroenterology

ESDO

Gut

NVMDL

Rijnmond CRC

UEG

World Endoscopy Organization

Agri-Food and Innovation

CardioVasculair Onderzoek Nederland

Center for Translational Molecular Medicine

LifeLines

Nelson Stichting

Robert & Arlene Kogod Center for Aging Research

Stichting Erfelijkheidsvoorlichting
Stichting Triade

AOC Raad

Denktank Wetenschap & Techniek

Stichting Nationaal Luisteronderozek

TSM

We can be Heroes

Nederlandse Diabetes Federatie

Netherlands Genomics Initiative

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Health 2 Business

Stichting BAZIS

Stichting Godshuizen
ZANOB

Hogeschool InHolland

Horizon College ROC Noord-Kennemerland en Westfriesland

Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop van Noord-Holland

Kenniscentrum Fundeon

STG/Health Management Forum

Brandweer & Rampenbestrijding

Klantenraad NV IRADO
Rotary Schiedam-de Veste

Stichting de Schiedamse Molens

Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam

Stichting Rondvaarten Schiedam

Stichting Administratiekantoor Slager - Molecaten Groep

Stichting Arkin

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

College Bescherming Persoonsgegevens

Vereniging voor Gezondheidsrecht

Sleutelnet

Stichting BioPartner Academisch bedrijvencentrum Leiden

UMC Zorgverzekering

ActiZ

Friesland

Gezondheid Expertise & Educatiecentrum Friesland
Netwerk Regionale Zorgorganisatie

Tinz Ketenzorg Dementie Friesland

Zorg Innovatie Forum

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

De Joodsche Invalide

Durrer Centrum

European Journal of Internal Medicine

European Medical Research Council

Formation Academic Medical Centres Dublin

Global Health Institute

International Congress on Thrombosis and Hemostasis

Journal of Thrombosis and Hemostasis

Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking

Nederlandse Raad van Medische Wetenschap (RMW)

Nederlandse Trombose Stichting

Netherlands Patients Association Hereditary Angioedema

Procolo

Seminars in Thrombosis and Hemostasis

Stichting ATHEROS voor vasculair onderzoekStichting International Association Selfmanagement of Anticoagulant

UMC vorming Goteborg

University Medical Centres Denmark

BuitenfoodNeerlands Glorie Conserven
Tichelaars Koninklijke Aardewerk- en Tegelfabriek

RMDC

STN Telefact

Zorgservice XL

Ds. Boerstichting

Revalidatie EPD

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland

Business News Radio

Filip Vandendriessche Academy Brussel en AmsterdamFydee
Mendelstichting

Watersnoodmuseum Zeeland

Arendshorst Informatica Opleidingen

NexyZ

Woningcorporatie Woonbedrijf

Your Drinks

Holland Health

Karakter

Nuges

Scheidsgerecht Gezondheidzorg

Symbiant

Alzheimer Nederland

Stichting BeroepsOpleiding Huisartsen

Stichting Medisch Wetenschappelijk Onderzoek SLZ

STZ

UWV

BCD Holdings
Cerberus Global Investment Advisors

Ernst & Young

KPMG Accountants

Stichting Vastgoed Accommodatie VELO

Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest

Diagnostisch Centrum Amsterdam

Esthetisch Centrum Amsterdam

Jan van Goyenkliniek

Landelijk Overleg van Medenzeggenschapscommissies en Ondernemingsraden van Ziekenhuizen

SIGRA

Stichting Rijdende Rontgen

MHG

P.G. Kuijpers & Zonen BV

Stichting Continuïteit Heijmans

Tele'Train

Stichting Diamuraal

Jeugdtheater Gnaffel

Woningstichting Domesta

CZ

Fonds Psychische Gezondheid

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Stichting voor Oude Muziek

WorldGranny

Aids Fonds

Hubrecht Instituut

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Stichting Dondersfonds

Talma Eijckman Stichting

UU Holding

Amsterdam Institute of Finance

Autoriteit Financiele Markten

Comenius Leergang 'Financial Ethics'
Nasdaq Dubai

Securities & Commodities Authority, Verenigde Emiraten
Stichting Kunst10daagse BergenStichting Ubbo Emmius Fonds

Stichting Verenigd Bezit

Winton Futures Fund

Mars en Mercurius Brabant-Limburg

Stichting Bergweg

Christelijke Pers

Greenleaf Centre for Servant Leadership

Mulder Bestuursadvies

Rotary Amsterdam-Zuidas

Investerings- en Innovatiefonds Gelderland

Neptunus

Oostpool

Smart Energy Collective

Syntens

Attero

Nelissen van Dungen

Stichting Dichterbij

Stichting Signum Onderwijs

Bestuur en Toezicht Publieke Sector
Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants

Stichting Loodslicht

Ziekenhuis Lievensberg

Energie Beheer Nederland
EON Benelux

Legermuseum

Lysias Adviseurs

NHTV Breda

Omroep Brabant

ADO Den Haag

Koninklijke BAM Groep
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netwerk heeft de Gezondheidsraad goed zicht op wat 
er speelt in het totale netwerk. De goede verbonden-
heid op organisatieniveau maakt het mogelijk om 
kennis over organisaties heen te laten stromen en zo 
‘best practices’ te adopteren,’ legt Miriam uit. ‘Als be- 
stuurder kun je deze netwerkanalyse gebruiken om 
goed door het netwerk te navigeren en te bepalen aan 
wie en welke organisatie je tijd en aandacht besteedt. 
De netwerkanalyses maken inzichtelijk met welke 
organisatie het slim is om samen te werken of wie je 
eigenlijk zou moeten uitnodigen voor een congres. 
Soms komen zo onverwachte spelers aan het licht. 

In de context van de zorg zou je niet direct het Mini- 
sterie van Economische Zaken verwachten. Toch is dit 
een verbindende speler doordat er via het topsectoren-
beleid (life sciences & health) breder verbindingen 
in het netwerk gelegd worden. Je zou het zo kunnen 
zien: als je als organisatie verbindt met de ‘juiste’ 
mensen, dan krijg je als organisatie een centrale rol 
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in het netwerk. Dat is precies wat Medisch Centrum 
Leeuwarden bijvoorbeeld bewust of onbewust heeft 
gedaan.’ Volgens Miriam is het ook een goed instru-
ment om te toetsen of de strategie die je bepaald hebt, 
kans van slagen heeft. 

Reinier de Graaf wil in 2016 het meest verbonden 
ziekenhuis van Nederland zijn. Deze netwerkanalyse 
geeft aan dat in dit deel van het netwerk nog winst te 
behalen valt door op een andere manier in het netwerk 
te verbinden. Het OLVG heeft in haar beleidsplan 
‘samenwerken’ benoemd als belangrijke pijler. Deze 
netwerkanalyse geeft een ander beeld van onderlinge 
verbondenheid dan de in het plan genoemde samen-
werkingspartners. De routering door het netwerk kan 
dus nog effectiever. Miriam: ‘Dit zijn slechts enkele 
observaties die uit deze netwerkanalyse te halen zijn. 
Een klein kijkje in de netwerkkeuken om een beeld 
te krijgen wat je als manager en bestuurder met dit 
diagnose-instrument zou kunnen doen.’

Figuur 3 (boven): alle organisaties uit de 
netwerkanalyse. Weergegeven op basis van 
invloed in dit netwerk.

Figuur 4 (rechts): een uitsnede van de meest 
invloedrijke organisaties in dit netwerk.

zakelijk
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In de zorg gaan werken was een bewuste keuze van 
Marlijn Lenselink. ‘De rode draad in mijn carrière is 
organisatieverandering en binnen de zorg zag ik op dat 
gebied wel interessante uitdagingen!’ Vijf jaar geleden 
werd zij directeur van Beweging 3.0, een organisatie 
voor zorg en ondersteuning van ouderen. Sinds vorig 
jaar is zij daar voorzitter van de raad van bestuur. 

dan help ik met cliënten wassen en eten geven. Daar-
naast organiseer ik regelmatig dialoogsessies en schrijf 
ik wekelijks een blog. Daarin probeer ik medewerkers te 
prikkelen en reacties uit te lokken en dat lukt goed.’ 

Eenheidsworst
Waar de zorg vanaf moet volgens Marlijn is de insti-
tutionalisering. ‘De intramurale zorg is georganiseerd 
op efficiency en routine, er wordt veel te weinig naar 
de zorgbehoefte van de cliënt gekeken. Alles moet 
volgens vaste patronen en regels, het is eenheidsworst. 
Daar moeten we vanaf, er moet veel meer diversiteit 
komen.’ Extramuraal in de thuiszorg zijn ze daar al 
een heel eind mee, volgens Marlijn. ‘Nu moeten we ook 
intramuraal zelforganiserende teams opzetten die veel 
minder management nodig hebben en beter luisteren 
naar de behoefte van de cliënten en de ruimte krijgen 
en nemen om daar op in te spelen. Dat vraagt wel om 
verandering, maar het werk wordt veel leuker.’  Zelf 
is Marlijn eigenlijk helemaal niet bezig met kwes-
ties rondom vrouwelijke bestuurders en vrouwelijke 
leiders. ‘Maar ik realiseer me dat er meer vrouwen 
op bestuursfuncties zouden moeten komen. Nu is dat 
slechts 20 procent, in de kleinere organisaties zie je 
iets meer vrouwen dan in de grotere. Marlijn is van 
mening dat vrouwen te weinig hun kansen durven te 
nemen. ‘Je moet een beetje lef hebben, je moet durven 
en vooral ook in jezelf geloven. Mijn toegevoegde 
waarde ligt dan ook in het stimuleren en faciliteren 
van vrouwen om positie in te nemen. Ik geef ze een 
steuntje in de rug.’ Vaak ziet zij dat de ambities van 
vrouwen worden bijgesteld op het moment dat er 
kinderen komen. Dat was bij haarzelf niet het geval. ‘Ik 
zie mijn drie opgroeiende puberdochters iedere dag en 
ik heb niet het idee dat ze te lijden hebben onder een 
fulltime werkende moeder.’ 

Marlijn Lenselink:

‘Je moet vooral durven’

E r is bewust gekozen voor een bestuurder van 
binnenuit,’ vertelt Marlijn, ‘Men had behoefte 
      aan iemand met een frisse blik.’ Marlijn 

voelt zich nog steeds relatief een buitenstaander. Zij is 
opgeleid als bedrijfskundige en heeft bij Pricewater-
houseCoopers en vervolgens bij de Wageningen Univer-
siteit gewerkt. ‘Het werkt wel heel verhelderend,’ vindt 
zij. ‘Alleen al door de vraag te stellen waarom iets gaat 
zoals het gaat, worden mensen aan het denken gezet.’ Zij 
probeert als bestuurder zo dicht mogelijk bij de werk-
vloer te staan. ‘Iedere maand loop ik een ochtend mee, 
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Irene Vriens:

‘Ik ben niet met mijn 
werk getrouwd’

Irene Vriens rolde in 1977 als diëtist de 
ouderenzorg in en is er nooit meer uitgekomen. 
‘En ik vind het nog steeds erg leuk!’ Met kleine 
stapjes klom zij op tot directeur, eerst van een 
locatie, vervolgens van een zelfstandig 
verzorgingshuis met aanleunwoningen in 
Voorburg en sinds 2001 van De Koperhorst 
in Amersfoort. ‘Dat is een kleine zelfstandige 
organisatie, waar ik bewust voor gekozen heb.’ 

heel breed bezig te zijn en dicht bij de cliënten te staan.’ 
Zij is zich ervan bewust dat haar positie steeds unieker 
wordt. ‘Door de vele fusies worden organisaties steeds 
groter. Het wordt ook wel steeds lastiger om voor kleine 
organisaties goede bestuurders te vinden,’ meent zij. ‘Je 
moet echt een generalist zijn en het niet erg vinden om 
op het ene moment over miljoenen te onderhandelen 
met de zorgverzekeraars en op het andere moment te 
vergaderen over allerlei huishoudelijke zaken.’ Belang-
rijk vindt Irene dat er in de managementlaag onder 
het bestuur capabele mensen zitten die delen van haar 
taken over kunnen nemen. ‘Ik ben niet met mijn werk 
getrouwd en heb ook een privéleven.’ Irene realiseert 
zich dat ze het niet zover geschopt zou hebben als zij 
een gezin had gehad. ‘Ik kan werken wanneer ik wil en 
tot zo laat als nodig is. Als je een gezin hebt, gaat dat 
gewoon niet.’ Irene is blij dat zij alle lagen van de zorg 
heeft doorlopen en vooral op de werkvloer heeft leren 
besturen. ‘Ik hoor huidige bestuurders soms dingen 
zeggen waaruit blijkt hoe weinig ze van de werkvloer 
weten!’ 

H aar eerste directeurschap was van een 
locatie van de Katholieke Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen regio Den Haag, de 

voorloper van Florence. ‘Dat was een goede en veilige 
leerschool. Ik opereerde weliswaar zelfstandig, maar 
kon altijd terugvallen op het centraal bureau,’ vertelt 
Irene. Vervolgens verkaste zij naar een verzorgingshuis 
in Voorburg, het eerste verzorgingshuis in Nederland 
dat fuseerde met de thuiszorg. ‘Een interessant en leer-
zaam traject,’ aldus Irene. Sinds 2001 is zij directeur en 
sinds 2007 bestuurder van De Koperhorst, een organi-
satie die met 120 medewerkers en 100 vrijwilligers 
klaarstaat voor 88 intern wonende cliënten. Daarnaast 
levert De Koperhorst zorg in 110 extramurale woningen 
en wordt dagverzorging geboden aan zowel interne als 
externe cliënten. Ook heeft De Koperhorst een wijkfunc-
tie voor de ouderen uit de wijk. Het is een kleine organi-
satie met korte beslislijnen en integrale verpleegteams 
die vanuit één complex in Amersfoort werken. 

Generalist
Irene vormt het eenhoofdig bestuur van De Koperhorst. 
‘Ik heb bijvoorbeeld geen secretaresse, ik doe alles zelf. 
Ik wil dat de overhead en managementstructuur passen 
bij de grootte van de organisatie. Ik vind het prettig om t
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Pauline Meurs, bijzonder hoog-
leraar Erasmus Universiteit 
Rotterdam en bestuursvoorzitter 
onderzoeksinstituut ZonMw. Tevens 
directeur van het Erasmus Centrum 
voor Management Development in 
de Zorg én Eerste Kamerlid voor 
de PvdA (tot 1-2-2013). 

Diana Monissen, voorzitter van de 
raad van bestuur van zorgver-
zekeraar De Friesland. Ze vervult 
daarnaast nog vele nevenfuncties 
waaronder voorzitter raad van 
toezicht van het gezondheids-
instituut NIGZ. 

Cathy van Beek, sinds oktober 
2011 lid van de raad van bestuur 
van het Universitair Medisch 
Centrum St. Radboud in Nijmegen. 
Ze bekleedt daarnaast vijftien 
nevenfuncties. Ze schreef 
meerdere boeken over ontwik-
kelingen in de zorg waaronder 
Marketing voor zorgverleners. 

Angela Maas, hoogleraar 
cardiologie voor vrouwen aan het 
UMC St. Radboud in Nijmegen. 
Onderzoekt onder andere de relatie 
tussen overgangsklachten en 
risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten en schreef het 
Handboek gynaecardiologie. 

Marleen Barth, voorzitter van GGZ 
Nederland (branchevereniging van 
de geestelijke gezondheidszorg), 
fractievoorzitter van de PvdA in de 
Eerste Kamer en voorzitter van 
Nationale Vereniging de 
Zonnebloem. 
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Vrouwen in SKIPR 99 (2012)

5e plaats  Pauline Meurs (hoogleraar Erasmus 
Universiteit Rotterdam, voorzitter ZonMw, lid 
Onderzoeksraad voor de Veiligheid)

6e plaats  Diana Monissen (voorzitter van de raad 
van bestuur van zorgverzekeraar De Friesland)

16e plaats  Marjanne Sint (bestuursvoorzitter Isala 
Klinieken Zwolle)

20e plaats  Yvonne van Rooy (voorzitter NVZ)

21e plaats  Elisa Carter (lid raad van bestuur 
Erasmus MC tot 1-1-2013)

Vrouwelijke 
zorgmanagers 
van het jaar

2011 Greet Prins 
(bestuursvoorzitter 
Stichting Philadelphia 
zorg)
2010 Marjanne Sint 
(bestuursvoorzitter Isala 
Klinieken Zwolle)
2008 Claudia Zuiderwijk 
(voorzitter raad van 
bestuur Tergooiziekenhuis)

Vrouwen in cure, care en welzijn
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Z orgprofessionals willen graag iets voor 
de ander betekenen. Uit de vele analyses 
die Patricia en ik maakten, blijkt echter 
dat artsen en andere medisch 
        professionals tegelijkertijd ook 

duidelijk een eigen ambitie 
hebben, maar die kunnen ze 
vaak helaas niet kwijt,’ aldus 
Tatiana. Het medische werk 
is volgens haar nu eenmaal 
sterk gericht op protocollair 
handelen en routine. Daarbij 
is het systeem bepalend 
voor het werk, en niet de 
individuele mens. ‘De druk 
van het management en het 
gevoel niet gehoord en betrokken te worden, leidt 
tot frustratie bij veel medisch professionals. Dat kan 
vervolgens leiden tot negatief gedrag en tot fouten, 
en daar is de zorgprofessional - en belangrijker nog 
- de patiënt natuurlijk niet bij gebaat,’ voegt Patricia 

Hoe krijgt de zorgprofessional 
weer plezier in haar werk?

Konden ze vroeger gewoon goede patiëntenzorg 

leveren, tegenwoordig raken veel medisch profes-

sionals hun zorg-drive door vele externe factoren 

een beetje kwijt. ‘Doodzonde en bovendien 

onnodig’, vinden de trainers/zorgondernemers 

Tatiana van Rijswijk en Patricia Engelaar. 

Met de masterclass ‘DNA van de Medisch 

Professional’ bieden ze concrete handvatten om 

de liefde voor het medische vak weer terug te 

winnen.

daaraan toe.  Artsen en andere zorgprofessionals 
hebben veel te maken met veranderende eisen binnen 
hun vakgebied. Tatiana: ‘Die veranderingen komen 
vaak van buitenaf en het is voor de zorgprofessional 
zaak om te blijven meebewegen. Dat vraagt echter 
om ruimte en die is er niet altijd. In onze master-
class geven wij zorgprofessionals de mogelijkheid 
om ondanks dat gebrek aan ruimte, het plezier in het 
werk weer terug te krijgen.’ 

Passie
De twee trainers laten daarvoor zorgprofessionals 
herontdekken wat hun normen en waarden zijn, welke 
overtuigingen hen belemmeren en wat hen drijft om 
het vak dagelijks met passie uit te kunnen voeren. 
Patricia: ‘Dokters gaan er door hun op protocollen-
gebaseerde opleiding vaak vanuit dat hun collega op 
dezelfde wijze denkt en handelt als henzelf. Maar de 
werkelijkheid is vaak anders. We weten dat de onder-
liggende normen en waarden, drijfveren en overtui-

gingen van artsen juist erg 
verschillend kunnen zijn.’

Tatiana en Patricia ge-
bruiken voor hun master-
class verschillende analyse-
methoden- en instrumenten, 
zoals RealDrives Care&Cure 
(RDCC), Mindsonar® en 
de IJsberg van McClel-
land. Tatiana: ‘Met McClel-

land maken we in een klap duidelijk wat bij teams 
of maatschappen overeenkomstige overtuigingen 
zijn. Dat zorgt vaak voor verbroedering en zeker 
voor begrip. Ook de verschillen worden duidelijk 
zichtbaar, en door onze dynamische aanpak kan de 

‘Veranderingen komen 
vaak van buitenaf en het 

is voor de zorgprofessional 
zaak om te blijven 

meebewegen’

zakelijk
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medisch professional hier ook echt mee aan de slag. 
Zo ontstaat bij hen de intrinsieke motivatie tot veran-
deren, en dat is nu precies de bedoeling.’ 

Met de RealDrives Care&Cure (RDCC)-tool brengen 
de coaches de drijfveren van medisch professionals in 
beeld. Patricia: ‘Dat klink misschien wat zweverig, maar 
dat is het totaal niet. Door drijfveren heel concreet 
en accuraat te meten en in beeld te brengen, worden 
onderliggende patronen zichtbaar. Zo meten we met 
dit instrument niet alleen individuele drijfveren, ook 
de drijfveerscores op groepsniveau van bijvoorbeeld 
een raad van bestuur en/of medische staf kunnen 
we inzichtelijk maken. Omdat we als mens allemaal 
verschillende drijfveren hebben, komt het nogal eens 
voor dat we elkaar niet zo goed begrijpen. Met behulp 
van deze tool krijg je echter snel inzicht in wat er 
speelt, welke barrières je in een verandertraject kunt 
tegenkomen, waar de risico’s zitten en de mogelijke 
oplossingen liggen.’ 

Het moge duidelijk zijn: Tatiana en Patricia doen niet 
aan softe praatjes - ze geven mensen die de master-
class volgen, concrete tools en inzichten. Daarvoor gaan 
de cursisten op een interactieve en praktische manier 
aan de slag zodat ze hun ‘soft skills’ weer op effectieve 
wijze weten in te zetten. Tatiana: ‘De zorgprofessional 
leert op efficiënte wijze met ‘moeilijke’ collega’s om te 
gaan en hun patiënten weer met empathie te bena-
deren.’ Patricia: ‘Zonder dat dat hen energie kost - je 
krijgt er juist meer energie van!’

Hebt u interesse in het volgen van de masterclass ‘DNA van 

de medisch professional? Neem dan contact op met Tatiana 

van Rijswijk (06-42230545) of Patricia Engelaar (06-10037515) 

of mail naar info@dna-medischprofessional.nl. 

Op onze website: www.dna-medischprofessional.nl is ook 

meer informatie te vinden.

Inschrijven

Inschrijving is mogelijk voor individuen en groepen. Individuen 

kunnen zich inschrijven voor de open masterclass. Voor 

groepen zijn in company mogelijkheden.

Data

Data voor de open inschrijving van deze masterclass zijn: 

• 28 november 2013, 16 januari, 27 februari, 27 maart en 

10 april 2014. Alle dagen van 9.30-17 uur

• 23 januari, 13 februari, 20 maart, 17 april en 22 mei 2014. 

Alle dagen van 9.30-17 uur

Locatie

Jachthuis Beukenrode in Doorn

Masterclass ‘DNA van de medisch professional’

Patricia Engelaar (links)) en Tatiana van 

Rijswijk zijn ondernemers in de zorg. 

Patricia vanuit Magellanes Management 

BV en Tatiana vanuit Ontplooiings-

Architecten. Opgeteld werken ze meer 

dan 40 jaar mee aan verander- en 

ontwikkelingstrajecten in het bedrijfs-

leven, het onderwijs en de zorg. Ze 

hebben veel ervaring met het coachen, 

begeleiden en trainen van medisch 

professionals zoals specialisten, 

huisartsen, bestuurders en manage-

mentteams in de zorg. 

Ondernemers en trainers

zakelijk



36

Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013



E en aantal jaren geleden kreeg toenmalig 
CEO van de KPN, Ad Scheepbouwer, het 
verzoek van het ministerie van VWS om 
de visie van KPN op de zorg te 
         formuleren in het kader van het 

programma Sneller Beter. Conclusie: de zorg heeft 
behoefte aan ondersteuning, 
KPN geeft daar onvoldoende 
invulling aan. Monique: ‘Ik 
werd gevraagd de strategie 
van KPN op het gebied van 
zorg te bepalen en ook uit te 
voeren.’ Monique is van huis 
uit technisch natuurkundige 
maar miste de maatschap-
pelijke relevantie binnen dit 
werkgebied. Zij kwam bij 
KPN terecht toen dit bedrijf 
net een beetje commercieel 
begon te worden en ver-
vulde allerlei functies. ‘De 
rode draad daarbij is dat ik 
gevraagd werd voor dossiers 
waar het niet liep, waar visie 
nodig was en waar wat moest 
gebeuren,’ licht Monique toe. 
‘Mijn analytische vermogen is 

goed ontwikkeld en daarom kan ik goed een langeter-
mijnvisie ontwikkelen, maar ik houd er ook van om 
op de korte termijn de nodige veranderingen door 
te voeren.’ Monique haalt de ultieme voldoening uit 
een project waarin haar klanten echt positief ver-
rast worden doordat de ICT dienst echt het werken 
makkelijker maakt, en ook nog eens haar interne 
bedrijfsresultaten worden bereikt. 

Eigen medewerkers
Toen Monique vijf jaar geleden gevraagd werd de 
zorgstrategie te ontwikkelen, gebeurde er al best veel 
op het zorggebied, maar was het erg versnipperd en 
voornamelijk gebaseerd op de standaarddiensten 
van KPN. Monique: ‘We hebben een aantal trajecten 

ingezet. Te beginnen bij de 
eigen medewerkers. Als be-
drijf vinden we het belangrijk 
dat onze medewerkers gezond 
zijn en blijven. Daar heeft de 
werkgever belang bij en een 
rol in. We zijn een e-vita-
liteitsprogramma gestart 
waar de werknemer zelf 
verantwoordelijk voor is. Het 
begint met het invullen van 
een vragenlijst waaruit een 
aantal adviezen voortvloeit op 
allerlei gebied, zogenaamde 
maatinterventies. Binnen drie 
maanden had al een kwart 
van de medewerkers de vra-
genlijst ingevuld.’ 

Monique noemt als voorbeeld 
de monteurs. ‘Een flink aantal 

‘Vrouwen gaan soms erg             omzichtig te werk’

‘Ik heb de allerleukste baan bij KPN die er is,’ vindt 

Monique Philippens. Sinds vijf jaar is zij direc-

teur Zorg. ‘Er is verandering nodig bij KPN én bij de 

zorg en ik mag daar met mijn team initiatieven voor 

ontwikkelen en uitvoeren.’

KPN heeft samen met diverse partners de volgende 

initiatieven in de markt gezet op het gebied van 

eHealth in de zorg:

1 ZorgSlim: overal toegang tot relevante infor-

matie via mobiele telefoon of laptop via de Neder-

landse Health Cloud zodat de zorgprofessional 

minder tijd kwijt is aan administratie, reizen, etc. en 

meer tijd kan vrijmaken voor de zorg zelf. 

2 ZorgSamen: netwerk tussen de eerste, 

tweede, derde lijn en de laboratoria waar alle 

relevante informatie makkelijk gedeeld kan worden. 

Hierdoor worden minder fouten gemaakt. 

3 ZorgVrij: allerlei technologieën die consu-

menten thuis meer comfort bieden, zoals mobiele 

alarmering bij dementerenden, domotica, tele-

geneeskunde. 

Meer informatie over projecten in dit artikel:

www.mooistecontactfonds.nl

www.diagnosezorginnovatie.nl 

http://www.kpn.com/zakelijk/cloud/kpn-zorg.htm

KPN en de zorg

zakelijk
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van hen heeft last van overgewicht. Daar zijn we 
programma’s voor gestart. Dat geeft duidelijk een 
peer-to-peer pressure.’ Een tweede traject betreft het 
Mooiste Contact Fonds. Monique: ‘We willen mensen 
met elkaar in contact brengen waarbij het niet zo 
vanzelfsprekend is. Eén van 
de projecten van dit fonds 
is om zieke kinderen die 
thuis op bed liggen via een 
laptop en een camera in de 
klas toch met klasgenootjes 
en leerkrachten in contact 
te brengen en de lessen te 
laten volgen. Een mooi project, mede dankzij een 
groot aantal vrijwilligers dat zich hiervoor inzet.’ 

Als derde initiatief noemt Monique de participatie 
van KPN aan het project Diagnose Zorginnovatie. 
‘Ehealth komt eigenlijk nog onvoldoende van de 

grond. Er zou veel meer kunnen gebeuren op het 
gebied van innovatie. Daarom werkt de KPN mee aan 
een initiatief van de Rabobank en Be Bright om inno-
vatie in de zorg te versnellen door een groot aantal 
partijen bij elkaar te laten komen en een innovatie-
kalender samen te stellen.’ Monique doet dit alles 
uiteraard niet alleen, zij heeft een team van 150 
mensen bestaande uit allerlei verschillende disci-
plines. ‘Ons team bedenkt innovaties om KPN-pro-
ducten te implementeren in de zorg.’ Zorg is een van 
de zes strategische speerpunten van KPN en staat 
hoog op de agenda van de raad van bestuur. 

Op zoek naar verbinding
Monique heeft eraan moeten wennen om met 
vrouwen te werken. ‘Het is voor mijn een beetje de 
omgekeerde wereld geweest. Ik studeerde met alleen 
maar mannen en kwam aanvankelijk ook in werk-
situaties terecht waar ik voornamelijk met mannen 
werkte. Je gaat hun gedrag onbewust toch een beetje 
kopiëren. Ik werd in het begin wel eens een killing 
bitch genoemd.’ Monique vond vrouwen erg omzich-

tig te werk gaan. ‘Dat vind ik 
trouwens nog steeds,’ geeft 
ze toe. ‘Wat ik heel mooi vind 
aan vrouwen is dat ze op 
zoek zijn naar de verbinding 
vanuit de inhoud en met een 
duidelijk doel. Ze vertonen 
geen haantjesgedrag. Ik ben 

zelf ook nooit bezig met competitie, dat interesseert 
me niets.’ Monique is zich er wel bewust van dat je 
je als vrouw goed moet laten zien. ‘Ik heb heel veel 
gehad aan de inhoud en daar kom ik ook heel ver 
mee, maar soms realiseer ik me heel goed dat ik het 
spel moet meespelen en dat doe ik dan ook!’

‘Vrouwen gaan soms erg             omzichtig te werk’

‘Ik heb moeten 
wennen om met 

vrouwen te werken’
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E sther van Zwol begon als sociaalpeda-
gogisch hulpverlener in de jeugdzorg en 
tbs, maar kreeg al snel leidinggevende 
taken. ‘Dat overkwam me, maar 
         ik durfde het wel aan. Het past 

bij me. Op mijn 24e gaf ik al leiding aan mijn eerste 
team. Vele jaren werkte ik hier met veel plezier. Na 
een reorganisatie wilde ik wel eens ergens anders 
gaan werken en dat lukte heel snel.’ Esther werd 
locatiemanager van een verpleeghuis en promoveerde 
in een mum van tijd tot manager van drie locaties. ‘Ik 
zou daar nog steeds met veel plezier gewerkt hebben, 
ware het niet dat ik via via hoorde dat Bert Blanke-
stijn van De Veghte een partner zocht. Ik werd blij 
van de gedachte dat ik dat misschien wel zou kunnen 
gaan doen. Nadat ik mijn partner aan zijn kop bleef 
zeuren of het wel iets voor mij was, zei hij op een 
ochtend: zoek het alsjeblieft zelf uit, maar stop met 
zeuren!’ Bert en zij waren er snel uit en sinds augus-
tus 2012 werkt Esther met veel plezier bij De Veghte. 

Managementbureau De Veghte helpt zorgorganisa-
ties bij het invullen en ontwikkelen van functies voor 

‘Je moet vooral doen 
waar je blij van wordt’

Voor Esther van Zwol heeft de zorg weinig 

geheimen. Ze werkte onder meer in de jeugd-

zorg, tbs, verzorgings- en verpleeghuizen en is 

sinds 2012 partner bij De Veghte, een bureau voor 

(interim)management in de zorg. Hier kan zij haar 

ervaring en netwerk optimaal inzetten. ‘De zorg zou 

veel meer kennis, best practices en innovatiekracht 

moeten delen. Alleen zo kun je echt recht doen 

aan de mensen die zorg nodig hebben’.

managers en bestuurders. Hiertoe onderhoudt het 
bureau een zeer actief netwerk met adviseurs, trai-
ners en interimmanagers. ‘We willen met De Veghte 
een stevige marktpositie veroveren,’ vertelt Esther. 
‘Dankzij onze jarenlange ervaring in de zorg kennen 
we dit complexe veld goed, kunnen wij analyseren wat 
er aan de hand is en adviseren welke richting men op 
zou moeten. Wij leveren hier een actieve bijdrage aan 
door onder andere goede interimmers in te zetten.’ 

Uniek
Na jaren werkzaam te zijn geweest in één instelling, 
heeft Esther nu een breder zicht op de zorg en ziet ze 
volop kansen voor verbeteringen. Ze kan zich druk 
maken over hoe weinig organisaties gebruik maken 
van elkaars kennis en van best practices. ‘In de zorg 
zou veel meer innovatiekracht en verandering gedeeld 
moeten worden. Dát kan heel veel opleveren. Veel 
winst kun je behalen als het lukt organisaties aan 
elkaar te verbinden. Maar dat blijkt erg lastig, iedere 
organisatie presenteert zich als uniek. Dat begrijp ik 
wel. Maar uiteindelijk zou de klant centraal moeten 
staan!’ Een mooi en goed voorbeeld van de klant 
centraal realiseerde Esther samen met haar colle-
ga’s voor cliënten met de ziekte van Huntington. We 
hebben met vereende krachten een expertisecentrum 
opgericht waarbij we financieel ondersteund werden 
door het innovatiefonds van de NZa. Onze stelling was 
dat cliënten met de ziekte van Huntington langer thuis 
konden wonen als het netwerk beter begeleid werd 
en de cliënt in zijn/haar eigen omgeving begeleid zou 
worden door professionals met kennis en kunde op het 
gebied van Huntington.’ 

‘Nu vier jaar later is onze stelling waarheid geworden. 
Door deze aanpak zijn we werkelijk in staat opname uit 

zakelijk
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te stellen zonder dat het zorgsysteem totaal overbelast 
raakt. De financiering is structureel en ‘last but not 
least’ de cliënten waarderen het expertisecentrum met 
hoge cijfers en maken er meer dan verwacht gebruik 
van. Kijk, daar word ik nou blij van!’ Esther hoopt dat 
het de zorg écht gaat lukken om klantgericht te werken 
en wil daar graag een bijdrage aan leveren.

Oerstruggel
‘Ik heb mijn carrière nooit bewust gepland. Zaken 
kwamen op mijn pad en ik heb altijd opengestaan 
voor verandering en leren. 
Eigenlijk heb ik intuïtief 
mijn pad gevolgd en daarin 
ben ik tot nu toe succesvol 
geweest.’ Esther houdt van 
hard werken. Ze bestempelt 
zichzelf ook als doorzetter. 
‘Ik geef niet op en kan me 
vol toewijding en energie op 
zaken storten. Zo kan ik echt genieten van een mooi 
adviestraject, een goede match of een tevreden be-
stuurder. Hoe combineert ze dat harde werken met 
een privéleven? ‘Ik heb de mazzel gehad dat ik ver-
liefd ben geworden op een man die het aanmoedigde 
dat ik carrière zou maken. Hij werkt drie dagen per 

week en zorgt voor de kinderen. Hoewel dat prima 
geregeld is, ervaar ik toch een ‘oerstruggel’. Moet ik 
niet bij de kinderen zijn? Ook vanuit mijn omgeving 
voelde ik soms de druk dat ik er niet genoeg was.’ 

Hoe heeft zij dit dilemma opgelost? ‘Door er over te 
praten met vriendinnen in dezelfde positie, maar ook 
door er zelf over heen te stappen. En wat natuurlijk 
het meest helpt, is dat ik zie dat het met mijn kin-
deren heel goed gaat en ik belangrijke zaken nooit 
hoef te missen. Daar houd ik gewoon rekening mee.’ 

Overigens denkt Esther niet 
graag in man-vrouwverschil-
len. ‘We moeten het samen 
doen en juist gebruik maken 
van elkaars verschillen. 

Wel moet er meer een even-
wicht komen tussen mannen 
en vrouwen. Wij zijn namelijk 

echt en oprecht complementair.’ Esther ervaart 
dat zelf aan den lijve met haar zakenpartner Bert 
Blankestijn. ‘Wij benaderen zaken vaak anders, maar 
door echt naar elkaar te luisteren creëren we winst. 
Daarnaast brengen we beide humor in en dat is ook 
heel belangrijk.’ 

‘Ik geniet van een mooi 
adviestraject, een goede 
match of een tevreden 

bestuurder’
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Als grootste cateraar in Nederland voor 

de business en industrie weet Sodexo 

alles van voedsel. ‘Uiteraard moet het 

goed smaken,’ zegt productontwikke-

laar Johan Verbon. ‘Maar bij eten komen 

alle zintuigen aan bod!’

Johan is opgeleid als kok maar heeft binnen 

Sodexo inmiddels alles al wel gezien en 

sinds de laatste zes jaren is hij bezig met 

productontwikkeling. ‘Dat betreft alle pro-

ducten die met voedsel te maken hebben, 

zoals menu’s, receptuur, et cetera. Wij 

werken steeds meer met keurmerken als 

Beter Leven, maar als we bijvoorbeeld een 

kroket niet goed vinden smaken dan maken 

we hem gewoon zelf. ‘ Naast een 

goede smaak spelen veel 

andere zintuigen een 

rol. ‘Het eten moet 

er aantrekkelijk uit 

zien,’ vertelt Johan. 

‘Een gehaktbal 

kan nog zo lekker 

smaken, maar als 

hij een vieze kleur 

groen heeft wil nie-

mand hem eten. 

Ook moeten er 

allerlei smaak-

belevingen aan 

bod komen: iets 

zachts en iets krokants, 

iets zoets en iets zuur. 

Dit soort aspecten 

zijn lastig aan ons vak, 

maar maken het juist 

ook weer heel mooi!’ 

Zie ook pagina 42

‘De Eten is een beleving

D ankzij nieuwe beeldende technieken is 
er de afgelopen jaren veel onderzoek 
gedaan naar hoe zintuigelijke prikkels 

in de hersenen verwerkt worden. De functionele MRI 
(fMRI) heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Met 

behulp van fMRI kan de activiteit 
in de hersenen gevisualiseerd 

worden (zie afbeelding). In de 
sensorische cortex worden 
door grote aantallen neuronen 
de basiselementen van een 

prikkel verwerkt, zoals hard-
heid van geluid of sterkte van 

licht. De verwerkte informatie wordt 
verstuurd naar ‘hogere niveaus’ 

in de hersenen. Deze interactie 
maakt het mogelijk om infor-
matie uit de prikkels te halen 
die relevant is voor ons gedrag 
en om correct te reageren om 

een prikkel. Door deze inter-
actie weten onze hersenen ant-

woord op de vragen als Wat is een 
beeld? Is het een auto of een gezicht? Waar komt het 
geluid vandaan? Hoe pak ik een bepaald object? 

Onze hersenen hebben gespecialiseerde regio’s die 

de verschillende vormen van sensorische informatie 

verwerken. Zo worden beelden in de visuele cortex 

in de occipitale kwab verwerkt en geluiden in de 

temporale cortex. Hoe deze belevingen ervaringen 

worden is voor ieder individu verschillend. 

zintuigen

Zintuigen is meer dan alleen zien, Zintuigen is meer dan alleen zien, 
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Thee wint sterk aan populariteit. 

Eén van de betere merken 

in Nederland is Dilmah. 

Ambachtelijke biologische 

thee afkomstig uit Sri 

Lanka. ‘Om echt goed thee 

te proeven, moet je al je zintuigen 

inzetten,’ aldus Janneke Heitlager. 

‘Dilmah is een familiebedrijf op Sri 

Lanka dat haar passie voor thee 

heeft verheven tot kunst,’ vertelt 

Janneke. ‘De thee wordt met 

zorg geplukt, vers verpakt op 

de plantage en onvermengd met  

andere soorten. Janneke werkt sinds 

negen jaar bij Madal Bal, de importeur 

van Dilmah thee in Nederland. ‘We 

zijn in Nederland klein, maar wel vol-

houdend en staan open voor nieuwe 

trends.’ Zo heeft Dilmah een Som-

melier Award in het leven geroepen. In 

Nederland heeft Robert Schinkel deze 

award gewonnen. ‘Hij kan goed creëren 

in het glas,’ aldus Janneke. Ook worden nu 

de voorbereidingen getroffen voor een nieuw 

project: de Real high tea challenge.  ‘De high 

tea is populair,’ vertelt Janneke. ‘Maar het draait 

vooral om de hapjes; de thee krijgt nauwelijks 

aandacht. Dilmah wil de thee terugbrengen in 

de high tea. In Australië was deze challenge 

een groot succes. Echt theeproeven is volgens 

Janneke nog een hele kunst. ‘Het begint met 

de blaadjes voelen, vervolgens bekijk je de 

glans van die blaadjes, dan ruik je aan de 

thee en pas als laatste proef je de thee,’ legt 

Janneke uit. ‘De echtheid van Dilmah moet je 

proeven, ruiken, voelen, ervaren.’

Meer informatie: www.dilmah.nl

Thee proeven vraagt aandacht 
van alle zintuigen

Onze reuk is het enige zintuig direct 

verbonden met ons limbisch stelsel, 

het oerdeel van onze hersenen, waar 

onze herinneringen, emoties, angsten 

en lusten nestelen. Geuren geven ons 

continu informatie waar we zijn en beïn-

vloeden hoe we ons voelen. Geur kan 

zelfs ons gedrag beïnvloeden.

Hoe het ergens ruikt beïnvloedt ons gevoel 

van veiligheid, welbehagen, gastvrijheid, 

en of we de ruimte bijvoorbeeld als schoon 

en hygiënisch ervaren. Er zijn afdelingen 

in zorginstellingen  waar geuroverlast kan 

ontstaan, bijvoorbeeld door incontinentie en 

open wonden. Een dergelijke negatieve 

geurbeleving is vaak met de nodige 

gêne omringd, maar wordt wel als een 

gegeven geaccepteerd. Dit is echter 

niet meer nodig: er zijn tegenwoor-

dig innovatieve geurtoepassingen 

beschikbaar. Omdat we in zorginstel-

lingen met een kwetsbare groep 

mensen te maken hebben, is veiligheid  

wel een prioriteit. Dit vereist specifieke 

kennis over de samenstelling 

van geuren en de wijze van 

geurverspreiding. Annindriya is 

een klein gepassioneerd team van 

onafhankelijke geurexperts met een 

brede ervaring op innovatieve geur-

toepassingen. Er wordt steeds meer onder-

zoek gedaan naar de daadwerkelijk meetbare 

effecten van geuren en Annindriya heeft alle 

kennis over en feiten van geurbeleving in huis. 

Er bestaat binnen de zorg een samenwerk-

ing met Westfriesgasthuis, Oogziekenhuis, 

Groene Hart Ziekenhuis, revalidatiecentrum 

Reade en Kliniek voor Parodontologie. 

Meer informatie:  www.annindriya.com

De neus aan Z

zintuigen

horen, ruiken, proeven, voelenhoren, ruiken, proeven, voelen
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A an het woord is Jeroen van Beek, 
directeur Health Care. Jeroen is binnen 
Sodexo Nederland verantwoordelijk 

voor alle activiteiten in ziekenhuizen en zorginstel-
lingen. ‘Sodexo is een facilitaire dienstverlener,’ 
vertelt Jeroen. ‘Wij kunnen de regie voeren over alle 
facilitaire processen.’ Volgens 
Jeroen ligt het nog wel wat 
gevoelig in de zorg om dat uit 
handen te geven. ‘In een zieken-
huis is de patiënt 75 procent van 
zijn tijd bezig met niet-medische 
zaken. Wij willen ervoor zorgen 
dat de patiënt zich dan op zijn 
gemak voelt. Dan gaat het niet alleen over eten en 

drinken maar ook over geur en kleur.’ 
Volgens Jeroen is het belangrijk voor een 

bestuurder om de zogenaamde patiënt 
journey te maken. ‘Kruip in de 

huid van de patiënt en loop het 
ziekenhuis binnen. Dan blijkt 

het heel veel om kijken 
te gaan. Is het ziekenhuis 

schoon? Is er een goede 
bewegwijzering? Er 

is prettige verlich-
ting? Sommige 

ziekenhuizen 
zijn ingericht 

De zachte kant van de zorg

Sodexo staat bekend als cateraar voor business en 
industrie, maar het doet veel meer. ‘Wij willen een 
bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven. 
Wij willen ziekenhuizen meehelpen hun ambities te 
realiseren en patiëntvriendelijker te worden.’ 

als fabrieken en wij proberen bestuurders er op te 
attenderen dat aandacht voor kleur, geur en muziek 
een enorm verschil kan maken in de beleving van 
de patiënt, en daarmee in de tevredenheid over het 
ziekenhuis.’

A la carte
Met enige trots vertelt Jeroen over de invoering van 
het à-la-cartemenu in Ziekenhuis Gelderse Vallei 
in Ede. ‘Zo’n acht jaar geleden heeft Sodexo deze 
gedachte ontwikkeld en inmiddels is het in Amerika al 
in honderden ziekenhuizen ingevoerd. In Nederland 
heeft alleen het ziekenhuis in Ede het tot nu toe aange-

durfd en is men heel tevreden.’ 
Patiënten kunnen tussen 7 uur 
’s ochtends en 7 uur ’s avonds 
bestellen wat ze willen, wan-
neer ze het willen en waar ze 
het willen. ‘Hierdoor verandert 
het ritme van de maaltijden en 
verdwijnen de piekmomenten 

voor de verpleging.’ Volgens Jeroen zijn de kosten 
gelijk gebleven, maar is de hoeveelheid voedselafval 
gigantisch gedaald. ‘Zij eten nu op het moment dat ze 
zelf kiezen en de gerechten waar ze zin in hebben.’ 
‘Patiënten zouden meer de regie over hun eigen verblijf 
in het ziekenhuis moeten krijgen,’ vindt Jeroen. Hij 
denkt dat vrouwelijke bestuurders daar meer ontvan-
kelijk voor zijn maar vraagt zich wel af of zij voldoende 
hun stem laten horen. ‘We willen bestuurders graag 
helpen om in hun zorgorganisaties een meer patiënt-
gerichte cultuur te creëren.’ Jeroen vergelijkt een 
ziekenhuis wel eens met een garage. ‘Je brengt je auto 
ernaartoe omdat je wilt dat hij vakkundig gerepareerd 
wordt. Maar je wilt ook prettig ontvangen worden in 
een prettige omgeving zodat je je welkom voelt.’ 

‘Kruip in de huid van 
de patiënt en loop het 

ziekenhuis binnen’

zintuigen
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A ls je geneeskunde gaat studeren, heb je 
dromen en ambities: mensen helpen en 
beter maken, goed worden 

in je vak, een bijdrage aan de maatschap-
pij leveren. Toch ervaren vrouwelijke 
artsen soms dat die ambities zwaar gaan 
wegen of door druk en drukte langzaam uit 
beeld verdwijnen, zeker in combinatie met 
een gezin. Als een artsenleven gaat voelen als 
overleven, kiezen veel vrouwen ervoor om alles 
wat ‘minder’ te gaan doen. Om in te leveren op 
hun dromen en zichzelf. Niet nodig, zegt Maleene 
de Ridder. Je kunt je leven leiden zoals jij dat zélf 
wilt als je uitgaat van je eigen kracht en echt durft te 
kiezen. Persoonlijk leiderschap is de weg naar succes 
in je werk en je persoonlijke ontwikkeling.

Kiezen voor jóuw ambities
In ‘Ambitie met een grote M’ laat zij zien hoe jij die 
keuzes kunt maken die werkelijk bij jou passen, en hoe 
jij jouw eigen professionele en persoonlijke ambities ten 
volle kunt benutten in een snel veranderende medische 
wereld. Het boek bevat interviews met elf vrouwelijke 

t
e

k
s

t
 M

al
ee

ne
 d

e 
Ri

dd
er

Vrouwen zetten hun natuurlijk talent voor netwerken en verbinden 

vooral in voor hun persoonlijke contacten en minder voor 

hun loopbaan. Een gemiste kans want daarmee laat je loop-

baankansen, hulp en steun van anderen, interessante contacten 

en de mogelijkheid om te sparren liggen. 

Kies strategisch: ga naar die bijeenkomsten die voor jou en jouw 

werk van waarde kunnen zijn. En ben je niet zo ervaren in het 

netwerken of moet je over een drempel heen? Stel jezelf dan 

concrete doelen. Bijvoorbeeld vier nieuwe mensen ontmoeten 

of van drie mensen horen wat ze van een idee vinden. Als het 

gelukt is, mag je naar huis. Langer blijven ook! 

Netwerktalent

Voluit leven als 
     edicus,      oeder en      ijzelfM

artsen die een inkijk geven in hun loop-
baankeuzes en oefeningen om je eigen ambities, 
talenten en waarden te benoemen. Ook bevat het 
(lees)tips en achtergrondinformatie. Intermezzo’s 
over timemanagement, mindfulness en rationeel 
emotieve therapie (RET) geven extra verdieping. 
Ambitie met een grote M is recht vanuit en voor 
de praktijk geschreven. Het is gebaseerd op de 
jarenlange ervaring van Maleene in het begeleiden 
en coachen van (medisch) professionals. Het boek 
is geschreven voor vrouwelijke artsen, maar biedt 
informatie en inspiratie voor een ieder die werk op 
een eigen, positieve manier wil combineren met een 
privéleven. 

Ambitie met een grote M

Uitgave van Uitgeverij Réunion – paperback - 208 pagina’s 

-  €17,50 - ISBN 9789079263158 Te bestellen bij www.uit-

geverijreunion.nl en bij de (online) boekhandel. Meer lezen? 

Kijk op www.maleenederidder.com en/of like www.face-

book.com/AmbitiemeteengroteM?ref=hl om op de hoogte te 

blijven van updates, actuele artikelen en nieuwe interviews. 

M M

boekbespreking
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Z e is begin 50, manager 
in een zorginstelling 
en krijgt te horen dat 
ze meer zichtbaar 
          moet zijn. Ze denkt 

dat ze meer rond moet lopen over afdelingen. 
Zo gewend is ze om te geven, over haar grenzen te 
(laten) gaan, dat ze niet weet hoe ze zichzelf kan laten 
zien en kan laten horen wat haar visie op de zorg is. 
Ze is thuis al vroeg voor anderen gaan zorgen toen 
haar ouders hun zoon, en zij haar broer, verloren. 
Door het verdriet van haar ouders werd zij niet 
gezien voor wie zij was. In de ogen van haar vader 
kon zij niets. 

Het verschil tussen vrouwen die de top halen en zij 
die in de subtop blijven steken, wordt verklaard door 
hun onderscheidende karakterprofiel. Dat wil zeggen 
de mix van karakterstructuren die op de voorgrond 
staat. Het zijn vooral de karakterstructuren die 
gedreven worden door de factor ‘innerlijke strijd en 
strijd met de omgeving’ die leiden tot een succesvolle 
gang naar de top. Strijd in onderlinge competitie om 
de eigen grenzen voortdurend te verleggen of om te 
overleven.t
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Op karakter naar de top

Veel mensen in de subtop en zelfs aan de top 

functioneren vanuit een zogenaamde overlevings-

strategie. Dit ontdekten Karin Raes en Lieke 

Thijssen tijdens 130 diepte-interviews die zij 

hielden voor het boek ‘Op karakter naar de top! 

Het succes van diversiteit en leiderschap onthuld’. 

Het boek combineert praktijkvoorbeelden met 

theoretische onderbouwing vanuit systemisch en 

psychologisch perspectief. Het levert nieuwe 

inzichten om toe te passen voor jezelf en voor 

jouw organisatie. 

De basis voor ons karakter-
profiel wordt gelegd in onze 

jeugdjaren. En behalve onze 
persoonlijke geschiedenis wordt ze 

bepaald door de invloed van ingrij-
pende gebeurtenissen in onze familie-

geschiedenis die niet zijn verwerkt. De 
kans om de top te bereiken ligt hier 

besloten. We zien dat vrouwen (en mannen) in de top 
succesvoller zijn dan zij in de subtop omdat ze hun 
persoonlijk leiderschap meer hebben ontwikkeld: ze 
zijn authentieker. Dit ontwikkelpotentieel is overigens 
nog maar ten dele benut; de top kan nog veel verder 
excelleren dan nu het geval is. 

Een topvrouw in de zorg vertelt dat zij regelmatig 
‘nee’ heeft gezegd als ze zelf vond dat ze er nog niet 
aan toe was. Toen ze kort na haar HBO-V opleiding 
gevraagd werd voor een managementfunctie heeft 
ze gezegd eerst werkervaring op te willen doen. Nu 
durft ze een topfunctie inmiddels wel aan, al is ze 
verbaasd dat zij uitgekozen is uit vijf kandidaten.  

Een groot aantal vrouwen komt er pas in een latere 
fase van hun carrière achter dat ze niet aan hun eigen 

Twintig jaar ervaring bijeengebracht

Karin Raes en Lieke Thijssen 

Het succes van diversiteit en leiderschap onthuld

Op karakter 
naar de top!

boekbespreking
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wensen toe zijn gekomen, maar hun carrière groten-
deels hebben ingevuld vanuit een overlevingsstra-
tegie. Zij stellen zichzelf later pas de vraag: Wat wil ik 
eigenlijk zelf? De één doet een strategische zet als bij 
een schaakspel waarbij zij de koning passeert om het 
vrouwelijk leiderschap nu eens echt gestalte te geven. 
De ander zoekt bondgenoten om vanuit de verbinding 
samen krachten te bundelen of verkiest een inhoude-
lijke positie in de subtop boven het politieke spel aan 
de top.

Rood jasje
Een vrouwelijke directeur bij een ziekenhuis vertelt: 
‘Als ik echt iets voor elkaar wil krijgen, trek ik een 
rood jasje aan en dan sta ik er ook. Ik zet een bepaald 
charmant, aardig gedrag heel bewust in onder de 
noemer ‘what you give, is what you get’. Het is een 

strategie. Je gaat namelijk niet tekeer tegen een 
vrouw die er netjes uit ziet.’ 

Vrouwen en mannen spelen het spel om de macht 
anders. Mannen krijgen het machtsspel met de 
paplepel ingegoten. Zij leren op het schoolplein al het 
aanbrengen van de pikorde. Vrouwen spelen het spel 
ook maar minder zichtbaar en met meer raffinement. 
Herken je je hierin of ben je nieuwsgierig geworden? 
Lees meer hierover in het boek ‘Op karakter naar de 
top!’

Op karakter naar de top! Het succes van diversiteit en leider-

schap onthuld. Door Karin Raes en Lieke Thijssen. Academic 

Service, 2013. ISBN 978 90 5261 92 0. 176 pagina’s. € 24,95. 

Verkrijgbaar via onder andere www.managementboek.nl en 

www.opkarakternaardetop.nl

Advertorial

Het Leiderschapshuis biedt een plek voor 
leiderschapsontwikkeling en –vernieuwing 
zodat deze aansluiten bij de behoeften van 
een innovatieve en duurzame samenleving. 
Het Leiderschapshuis ondersteunt en daagt 
leiders uit om hun plek in te nemen en de 
verbinding te maken tussen ziel en zakelijk-
heid; leiderschap van deze tijd. 

JIJ BENT AAN Z!
Breng Ziel in de Zakelijkheid!

Leiderschapshuis®
een plek waar leiders kunnen thuiskomen

waar ziel met zakelijkheid verbonden wordt

Voor informatie of ontmoeting, 
neem contact met ons op! 

Volg ons en onze ideëen en aanbod via 
linkedin, facebook en twitter

Leiderschapshuis
Huize Voordaan

Groenekanseweg 85
3737AC Groenekan

T: 0346-217007
E: info@leiderschapshuis.nl
I: www.leiderschapshuis.nl

Wij ontwikkelen en begeleiden samen 
met onze klanten diverse programma’s 
rondom leiderschap vanuit systemische 
kijk waarbij we steeds met de leider werken 
aan de verbinding tussen bovenstroom en 
onderstroom, aan persoonlijke leiderschap-
sthema’s op het snijvlak met de organisatie-
dynamiek. 

boekbespreking
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Training & coaching 
Training & coaching, gecombineerd met muziek, vormt de basis van 

het bedrijf Ouno Training & Coaching. Velen hebben mogen ervaren, 

dat deze training er echt toe doet. Hij 

draagt bij aan het sneller oplossen van 

problemen en het motiveren van mede-

werkers. Veranderende omstandigheden, 

zoals overnames en fusies. Privé-

situaties, bijvoorbeeld een levensbedreigende ziekte, hebben vaak 

grote impact op uw medewerkers. Het unieke van deze training is dat 

ik soms muziek gebruik als middel. Uit de praktijk blijkt dat bepaalde 

muziekstukken een ontspannende invloed hebben. Waardoor de 

impact van de training veel groter is. Ervaar het zelf. 

De kracht van mijn muziek is ontspanning

Cd en Concerten
Tijdens de training & coaching sessie kwam steeds vaker de vraag 

naar een kopie van mijn muziek Cd. Daarom heb ik mijn ontspan-

nings Cd ouno gemaakt, in eigen beheer geproduceerd. Partner is 

OHRA. Zij zochten een vorm om muziek in te zetten als preventie 

voor verzekerden en medewerkers. Tijdens mijn concerten kom 

ik zelf ook in een flow. Dat raakt de luisteraar: ‘Lieve Karima, een 

vriendin had me uitgenodigd en ik had niet durven dromen dat het zo 

mooi was. Heel hartelijk dank’. De rechter en de linkerhersenhelft zijn 

dan in volstrekte samenwerking. Een voorbeeld: als je bijna in slaap 

valt, krijg je briljante ideeën of oplossingen. 

Tip
Schrijf het beknopt op! 

Ontspannende muziek kan 

je ook overdag in deze 

oplossende modus zetten!

Tip
Gratis ouno Cd bij het maken 

van een afspraak tijdens het 

congres.
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D e zorg is erg aanbodgericht,’ 
vertelt Celia. ‘Maar er is 
duidelijk een omslag 

gaande waarbij de patiënt veel 
centraler komt te staan. Dit betekent 
dat de zorg ondernemender gemaakt 
moet worden.’ Aangezien zij vrijwel geen 
budget ter beschikking had maar wel de 
opdracht om het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
meer in de markt te zetten en zichtbaarder te 
maken, moest zij andere dingen bedenken en 
startte onder andere dit relatienetwerk. ‘Een dergelijk 
netwerk biedt kansen voor bedrijven en voor artsen,’ legt 
Celia uit. ‘In het begin kostte het veel energie en heb ik de 
boel flink moeten aanjagen, maar langzamerhand zie je 
dat het netwerk het over gaat nemen.’ 

Inmiddels is H2B uitgegroeid tot een netwerk waarin 
zo’n 45 bedrijven en ondernemingen participeren. Vier 
keer per jaar komt het netwerk fysiek bij elkaar; steeds 
vaker wordt het programma door één van de partners 
ingevuld. ‘Zo hebben we in september een bijeenkomst 
gehad over het nieuwe werken. Leeuwendaal Advies 

‘Ondernemen kan ook binnen 
een bestaande organisatie’

Celia Noordegraaf werd door het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis aangetrokken om het zieken-
huis beter op de kaart te zetten, echter met 
weinig tot geen budget. Eén van haar initiatieven 
was het opzetten van een netwerk Health to 
Business Community (H2B) waarin zorgonder-
nemers, bedrijven uit de regio en artsen elkaar 
ontmoeten en kennis uitwisselen. ‘H2B is geen 
doel op zich, maar een instrument om het zieken-
huis ondernemender te maken,’ aldus Celia.

heeft het geïnitieerd en georganiseerd en de bijeen-
komst vond plaats bij Ricoh. Dit bedrijf is sinds kort 
overgestapt op het nieuwe werken.’ Dit is precies wat 
Celia wilde. ‘Mensen bij elkaar brengen en samen 
laten werken. Dan creëer je een win-winsituatie.’ Voor 
de creatieve wijze waarop zij communicatie wist in 
te zetten werd zij in 2011 gekozen tot Communicatie-
vrouw van het Jaar. 

Innovatieprijs
Ook al begint het netwerk goed te lopen, toch moet Celia 
erin blijven investeren. ‘De uitdaging ligt nu vooral in 

het betrekken van de dokters. Er is momenteel 
een kleine groep actief in H2B en dat 

willen we uitbreiden. Er zijn genoeg 
artsen met ondernemende ideeën.’ 
H2B is er niet alleen om het zieken-

huis ondernemender te maken, het 
is ook de bedoeling om innovaties te 
stimuleren. De deelnemende be-
drijven betalen aan H2B een jaarlijkse 

contributie. twintig procent daarvan is 
nodig voor de lopende kosten, de overige 
tachtig procent wordt ingezet om inno-

vatieve projecten in het ziekenhuis te financieren. ‘Dit 
jaar is gekozen voor een project van een kinderarts die 
samen met een bedrijf een digitaal schilderij ontwikkelt 
voor de voorlichting aan kinderen met het syndroom van 
Down,’ vertelt Celia. ‘Op deze manier wordt innovatie 
bespreekbaar en komen mensen met allerlei ideeën op 
de proppen.’ Het was voor Celia al snel duidelijk dat de 
traditionele marketing niet past bij een ziekenhuis. ‘We 
hebben het ziekenhuis als een soort goed doel geposi-
tioneerd en doen daarmee een beroep op de gemeen-
schapszin. Dat werkt goed: bedrijven willen duurzamer 
werken en dat kan heel goed binnen en met de zorg.’ t
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Giselle Joosten is de inspirator en vormgever van de DiB-trainingen  ‘Denkpatronen in 
Beweging’. Dit is een training waarbij het lichaam het instrument vormt voor commu-
nicatie en verandering. Door te bewegen verandert je brein zodanig dat het tot andere 
perspectieven leidt. Fysieke beweging leidt dus tot scherpere inzichten. Tijdens de DiB-
training kun je ervaren hoe je elkaar ook via vorm en houding kunt benaderen en niet 
alleen met woorden. 85 procent van onze communicatie is non-verbaal. Dat betekent 
dat de indruk die we maken op anderen voor het allergrootste deel wordt bepaald door 
houding, mimiek, geur, uitstraling en beweging. Ervaar tijdens de training aan den 
lijve hoe veranderingen voelen. En ervaar het authentiek zijn van een ieder. Wij werken 
met muziek, muziek is gevoel, is ritme, is adem. Adem is beweging en beweging is 
verandering.

Denkpatronen in Beweging

‘Als je de moed hebt om jezelf te zijn en stevig op je benen 
te staan, dan kun je beter accepteren en erkennen dat 

anderen ook zichzelf zijn en recht hebben op hun eigen 
unieke opvattingen en bewegingen in het leven’

Meer informatie over wat er allemaal in 
de training aan de orde komt, in welke situaties 
de training ingezet kan worden en voor wie deze 
bedoeld is, bezoek: 
www.denkpatroneninbeweging.nl. 
Je mag ook gerust bellen naar 0651932489 of 
mailen naar giselle1@planet.nl
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E r zijn verwachtingspatronen over ons gedrag, 
vaak cultureel bepaald. Zo wordt bij een  
      vrouwelijke uitstraling 

ook vrouwelijk handelen verwacht. 
Onderdeel daarvan is bescheiden-
heid. Immers, zo waren we vroeger. 
Nog maar relatief kort geleden was 
de plek van de vrouw dienstbaar 
naast haar man. Nog steeds zie je 
in vergaderingen dat vrouwen het 
moeilijk vinden mannen te inter-
rumperen. Doen ze dat wèl, dan 
roept dat irritatie op. Onbewust 
ben je dan geneigd de volgende 
keer netjes op je beurt te wachten. 
Zo heeft men ontdekt dat als een man en vrouw elkaar 
op een stoep tegenkomen, de vrouw automatisch een 
stapje opzij doet om de man te laten passeren. Ik heb 
geprobeerd om niet opzij te stappen. Hilarisch! Mannen 
botsen gewoon tegen je op. 

Verwachtingen over competenties worden ook nog 
steeds cultureel bepaald. Vrouwen kunnen goed zorgen t
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en mannen kunnen goed leidinggeven. Als vrouwelijke 
professional in de zorg heb je met die vooroordelen te 
maken. En die vooroordelen kunnen je hinderen bij de 
uitvoering van je professie. Omdat je niet altijd serieus 
genomen wordt, ze je onderschatten of ‘vergeten’ bij een 
promotie of bij interessante klus. Vaak speelt daarbij 
dat wat jij laat zien niet past in het plaatje ‘vrouw’ of het 
plaatje ‘gedreven professional’. Het beeld wat je neerzet 
is in hun ogen niet congruent. 

Personal branding
Wil je die andere baan of die interessante klus, dan 
moet je zichtbaarder worden. Je moet nadenken over 
hoe jij wilt dat mensen jou zien en ervaren. En hoe je 
dat denkt te gaan bereiken. Advies: kijk naar jezelf van 

bovenaf. Zie jezelf als ‘product’, als 
een merk en bepaal heel bewust 
wat voor soort merk jij moet zijn 
om dat te bereiken wat je wilt. Stel 
jezelf vragen zoals: wat is mijn 
uitstraling? Welke non-verbale 
signalen zend ik uit? Hoe profileer 
ik mij bij vergaderingen, in het 
informele overleg en op social 
media? 

Bepaal je strategie om zichtbaar 
te zijn, bijvoorbeeld door altijd 

vragen te stellen en waar mogelijk je kennis en 
ervaring te delen. Wij vrouwen moeten daar over 
nadenken, bij mannen is dit met de paplepel ingegoten. 
Hoe doe je dat? Je kunt het zelf, of eens denken aan 
een coach. Veel toppers werken met coaches en spin-
doktors. Waarom jij niet. En belangrijk, wij vrouwen 
kunnen elkaar helpen, met advies en tips. Met kruiwa-
gens, en vooral door positief over elkaar te spreken.

‘Zorg dat je ge   ien wordt’

‘Zichtbaar zijn betekent dat je met je kop boven 
het maaiveld uitsteekt. Dat je laat zien wat je in 
huis hebt. En daar zijn vrouwen niet zo goed in. 
Omdat met je kop boven het maaiveld uitsteken 
direct wordt afgestraft door... ja, vooral door 
vrouwen. Het zogenaamde krabbenmand-effect. 
Maar ‘zichtbaar zijn’ is geen privilege van onze 
mannelijke collega’s. Als je succesvol wilt zijn, zul 
je het spel moeten kennen en meespelen,’ aldus 
Vreneli Stadelmaier.

zakelijk
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B uurtzorg Nederland heeft een 
vernieuwend concept voor 
zorg thuis ontwikkeld. Bij de 
zorgverlening wordt gestreefd 
naar betere oplossingen voor de 

cliënt, duurzaam en effectief. Er 
wordt gewerkt met zelfsturende 
teams van 10 à 12 professionals. 
Deze professionals hebben een 
ondernemende, flexibele en cliënt-
gerichte manier van werken. In de 
teams werken wijkverpleegkun-
digen samen met wijkziekenver-
zorgenden, waarbij hun oplossend 
vermogen en professionaliteit ten 
volle worden benut. Dit impli-
ceert een heel andere manier van 
management dan gebruikelijk is 
bij ‘traditionele’ thuiszorgorgani-
saties. Er is slechts één manager, de directeur zelf, en 
dus geen managementlagen: de zorgverleners hebben 
de leiding. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor bijvoor-
beeld cliëntenwerving, het vinden van kantoorruimte, 
contacten met andere zorgorganisaties, het aannemen 
van collega’s en het in de gaten houden van de produc-
tiviteit. Ze worden slechts ondersteund door een coach. 

Elke coach heeft gemiddeld veertig teams en er is geen 
hiërarchische verhouding. 

Buurtzorg Nederland is het levende bewijs dat de 
innovatieve werkwijze van zelfsturende teams als 
aantrekkelijk wordt ervaren. Veel zorgverleners, waar-
van het overgrote deel vrouwen, willen graag weer 
eigen verantwoordelijkheid nemen voor wat zij doen. Dit 
blijkt alleen al uit de enorme groei. Buurtzorg Neder-
land is in zeven jaar tijd gegroeid naar een organisatie 
met 7000 medewerkers. Meer dan de helft van alle 
wijkverpleegkundigen in Nederland heeft de afgelopen 
jaren ontslag genomen bij hun oude werkgever en is 
met collega’s een Buurtzorgteam gestart. Het werken 
in kleine teams, relatief autonoom werken, zelfstandig-

heid en de sterke teamgeest zijn de 
gevolgen. Daarnaast voelt men zich 
verantwoordelijk voor het leveren 
van kwalitatief de beste zorg en 
op deze wijze laten ze zien dat het 
aantrekkelijk is om in de zorg te 
werken. Deze innovatieve werk-
wijze heeft een positieve invloed op 
het ziekteverzuim en er is weinig 
verloop. Buurtzorg Nederland is 
in 2011 en 2012 uitgeroepen tot 
beste werkgever van Nederland. 
Nu er over een aantal jaren een 
arbeidskrapte wordt verwacht in de 

zorg, is het voor veel werkgevers extra belangrijk om 
aantrekkelijk te zijn voor zorgverleners. 

Naast de medewerkerstevredenheid blijkt de werkwijze 
van Buurtzorg Nederland ook een stuk goedkoper dan 
de gemiddelde thuiszorgorganisatie. De teams worden 
ondersteund door een kleine landelijke organisatie. Dit 

Duizenden vrouwelijke leiders 
in de thuiszorg staan op

‘Als adviseur van Ecare heb ik de afgelopen jaren 

veel zorginstellingen begeleid bij transities naar 

meer zelfsturing, onder andere bij Buurtzorg 

Nederland. Daar hebben ziekenverzorgenden en 

wijkverpleegkundigen hun vak terug gekregen 

en hebben zelf weer de leiding in de zorg,’ aldus 

Nienke Klerk.

zorginnovatie
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Ecare is een innovatieve dienstverlener op 

het gebied van software en ICT-diensten. Het 

bedrijf ontwikkelt software en biedt diensten 

aan ter ondersteuning van vernieuwende zorg- 

en welzijnsconcepten. Ecare is in verschillende 

zorgsectoren actief waaronder Thuiszorg, 

Kraamzorg en Verpleging en Verzorging. Door 

onze vernieuwende software is de zorgverlener 

weer in staat vakmanschap optimaal toe te 

passen.

Meer informatie: www.ecare.nl

Ecare

gecombineerd met het feit dat 
de administratieve lasten tot 
een minimum worden beperkt 
maakt dat de overheadkosten laag zijn. Aan alle verant-
woordingseisen van externe partijen wordt voldaan, 
waarbij wordt bekeken hoe het administratief eenvou-
diger georganiseerd kan worden met minder regels.
De bedrijfsvoering is innovatief,  omdat deze wordt 
gedreven door ‘slimme’ ICT, die ontwikkeld wordt door 
Ecare. Tussen de zelfstandige teams en ‘de backof-
fice’ vindt alle communicatie elektronisch plaats. Van 
planning tot salarisstrook, van indicatie tot overdracht. 
De ICT-omgeving (het Buurtzorgweb) is volledig web-
based en in hoge mate wordt door de zorgprofessionals 
gebruik gemaakt van social media (web2.0 mogelijk-
heden). De kern van de applicatie 
is het cliëntendossier. Daarnaast 
registreren zij in het web hun 
gewerkte uren en de cliënttijd. 
Met deze informatie kan worden 
voldaan aan alle verantwoor-
dingseisen. Doordat Buurtzorg 
Nederland werkt met zelfsturende teams is het ook 
belangrijk dat zij zelf inzicht hebben in hun prestaties. 
Elk team heeft een eigen teamkompas waarin te zien 
is hoe zij presteren ten opzichte van het gemiddelde 
binnen Buurtzorg Nederland. Zij kunnen zo zelf hun 
productiviteit, aantal cliënten, doorlooptijd en dergelijke 
bijhouden. De zorgverleners prijzen het gebruiksgemak 
van de ICT-omgeving. Velen zijn van digibeet veranderd 
in voorlopers van ICT-gebruik in de zorgsector.

Meerdere thuiszorgorganisatie hebben de afgelo-
pen jaren het voorbeeld van Buurtzorg gevolgd. Zij 
hebben een transitie doorgevoerd naar meer klein-
schalige teams die zelfsturend werken. Het aantal 

managementlagen is teruggebracht 
en de medewerkers in de thuiszorg 
hebben veel meer autonomie gekre-

gen. Ook bij hen is de medewerkerstevredenheid toe- 
genomen. Professionals die ervoor hebben gekozen om 
in de zorg te werken zijn diegene die het beste weten 
wat klanten nodig hebben en zijn bijvoorbeeld zelf heel 
goed in staat om indicaties te stellen en netwerken te 
onderhouden met huisartsen. De afgelopen decennia 
zijn dit soort taken steeds vaker afgenomen van de 
zorgverleners en ondergebracht bij managementlagen. 

Een ander voorbeeld is het plannen van zorgroutes. Bij 
veel traditionele organisaties werd dit belegd bij speciale 
planners. Een grote kostenpost en iets dat veelal heeft 

geleid tot een gevoel van onmacht 
bij de zorgverleners. Als je met een 
klein team in een buurt werkt, kan 
één van de medewerkers uit het 
team prima de planning maken. Op 
die manier kan veel beter rekening 
worden gehouden met de cliënt en 

wensen van de medewerkers. Als je met je eigen team 
zelf verantwoordelijkheid draagt voor het zorgproces, 
wordt er veel sneller ingegrepen als iets niet goed gaat, 
zijn medewerkers flexibeler en kan men zich niet meer 
verschuilen achter een centrale planningsafdeling. 

Buurtzorg Nederland en andere thuiszorgorganisaties 
die hun voorbeeld zijn gevolgd, hebben laten zien dat 
zorgverleners in Nederland zich als vanzelfsprekend als 
leiders gaan gedragen als ze hiervoor de ruimte en het 
vertrouwen krijgen. Mijn hoop is dat na de thuiszorg 
ook andere sectoren weer geloof en vertrouwen krijgen 
in het vakmanschap van hun medewerkers. Elke profes-
sional bergt een leider in zich! 

zorginnovatie

‘Elke professional 
bergt een leider 

in zich!’
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D at was ook precies waarvoor zij werd 
aangetrokken. Inge had een dergelijke 
transitie eerder begeleid bij Zorg-

Accent in Twente. ‘In Twente was het gelukt om de 
boel in anderhalf jaar om te gooien. Men dacht dat ik 
het nooit in zo’n korte tijd in Amsterdam zou kunnen 
verwezenlijken. Het is hier heel anders dan in Twente, 
onder andere vanwege de stadsproblematiek, maar het 
is wel gelukt,’ vertelt zij met enige trots. ‘We zetten het 
primaire proces centraal zodat professionals eigen regie 
en verantwoordelijkheid kunnen nemen in hun werk. 
De aanpak is eenvoudig: we trekken de mensen los 
uit de organisatie en beginnen helemaal opnieuw met 
het opzetten van kleine teams. We leren van de teams 
wat zij nodig hebben van de organisatie. Zo bouw je 
als het ware je organisatie opnieuw op. De cliënt staat 
centraal en de vakmensen in de zorg krijgen hun vak 
terug. Ik noem het ook wel ‘eenvoudig organiseren van 
mensgerichte zorg’. Het enthousiasme bij de mensen is 
groot en cliënten zijn blij met de nieuwe werkwijze. Voor 
het transitietraject in Twente is Inge in 2012 uitge-
roepen tot Business Improvement Manager.

Vrouwelijke leiders
Inge is altijd werkzaam geweest op het snijvlak tussen 
innovatie en ontwikkeling. Voor Twente en Amsterdam 
was zij de drijvende kracht bij Actiz bij het invoeren 

Inge Borghuis:

Een vakvrouw met
passie voor zorg

‘Je moet durven, passie voor je werk hebben, reflectief 
zijn en jezelf blijven ontwikkelen.’ Dat zijn in een noten-
dop de adviezen van Inge Borghuis. Sinds anderhalf 
jaar versterkt zij de raad van bestuur van Osira Amstel-
ring. Ze heeft in die korte tijd de transitie van traditionele 
thuiszorgorganisatie naar een wijkgericht concept weten 
te bewerkstelligen.

van innovaties. Nieuwe concepten als ‘zorg op afstand’, 
Buurtzorg, zelfsturende thuiszorgteams en toepassing 
van technologieën in de thuiszorg werden mede door 
haar ontwikkeld en begeleid. Eerder was zij adviseur bij 
CC Zorgadviseurs op het gebied van procesverbetering 
en vernieuwing. Besturen doet ze pas sinds anderhalf 
jaar en dat valt niet altijd mee. ‘Het zijn lange dagen en 
de bezuinigingen in de zorg zijn echt een enorme uit-
daging. Ik ben wel een goede aanvulling op de raad van 
bestuur vanwege mijn veranderkundige expertise en 
omdat ik de zorg van binnenuit ken. Besturen in de zorg 
worden nog te veel gedomineerd door economen en be-
drijfskundigen. Als je terug wilt naar kleinschaligheid en 
vakmanschap zoals wij nu doen, moet er iemand in het 
bestuur zitten die heel dicht bij de inhoud zit.’ Het aan-
deel vrouwen in raden van bestuur is volgens Inge nog 
veel te klein en ook ontbreekt het aan goede voorbeeld-
vrouwen. ‘Vrouwen onderschatten zichzelf en zijn veel te 
bescheiden. Ze zullen zichzelf nooit opdringen, moeten 
altijd gevraagd worden. Een bestuursfunctie vraagt veel 
van je privéleven en begrip van je gezin. Nu ik oudere 
kinderen heb, is dat wel veel eenvoudiger geworden.’t
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Z e wordt ook wel de vrouw van 10 miljard 
genoemd. Marjolein is directeur Zorginkoop
     en vicevoorzitter van Achmea divisie 

Zorg & Gezondheid en is in die hoedanigheid ver-
antwoordelijk voor de jaarlijkse inkoop van zorg ter 
waarde van 10 miljard. Achmea 
is marktleider en heeft 5,3 
miljoen verzekerden als de fusie 
van Friesland Zorgverzekeraar 
een feit is. Marjolein is opgeleid 
als niet-westers socioloog en 
jarenlang werkzaam geweest 
bij de GGD, eerst in Rotterdam 
later in Amsterdam. ‘Maat-
schappelijke betrokkenheid 
is voor mij heel belangrijk en 
die vind ik ook weer terug bij 
Achmea. Onze taak is om de 
zorg in Nederland kwalitatief 
goed, betaalbaar en toegan-
kelijk te houden. We doen heel 
veel aan wijkgerichte zorg, 
laagdrempelig en dicht bij huis.’ 
Kijkend naar manieren van 
besturen vindt Marjolein de 
verschillen tussen individuen 
groter dan de verschillen tussen 

Marjolein Verstappen:

‘Vrouwen zorgen voor 
een andere sfeer’

‘Als vrouw heb je een voordeel in mannelijk 
gezelschap,’ vindt Marjolein Verstappen. 
‘Je haalt er vaak de angel uit, haalt de scherpe 
kantjes ervan af.’ Zij geeft dan ook ruiterlijk toe 
dat zij haar vrouwelijke charme regelmatig inzet in 
overlegsituaties met mannelijke bestuurders.

mannen en vrouwen. ‘Maar mannen vertonen wel meer 
haantjesgedrag, doen zich stoer voor.’ Ook valt het 
Marjolein op dat vrouwen vaak een zetje nodig hebben 
om voor een hogere functie in aanmerking te komen. 
‘Een vrouw steekt veel minder snel haar vinger op.’ 

Werk-privé
Marjolein vindt het juist wel prettig dat er verschillen 
zijn tussen mannen en vrouwen en volgens haar komen 
er vanzelf meer vrouwen aan de top. ‘Alleen duurt dat 
wat langer dan we zouden willen. In het verleden kwam 
dat deels door een opleidingsachterstand, maar de 
combinatie werk-privé is ook veel meer een issue voor 
vrouwen. Wij vinden dat ingewikkeld, daarom duurt 

het bij vrouwen wat langer 
voor ze naar hogere functie 
doorgroeien.’ Zij heeft zelf ook 
de eerste tien jaar van haar 
carrière in deeltijd gewerkt. ‘Ik 
koos bewust voor kinderen en 
vond het superleuk om daar tijd 
mee door te brengen. Ik wilde 
van de kinderen genieten!’ In 
het begin van je carrière gaat 
dat ten koste van activiteiten 
die meer in de marge van je 
werkzaamheden liggen. ‘Je hebt 
dan geen tijd om te netwerken 
vanwege het netwerken. En ook 
bestuurlijke functies schieten 
er bij in. Je bent allang blij dat 
je alle bordjes in de lucht kunt 
houden. Maar als de kinderen 
wat groter zijn komen de 
kansen, met een klein beetje 
geluk, vanzelf voorbij. ‘ t
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In de wolken - even uit de zorgen
“Wooooooooow, dat was vet. Supervet!” Kasper (11) tovert een lach van 
oor tot oor op zijn gezicht. Hij heeft zojuist de dag van zijn leven beleefd. En 
dat is bijzonder, want Kasper is ziek - heel erg ziek. In een notendop is dát 
wat Stichting Hoogvliegers tot haar missie heeft gemaakt: kinderen met een 
levensbedreigende of chronische ziekte een onvergetelijke dag bezorgen.

www.stichtinghoogvliegers.nl

“Wij laten zieke of gehandicapte kinde-
ren van 6 tot en met 17 een bijzonder 
en onvergetelijk avontuur 
beleven”, vertelt vicevoor-
zitter Ronald Spanjers van 
Stichting Hoogvliegers. “Zelf 
een vliegtuig besturen! Een 
dag zonder zorgen, zonder 
ziekte of handicap, een dag 
waar ze boven zichzelf uitstij-
gen en meer dan bijzonder 
zijn. Een dag die ze nooit meer vergeten.”

De stichting heeft sinds 2007 al een kleine 
zesduizend kinderen de lucht in gekregen. 
“Het is ongelofelijk wat vrijwilligers van 
Stichting Hoogvliegers voor elkaar krijgen. 
We vliegen met kinderen, het hele jaar door, 
en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, 
veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, 
helikopter en vliegtuig daarvoor beschik-
baar. Onze kernwaarden zijn daarom: bijzon-
der en bevlogen!”

Meer dan vijftien keer per jaar organiseert 
de stichting een Grote Hoogvliegersdag, 

waarop men er met veel 
kinderen tegelijkertijd een 
leuke dag van maakt. Op het 
vliegveld beleven de kinde-
ren met brandweer, politie, 
stoere vrachtwagens, auto’s 
en vooral helikopters en 
vliegtuigen een geweldig 
avontuur. 

Daarnaast organiseert Stichting Hoogvliegers 
ook Individuele Hoogvliegersdagen. “We 
hebben daarvoor een volledig geautoma-
tiseerd systeem opgezet, waar kinderen zich 
via onze website kunnen aanmelden. Een 
kind wordt gekoppeld aan een piloot die 
vliegt vanaf een vliegveld in de buurt. Zo 
kunnen we dagelijks door heel Nederland 
met kinderen vliegen.”

Wanneer de omstandig-
heden het toelaten zal 
het kind zelf het vlieg-
tuig besturen. Voor één 
dag piloot!

Hier een 
betere 
informatie-
voorziening

Hier een 
tevreden 
patiënt

Samen voor de patiënt! 
Zoveel mogelijk zelfmanagement door de patiënt én persoonlijke zorg: dat staat centraal in het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis. Businesspartner Ricoh Nederland ontwikkelde daarvoor een uniek logistiek systeem, dat inmiddels 

ook wordt toegepast in andere ziekenhuizen. Ook gemeentes tonen belangstelling. 

Hoe werkt het? 

De patiënt meldt zich met zijn pas bij de aanmeldzuil en ziet op het scherm hoe laat hij of zij waar moet zijn. De 

arts weet zo, dat de patiënt is gearriveerd. Op het scherm in de polikliniek kan de patiënt volgen, of de dokter op 

tijd is of iets uitloopt. Een speciaal getrainde hostess is aanwezig om patiënten met vragen op te vangen. Straks 

kunnen patiënten na afl oop van het spreekuur zelf via de zuil een vervolgafspraak maken of andere zaken regelen. 

Zo is de hostess op de poli er echt voor de patiënt. Zo maken we ons samen sterk voor de patiënt.
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M argriet is voorzitter van de Divisie Interne 
Geneeskunde en Dermatologie in het Uni-
versitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), 

hoogleraar én hoofd opleiding interne geneeskunde. 
Daarnaast is zij ook nog ambassadeur voor veiligheid en 
kwaliteit in het ziekenhuis. Al deze functies probeert zij 
toch in één persoon te verenigingen. ‘Op maandag-
ochtend kijk ik naar de grote lijn en bedenk wat ik wel 
en niet doe, wat wel en niet belangrijk is. De ene keer 
lukt dat beter dan de andere,’ bekent Margriet. Over 
haar werk-privébalans is Margriet tevreden. ‘Mijn 

Margriet Schneider:

‘Durf te springen!’

‘Als we het hebben over vrouwen en leider-
schap, moeten we vooral kijken hoe we vrouwen 
kunnen verleiden om uitdagingen aan te gaan.’ 
Volgens Margriet Schneider zijn vrouwen 
vooral geïnteresseerd in de inhoud en twijfelen 
te vaak of ze wel goed genoeg zijn voor leiding-
gevende functies. 

echtgenoot en ik zijn volkomen inwisselbaar in het huis-
gezin. Als ik heel druk ben, regelt hij de zaken en omge-
keerd. Ik heb wel moeten wennen aan zijn manier van 
huishouden doen,’ lacht ze. ‘We kijken heel bewust wat 
er voor de kinderen nodig is en zijn in de weekenden in 
principe thuis. Anders ben je altijd weg.’ Zij realiseert 
zich wel dat zonder de vaste oppas en huishoudelijke 
hulp, die beiden al ruim twintig jaar voor Margriets 
gezin werken, een dergelijke carrière niet was gelukt. 

Verwonder en verbeter
‘In het ziekenhuis organiseren we zogenaamde Ver-
wonder-en-Verbetersessies met artsen in opleiding tot 
internist. Deze sessies met jonge artsen zijn bedoeld 
om te kijken hoe we gezamenlijk kwaliteit, veiligheid en 
doelmatigheid kunnen verbeteren en intrinsiek kunnen 
maken aan alles wat we hier doen. Ik zie dan helemaal 
geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar op 
het moment dat je een vrouw benadert voor een leiding-
gevende functie, kost het moeite haar aan boord te 
krijgen. Vrouwen vragen zich af hoe zij verantwoording 
af moet leggen en aan wie, en of ze wel goed genoeg zijn 
en voldoende tijd hebben. Mannen hebben hun vinger al 
omhoog voordat ze überhaupt de inhoud van de functie 
gehoord hebben. Zij zien de uitdaging en vragen zich 
later wel af wat het eigenlijk allemaal precies inhoudt. 
‘Door vrouwen goed te informeren en een aantal rand-
voorwaarden te creëren, kun je er voor zorgen dat ze 
durven te springen.’ Zelf werd zij ook gestimuleerd en 
gefaciliteerd om de kansen te grijpen die zich voorde-
den en is daar blij mee. En dan geldt voor mannen en 
vrouwen hetzelfde: ‘Als je eenmaal op de voorbijrijdende 
trein bent gestapt, in het diepe bent gesprongen, ga je 
heel hard watertrappelen. Al gauw blijkt dat je blijft 
drijven en dat ergens naar toe zwemmen geen pro-
bleem is!’ t
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Wat doet Marlijn Communicatie 
Marlijn Communicatie adviseert en onder-
steunt organisaties in de gezondheidszorg 
bij effectieve en duidelijke communicatie, 
bijvoorbeeld met patiënten, zorgprofession-
als, media en verwijzers. Marlijn Commu-
nicatie is in 2008 opgericht door Marianne 
Hekerman en Lynette Wijgergangs.

Waarom Marlijn Communicatie
De gezondheidszorg heeft voor 
Marlijn Communicatie geen 
geheimen. Dankzij hun jarenlange 
ervaring en uitgebreide netwerk 
in deze sector staan de werkzame 
bestanddelen, Lynette en Marianne, 
garant voor de effectiviteit van 
Marlijn Communicatie.

Hoe werkt Marlijn Communicatie
Persoonlijk contact met de opdracht-
gever, resultaatgericht werken en directe 
betrokkenheid zijn kenmerkend voor Marlijn 
Communicatie.  Bij ons is uw communicatie 
in goede handen: voor een korte, snelle 
opdracht of voor werkzaamheden met een 
langere doorlooptijd.

Lynette Wijgergangs: 06 30 972 975
lynette@marlijncommunicatie.nl

Het beste medicijn 
voor uw communicatie

Waarbij helpt Marlijn Communicatie  
• medische wetenschapsjournalistiek
• communicatieadvies en -realisatie
• vervanging van communicatie-
    professionals
• tekstproducties en eindredactie
• symposia en congressen

Bewezen effectiviteit 
Sinds de introductie van Marlijn Communicatie 
in 2008 is het middel effectief gebleken voor 
onder meer ziekenhuizen, zorgorganisaties, 
medische uitgeverijen, farmaceutische indus-
trie, Achmea, Orde voor Medisch Specialisten, 
MediRisk/VvAA, Gezondheidsraad, RIVM, het 
ministerie van VWS en Vrouwelijke Leiders in 
de Zorg.

Bijwerkingen
Gebruikers van Marlijn Communicatie zijn zeer 
tevreden over het medicijn en doen melding 
van de volgende bijwerkingen: effectieve com-
municatie, uitstekende teksten en toegang tot 
een uitgebreid netwerk.

www.marlijncommunicatie.nl

Marianne Hekerman: 06 137 136 90
marianne@marlijncommunicatie.nl
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I n de huidige wetgeving worden de kosten voor ver-
zuim doorberekend aan de werkgever. De wet en de 
werkgever zorgen er daarom voor dat de werkne-

mer medeverantwoordelijk is om mee te werken aan 
terugkeer naar het arbeidsproces. Het verzuimbeleid is 
erop gesteld dat werken loont. Als er sprake is van ver-
moedelijk lang ziekteverzuim dan zal de bedrijfsarts 
binnen zes weken na een ziekmelding op een rij zetten 
wat de aard van de ziekte is, wat de werknemer wel en 
niet kan én wat er nodig is om weer aan het werk te 
kunnen. 

Uiterlijk in de achtste week stelt de werkgever met de 
werknemer een re-integratieplan op, gebaseerd op de 
probleemanalyse. Binnen het jaar zal gezocht worden 
naar mogelijkheden binnen de bestaande organisatie, na 
maximaal 2 jaar is re-integratie buiten de organisatie 
aan de orde. Daarna wordt het dossier overgedragen 
aan het UWV voor een WIA uitkering en/of aan de 
verzekeraar. De werknemer kan dan gedeeltelijk of 
geheel arbeidsongeschikt worden verklaard. Bij minder 
dan 35 procent arbeidsongeschiktheid is er geen recht 
op een uitkering.

Langdurig    iek? Een    aak voor 

de werknemer én werkgever.
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Reden genoeg om na te denken over de gevolgen van 
langdurig ziekte verzuim en de inspanningsverplich-
ting van een werknemer. Het gaat dan niet alleen om de 
financiële situatie, maar eveneens om de gevolgen van 
persoonlijke en sociaal maatschappelijke aard. Bij ziekte 
kunnen relaties onder druk komen te staan door gebrek 
aan tijd en aandacht wat weer kan leiden tot isolement 
en onzekerheid. En de financiële situatie valt na 2 jaar 
snel terug. In het kader is een voorbeeld uitgewerkt, 
waarbij uitgegaan is van een toegekende WIA- uitkering 
en van het wettelijk maximum dagloon €195,96 euro 
bruto (inclusief vakantietoeslag). 

‘In de zorgsector komt langdurig verzuim rela-
tief veel voor en is het goed als u kennis heeft 
van de gevolgen voor u persoonlijk of voor uw 
werkneem(st)er. Nederlandse werknemers en 
werkgevers hebben te maken met de Wet Ver-
betering Poortwachter. In deze wet is vastgelegd 
wat van een langdurig zieke werknemer en diens 
werkgever wordt verwacht om de re-integratie 
naar werk te bespoedigen,’ aldus Wilma van 
Gillis-Burleson.  

Voorbeeld
Wendy is teamleider en verdiende voordat zij ziek werd € 3.000 euro 
bruto per maand.

 Uitkering wett.max.dagloon Inkomen

35% arbeidsongeschikt 0 0

>35-80%  

1 en 2 maanden 75%  € 2250

Vanaf 3 maanden 70% € 2100

Restverdiencapaciteit 
50% en bij werkhervatting 
met een loon van 
€ 1200 bruto p/m
 
Samen met haar loon ontvangt Wendy nu een totaalinkomen van 1.200 
euro + 1260 euro = 2460 euro bruto. Dit is naar rato van haar arbeidsver-
leden 82% van haar oude inkomen. 

Wilt u meer informatie neem 
dan contact op met:

Sandra Bhaggoe en 
W.Gillis-Burleson
Expertisewerk Verzuimbegeleiding 
voor werkgever en werknemer
www.expertisewerk.nl
info@expertisewerk.nl 
Tel 010-8800082       

WIA – loongerelateerde 
uitkering: 70% (Oud loon – 
nieuw loon) = 70% 
(3000-1200) = 1260

Totaal inkomen: 
€ 1260 + 
loon 1200 = 
€ 2460

zakelijk
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H oe Annerie op de plek is 
gekomen waar ze nu zit? 
Ze lacht even en zegt: ‘Dat 
is een combina-
tie van goed 

presteren en kansen krijgen. Er moeten 
mensen zijn die in je geloven en die je 
kansen willen geven. Dan 
groei je vanzelf in het 
vak.’ Binnen de ING is 
Annerie al lang actief 
op het gebied van de 
positie van vrouwen. 
‘Het blijkt een heel com-
plex spel van factoren zijn,’ is ze 
achter gekomen. ‘Van nature wil 
je het liefste bij je soortgenoten 
zitten. Maar bij de bank zitten heel 
veel mannen. Ook zat ik tijdens mijn studie 
in een dispuut met maar drie vrouwen en 
twintig mannen en thuis zitten ook alleen 
maar mannen. Je kunt dus wel zeggen dat ik 
veel ervaring heb in het omgaan met mannen. Toch 
merk ik in de omgang met vrouwen dat ik dan aan 
een half woord al genoeg heb.’ 

‘Hard werken en goed          zijn in wat je doet’

Annerie Vreugdenhil, Directeur Commercial 

Banking van ING, draait al heel wat jaren mee 

in een bankwereld vol mannen. Ook haar gezin 

bestaat, naast haarzelf, alleen maar uit mannen. 

‘Hoe meer ik me in diversity verdiep, hoe weer-

barstiger de materie blijkt te zijn!’ 

Een aspect dat sterk speelt is volgens Annerie het 
volgende. ‘Vrouwen werken heel hard en verwachten 
dan dat dat door de leidinggevenden wel gezien 
wordt. Maar ik ben geen helderziende! Dat zeg ik ook 
tegen mijn mensen: als je mij niet vertelt wat je doet, 
kan ik het echt niet weten. Mannen praten makke-
lijker over hun prestaties dan vrouwen.’ Annerie 
constateert wel dat vrouwen hier langzamerhand 
beter in worden. 

De mannelijke benadering 
Ook speelt volgens Annerie mee dat vrouwen voor 
een bepaalde functie minstens 120 procent geschikt 
willen zijn, terwijl mannen er veel meer vanuit gaan 

dat ze het gaandeweg wel onder de knie krijgen. 
‘Ik dacht ook in mijn eerste 

baan dat ik er nog niet 
helemaal klaar voor 
was, maar dat heb ik 

tegen niemand gezegd,’ 
bekent Annerie. Wat 
precies de verschil-

len zijn in mannelijk en 
vrouwelijk leider-

schap vindt ze moeilijk te 
duiden. ‘Je kunt eigenlijk 

niet generaliseren. Als ik 
voor mezelf spreek merk 
ik dat ik de neiging heb 

om eerst iedereen aan te 
horen, dan heb ik een totaalplaatje en vorm 

ik mijn eigen mening. Mannen vormen over 
het algemeen eerst een eigen mening en gaan die 

vervolgens toetsen. Dat kan frictie geven in een 
managementteam dat uit vrouwen en mannen 
bestaat. Soms wordt dan geconcludeerd dat vrouwen 

zakelijk
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‘Hard werken en goed          zijn in wat je doet’

geen visie hebben! Het begint met dit soort dingen 
beter van elkaar begrijpen. Dan kun je er wederzijds 
beter mee omgaan en erop terug pakken.’

Huidige generatie 
Heeft Annerie in haar keuze voor werk en carrière 
ooit last gehad van schuldgevoel naar haar omge-
ving? ‘Je maakt keuzes in het leven en die zijn altijd 
goed, of je nu besluit fulltime moeder te worden of 
fulltime te gaan werken. Wel moet je de consequen-
ties aanvaarden van je keuze. Toen mijn kinderen 
klein waren heb ik zes jaar lang drie dagen per week 
gewerkt. Die keuze had toen gevolgen voor de loop 
van mijn carrière.’ Annerie verbaast zich wel over 
de huidige generatie vrouwen. ‘Ik hoor vragen en 
zie onzekerheden bij jonge vrouwen die ik niet meer 
zou verwachten. Ze zijn enorm bezig met de balans 
tussen werk en privé. Ze willen in alles heel goed zijn, 
maar dat hoeft helemaal niet en dat kan ik ook niet 
allemaal.’

Kijkend naar leiderschap in de zorg is er volgens 
Annerie een enorme transformatie gaande. ‘Er wordt 
nu veel meer van leiderschap verwacht en daar is 
volgens mij een duidelijke rol weggelegd voor vrou-
wen. Die kunnen namelijk complexiteit heel goed in 
kaart brengen en door hun manier van opereren de 
aanstaande transformatie goed begeleiden. Mannen 
op hun beurt pakken vaak beter en sneller door, het-
geen in grote transformaties ook heel belangrijk is. Ik 
hoop oprecht dat vrouwen het zichzelf gunnen om het 
lef te hebben beslissingen te nemen en zich daar dan 
ook aan houden. Ik zie veel vrouwen in de zorg met 
visie en doortastendheid. Ze hebben de neiging brug-
gen te slaan en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. 
Ze zouden meer hun eigen brug mogen creëren!’

ING is er voor alle Nederlanders en voor Neder-

landers staat hun gezondheid op nummer één. 

‘Daarom willen wij actief zijn en blijven in de zorg,’ 

aldus Alex Kuiper. ‘Maar de zorg is wel enorm aan 

het schuiven: het zijn spannende tijden.’

ING heeft diverse klantengroepen in de zorg zoals zieken-

huizen, GGZ-instellingen en instellingen in de gehandi-

captenzorg. 90 procent van de werkzaamheden voor deze 

groep klanten bestaat uit betalingsverkeer en kredietver-

lening. Met name dit laatste is op dit moment aan grote 

veranderingen onderhevig. ‘De zorg verzakelijkt,’ vertelt Alex 

Kuiper. Kuiper is Directeur Instellingen bij ING Nederland. 

‘De overheid trekt zich steeds verder terug. Was het vroeger 

nog onmogelijk, tegenwoordig kan een ziekenhuis gewoon 

failliet gaan. Dat betekent dat kredieten goed beheerd 

moeten worden en de financiering van ziekenhuizen lastiger 

wordt. Daar komt bij dat zorgverzekeraars steeds flexibeler 

gaan contracteren en wij vaak aan langjarige contracten 

gebonden zijn. We kijken momenteel wel naar flexibelere 

mogelijkheden voor financiering. Daarvoor is het wel nood-

zakelijk goede afspraken met elkaar te maken en goede 

informatie van de ziekenhuizen te krijgen.’ 

Scheiden van wonen en zorg

Dat laatste is volgens Alex nog niet in alle gevallen goed 

op orde. Alex constateert wel dat ziekenhuizen zakelijker 

worden en dat daarmee ook de rol van de bank verandert. 

‘Waren we zes jaar geleden nog nauwelijks gesprekspartner 

voor zorgbestuurders, tegenwoordig zijn we dat zeer zeker 

wel.’ Naast de voor de hand liggende bankdiensten, brengt 

ING ook verkennende studies uit. ‘We willen graag mee-

denken over de ontwikkelingen binnen de zorg,’ legt Alex 

uit. Zo is kort geleden een studie verschenen over scheiden 

van wonen en zorg in de AWBZ. Dit leidt tot toenemende 

financiële risico’s voor ouderenzorginstellingen en voor wo-

ningcorporaties. ‘Door de sterke afbouw dreigt leegstand,’ 

aldus Alex. ‘Wij denken dat een krachtenbundeling van 

woningcorporaties en zorginstellingen behulpzaam kan zijn 

bij een efficiënte herstructurering van de ouderenzorg.’

‘De zorg zit midden in een transitiefase’
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 B ijna tien jaar 
geleden heeft 
Ingrid Poot samen 

met Astrid Booij Movimento 
opgericht om een bijdrage te 
leveren aan goed leiderschap 
in de zorg. ‘Wij helpen zorgor-
ganisaties aan nieuwe leiders 
op het niveau waar invloed 
uitgeoefend kan worden: het 
hogere management, bestuur 
en toezicht.’ 
Movimento ontwikkelt én 
plaatst leiders in de zorg. ‘Goed 
leiders hebben scherp zicht op 
hun drijfveren en maken hun 
eigen ego ondergeschikt aan het groter belang,’ 
vertelt Ingrid. ‘Zij denken niet vanuit een concur-
rentiemodel maar vanuit samenwerking. Zij werken 
vanuit passie maar staan wel met beide benen op de 
grond en hebben een scherpe visie op de omgeving 

waardoor zij de organisatie op 
een hoger plan kunnen tillen.’
In de zorg is volgens Ingrid 
teveel aandacht voor financiën 
en bedrijfsvoering en staat de 
klant onvoldoende centraal. 
‘Door de grote druk op de zorg 
gaat dit nu veranderen en daar 
hoort ook ander leiderschap 
bij. Er moet vanuit een ander 
paradigma leiding gegeven gaan 
worden.’ Na diverse manage-
mentfuncties in profit en non-
profit begon haar ondernemers-
bloed te borrelen. ‘Ik wilde 
de zaken graag op mijn eigen 

manier kunnen doen en een grotere impact hebben,’ 
vertelt zij. ‘Movimento onderscheidt zich door veel te 
investeren in de ontwikkeling van nieuwe leiders. Ook 
lopen we het vuur uit onze sloffen voor onze klant en 
zijn we zeer begaan!’

 T wintig jaar was Noor 
Treffers toen zij als 
afstudeerproject 

bij haar studie commerciële 
economie PuurZorg oprichtte. 
‘Mijn vader is van oorsprong 
verpleegkundige en zag de 
behoefte aan een flexibele schil 
van zorg rondom de bestaande 
thuiszorg.’ 
Zes jaar later is PuurZorg uit-
gegroeid tot een bemiddelings-
bureau, werkzaam in Noord 
Brabant, Zeeland, Zuid-Holland 
en Utrecht. ‘Onze core business 
is het leveren van terminale 
zorg bij cliënten van thuiszorg-
organisaties,’ vertelt Noor. ‘Onze klanten zijn de 
zorgorganisaties, niet de patiënt. We werken met 
een pool van 900 zzp’ers die we selecteren, matchen 
met de klant, en na afloop van de werkzaamheden 
evalueren. En wij organiseren bij- en nascholingen.’ 
Sinds vorig jaar zit haar zus ook in het bedrijf. ‘We 

hebben nu een team van acht 
mensen, allemaal ambitieuze 
jonge dames!’ Volgens Noor is 
het een sterke kant dat zij geen 
van allen uit de zorg komen. ‘Wij 
zorgen dat alles soepel verloopt 
en laten de zorg zelf graag over 
aan de vakmensen.’
Daarnaast runt Noor een 
uitzendbureau met 50-60 
medewerkers. ‘We houden 
dit strikt gescheiden van het 
bemiddelingsbureau, want dat 
is een andere tak van sport. Het 
uitzendbureau werkt vooral voor 
verzorgings- en verpleeghuizen 
en binnen de gehandicaptenzorg.’ 

De ambitie van Noor is om te groeien en het 
bekendste bureau, gespecialiseerd in zorg, van 
Nederland te worden, maar wel op een kleinscha-
lige manier. ‘We hebben bewust gekozen voor 
maar één vestiging. We staan voor kwaliteit op 
een persoonlijke manier.’ 

M
ov

im
en

to
O

n
d

er
n

em
in

g 
in

 d
e 

zo
rg

Pu
ur

zo
rg

O
n

d
er

n
em

in
g 

in
 d

e 
zo

rg

‘Beweging in 
leiderschap’

‘Bekendste 
zorgmiddelingsbureau 
in Nederland worden’
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P recies tien jaar 
geleden lanceerde 
Carrie Brodie-

Meijer een website waar veel 
medische informatie op overzich-
telijke wijze is te vinden: www.
artsenapotheker.nl. ‘In die tijd 
was het nog zeer ongebruikelijk 
om een internetverbinding op de 
praktijk te hebben, nu staat bij 
elke zorgprofessional minstens 
één website open,’ aldus Carrie. 
Inmiddels is Artsenapotheker.nl 
uitgegroeid tot één van de meest 
geraadpleegde medische websites 
voor zorgprofessionals. Wekelijks 
zijn er duizenden bezoekers. Het oorspronkelijke idee 
van Carrie was om alle medische informatie over-
zichtelijk op één website te plaatsen. Voortschrijdend 
inzicht leert echter dat de bezoeker dan verdrinkt 
in alle informatie. ‘We hebben voor de FTO-poot 
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W at begon als een 
detacheringsbureau 
voor verpleegkundi-

gen is inmiddels uitgegroeid tot 
franchise met elf ondernemers. 
Marijke Horstink hield het na 
jaren werkzaam te zijn geweest 
in de advisering en het managen 
voor gezien en startte Happy 
Nurse. Haar ambitie: uitgroeien 
tot 35 franchisenemers. 
‘Ik ben van huis uit bedrijfskun-
dige maar heb me altijd wel met 
de zorg bezig gehouden, eerst als 
adviseur bij Pricewaterhouse-
Coopers en later ben ik bij de 
ABN-AMRO terecht gekomen,’ vertelt Marijke. ‘Op 
een gegeven moment begon mijn ondernemersbloed 
te kriebelen en heb ik mijn baan opgezegd.’ Zij startte 
een detacheringsbureau voor verpleegkundigen maar 
merkte al snel dat alleen detacheren te  gespeciali-
seerd was, en ging daarnaast ook uitzenden. ‘Dat is 
wat algemener,’ legt ze uit. 
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inmiddels een aparte website 
ingericht: www.fto.nu.’ Op 
deze website vinden artsen en 
apothekers allerlei materialen 
ter voorbereiding van het far-
macotherapeutisch overleg (fto). 
Carrie is zelf arts en apotheker 
en weet dus als geen ander aan 
wat voor informatie behoefte is. 
De uitgangspunten die Carrie 
hanteert bij de websites die zij 
opzet zijn de volgende: de navi-
gatie moet heel eenvoudig zijn 
(‘ik kom zo vaak ingewikkelde 
websites tegen’), de informatie 
moet makkelijk te vinden zijn 

(‘bezoekers haken snel af als zij niet kunnen vinden 
wat ze zoeken’) en je moet altijd uitgaan van de klant, 
de bezoeker. Carrie heeft veel plannen voor de toe-
komst. ‘We gaan nog veel meer websites maken, er 
zit heel veel in de pijplijn!’  

Goede informatie voor 
arts en apotheker
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‘Vrouwen willen 
graag alles zelf doen’

Marijke ervaart lokaal ernstige 
tekorten, vooral in de thuis-
zorg. ‘Dit lossen we niet op 
als vergrijzend land.’ Volgens 
haar zit het probleem vooral 
in een tekort aan opleidings-
plaatsen. Daarom haalt Marijke 
momenteel Spaanse verpleeg-
kundigen naar Nederland. ‘Dat 
zijn heel goede en bevlogen 
arbeidskrachten. We leren ze 
Nederlands en scholen ze bij in 
de gebruiken in de Nederlandse 
zorg.’ 
Binnen het ondernemerschap 
ziet Marijke wel verschil-

len tussen mannen en vrouwen. ‘Vrouwen denken 
alles zelf te moeten doen en durven niet groot te 
denken. Mannen denken veel groter en besteden 
veel makkelijker taken uit.’ Ook vindt Marijke dat 
vrouwen elkaar niet goed genoeg helpen. ‘Mannen 
schuiven elkaar graag werk toe, dat doen wij veel te 
weinig.’
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W elke rol kan 
design spelen in 
de zorg? Deze 

vraag houdt Ingeborg Griffioen en 
haar partner Iris Hobo bezig. Zij 
richtten vanuit hun achtergrond 
als industrieel ontwerper ontwerp-
studio Panton op om met behulp 
van design de gezondheidszorg 
intuïtiever en effectiever te maken. 
‘In het begin waren we wel een 
beetje een vreemde eend in de bijt,’ 
geeft Ingeborg toe. ‘Het gebruik 
van designmanagement in de 
zorg blijft achter. Maar we hebben 
geïnvesteerd in het verkrijgen van kennis van de zorg 
en de taal goed leren spreken.’ Volgens Ingeborg is het 
belangrijk naar het hele proces en alle betrokkenen 
te kijken, pas dan kan innovatie echt werken mits een 
multidisciplinaire aanpak wordt verkozen. Ingeborg is 
trots op de ontwikkeling van verschillende medische 
producten, onder meer voor het meten van de hartslag 
bij neonaten, medicatietoediening en tegen obstructie 

van de luchtwegen. ‘Maar we hebben 
ook een aantal unieke pincetten 
ontworpen, e-learning en werken 
er aan mee speeltuinen toegankelijk 
te maken voor kinderen met een 
handicap.’ 
Waar design volgens Ingeborg 
een belangrijke rol in kan vervul-
len is mensen te motiveren tot 
gezond gedrag en het overzichtelijk 
aanbieden van informatie aan de 
cliënten en zorgprofessionals. ‘Die 
professionals worden overspoeld 
met procedures en vakliteratuur. 
Design kan helpen de informa-

tie behapbaar en overzichtelijk te maken zodat 
beslissingen nemen makkelijker wordt.’ De ambitie 
van Panton is niet per se om heel groot te worden. 
‘Maar de vraagstukken in de zorg worden wel 
steeds groter,’ aldus Ingeborg. ‘Daarom zijn we al 
gegroeid tot 10. Het is leuk om te pionieren: welke 
vraagstukken komen op ons af en hoe kunnen we 
die multidisciplinair aanpakken?’ 

Pa
nt

on
O

n
d

er
n

em
in

g 
in

 d
e 

zo
rg

Davos. Daar zit kennis in de lucht!

U hebt altijd al op de hoogte met uw collega’s uw uitdagingen willen bespre-
ken om samen tot oplossingen te komen. Met zeer praktisch ingerichte 
workshops wordt in een mooie en inspirerende omgeving kennis gedeeld 
en samen geleerd.
Met dit innovatieve congres slaan wij een unieke brug tussen leiderschap, 
het management, strategie en beleid en human capital. Dit alles in een net-
werkend kader waarin kennis, kunde en ervaringen op een laagdrempelige 
wijze kan worden uitgewisseld.

ZAUBERBERG DAVOS Samen met alle ervaring van DavosSchool, de frisse 
lucht en energie van de toverbergen rondom Davos is het tijd om te relati-
veren op uw eigen handelen en te leren van en met uw collega bestuursle-
den om zo samen de zorg voor uw patiënten, medewerkers en organisatie 
nog beter te maken.

ER IS MISSCHIEN NOG PLAATS  Wij informeren u graag over ons program-
ma. Kijk voor meer informatie op www.davosschool.nl.  Daar kunt u lezen 
dat o.a. Wilco van Rooyen, Miriam Notten en Jack Jansen graag bereid 
zijn om u te inspireren en wegwijs te maken in wat voor hen leiderschap is...

VOOR WIE?: Deze cursus is voor TOP leidinggevenden in de zorg, zoals 
leidinggevend specialisten, managers management team, leden van de 
medische staf en bestuurders die het meesterlijk leiderschap verder willen 
ontwikkelen en toetsen aan de criteria van alle dag.
Data: woensdag 29 januari tot en met zondag 2 februari 2014
Plaats: Davos, Zwitserland

Aanmelden of meer informatie via www.davosschool.nl of per mail 
info@davosschool.nl 

Tot ziens in Davos!

Hét congres op hoogte over meesterlijk leiderschap voor TOP leidinggevenden in de zorg

Zorgbestuurders over 
medisch leiderschap

ZORG
BESTUURDERS

TOP
 

29 januari - 2 februari 2014  - Davos, Zwitserland 

Pionieren binnen 
de gezondheidszorg
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zakelijk

Hoofdsponsor

Partners

Mediapartners

Participanten

Het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 werd mede mogelijk gemaakt door:

In de wolken - even uit de zorgen
“Wooooooooow, dat was vet. Supervet!” Kasper (11) tovert een lach van 
oor tot oor op zijn gezicht. Hij heeft zojuist de dag van zijn leven beleefd. En 
dat is bijzonder, want Kasper is ziek - heel erg ziek. In een notendop is dát 
wat Stichting Hoogvliegers tot haar missie heeft gemaakt: kinderen met een 
levensbedreigende of chronische ziekte een onvergetelijke dag bezorgen.

www.stichtinghoogvliegers.nl

“Wij laten zieke of gehandicapte kinde-
ren van 6 tot en met 17 een bijzonder 
en onvergetelijk avontuur 
beleven”, vertelt vicevoor-
zitter Ronald Spanjers van 
Stichting Hoogvliegers. “Zelf 
een vliegtuig besturen! Een 
dag zonder zorgen, zonder 
ziekte of handicap, een dag 
waar ze boven zichzelf uitstij-
gen en meer dan bijzonder 
zijn. Een dag die ze nooit meer vergeten.”

De stichting heeft sinds 2007 al een kleine 
zesduizend kinderen de lucht in gekregen. 
“Het is ongelofelijk wat vrijwilligers van 
Stichting Hoogvliegers voor elkaar krijgen. 
We vliegen met kinderen, het hele jaar door, 
en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, 
veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, 
helikopter en vliegtuig daarvoor beschik-
baar. Onze kernwaarden zijn daarom: bijzon-
der en bevlogen!”

Meer dan vijftien keer per jaar organiseert 
de stichting een Grote Hoogvliegersdag, 

waarop men er met veel 
kinderen tegelijkertijd een 
leuke dag van maakt. Op het 
vliegveld beleven de kinde-
ren met brandweer, politie, 
stoere vrachtwagens, auto’s 
en vooral helikopters en 
vliegtuigen een geweldig 
avontuur. 

Daarnaast organiseert Stichting Hoogvliegers 
ook Individuele Hoogvliegersdagen. “We 
hebben daarvoor een volledig geautoma-
tiseerd systeem opgezet, waar kinderen zich 
via onze website kunnen aanmelden. Een 
kind wordt gekoppeld aan een piloot die 
vliegt vanaf een vliegveld in de buurt. Zo 
kunnen we dagelijks door heel Nederland 
met kinderen vliegen.”

Wanneer de omstandig-
heden het toelaten zal 
het kind zelf het vlieg-
tuig besturen. Voor één 
dag piloot!

Het congres ondersteunt:
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Betere zorg is mogelijkEcare levert de software en zorgconcepten 
die deze resultaten mogelijk hebben gemaakt

Ecare Services BV
Capitool 10 | 7521 PL Enschede

www.ecare.nl

tevreden medewerkers
bij Buurtzorg
Bron: beste medewerkers award 2012

90%

tevreden cliënten
bij Amstelring
Bron: cliënttevredenheidsonderzoek van Efectory 2013

82%

minder overheadskosten 
bij Zorgaccent
Bron: stimuleringsprogramma in de zorg van VWS 2013

20%
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