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Aanpak van de sessie: 

Bestuurders in zorg en welzijn staan voor een uitdagende opdracht. We hielden met circa 40 

deelnemers een intergenerationele dialoog over nieuwe bestuursstijlen: welke vaardigheden, 

leiderschapsstijl en netwerkrol is nodig om nieuwe generaties cliënten en medewerkers in de 

ouderenzorg te binden en te boeien? De hoogtijdagen van concurrentie zijn voorbij, het is tijd 

voor samenwerking in nieuwe organisatievormen. We gingen in aantal ronde interactief op 

zoek naar succesingrediënten voor de bestuursstijl. Eerst kwamen de huidige bestuurders 

aan het woord in de binnenring, dan wisselden we van ring en bevroegen we ‘young 
potentials’ en andere niet-bestuurders over de toekomstige bestuursstijl. Het kwam al snel op 

het kernthema’s verbinden en vertrouwen, werken voor en vanuit de cliënt en organiseren in 

plaats van organisaties. We hadden een levendige discussie wat dat betekent voor de rol en 

het werk als bestuurder. Als slotronde reflecteerden jong en oud in viertallen over hun eigen 

ontwikkelstappen voor 2019. De rijkdom aan tips voor startende en ervaren bestuurders 

sommen we hieronder op. Het draait kort en goed om 9 V’s en vier O’s.  

 

Opbrengsten uit de sessie: 

De bestuurder in de ouderenzorg richt zich op: 

1. Visie uitdragen: een duidelijke visie ontwikkelen, die nadrukkelijk communiceren en 

mensen daartoe inspireren. Dat geldt binnen én buiten de eigen organisatie. Die visie 

moet berusten op een mensvisie en een vertaling krijgen naar de processen en relaties in 

de eigen organisatie, alsook daarbuiten.  

2. Verantwoordelijkheid nemen: via zorgvuldige afweging doen wat goed is en daarin 

keuzes maken, zowel naar cliënten en medewerkers van de eigen organisatie, als naar 

de netwerken waarin de organisatie zich beweegt en in de samenleving in brede zin. Het 

is ook een verantwoordelijkheid naar de mensen voor wie de keuze misschien negatief 

uitpakt.  

3. Verbinden: de eigen organisatie door alle hiërarchische lagen met elkaar in contact 

brengen, belangen bij elkaar krijgen en daar meerwaarde uithalen; met diverse interne 

bedrijfsonderdelen, maar ook met andere zorgpartners en maatschappelijke actoren. 

4. Vertrouwen geven: aan de mensen in de eigen organisatie, de samenwerkingspartners 

én de samenleving. Het gaat om vertrouwen in de richting, in het eigen kunnen, in de 

kwaliteiten van de medewerkers,  hun probleemoplossend vermogen en in de intenties 

en bijdragen van de externe partijen. 

5. Veiligheid bieden: aan cliënten en burgers, dat ze erop kunnen rekenen goede zorg te 

krijgen, aan medewerkers om vernieuwingen uit te proberen en te onderzoeken, om 

fouten en falen te bespreken, om spannende en bedreigende stappen te ondernemen en 

om lastige discussies aan te gaan. 

6. Vrijheid creëren: voor medewerkers en cliënten om zich te ontplooien, om vernieuwingen 

op te pakken en door te voeren, om buiten gebaande paden te gaan, om te improviseren 

en ingewikkeld vraagstukken op te pakken. Ook vrijheid creëren om verantwoord afstand 

te nemen van niet zinvolle regels, binnen de organisatie als daarbuiten.  



7. Voor elkaar krijgen: de bestuurder moet ook daadwerkelijk de dingen die hij of zij wil voor 

elkaar kunnen krijgen, handelend kunnen optreden. 

8. Vibreren: zorgen dat de organisatie en de samenwerking energie krijgen dat die wordt 

aangewakkerd, dat relaties elkaar versterken. 

9. Volhouden: het zal niet vanzelf gaan, de vraagstukken en de omgevingen worden steeds 

complexer, en dat betekent ook dat de bestuurder moet kunnen volhouden en niet te snel 

opgeven. 

 

Bij dit alles geldt ook vier O’s.  
1. Ontwikkelen en in ontwikkeling blijven. De toekomst is dynamisch, stil staan is geen 

optie. 

2. Organiseren van zinvolle verbanden. Om met Wouter Hart te spreken: het gaat meer om 

organiseren dan organisaties. 

3. Ontbinden. De bestuurder moet ook zinloze structuren en processen kunnen beëindigen. 

Het zou zomaar kunnen dat de toekomst er méér een wordt van netwerken en het 

ontbinden van organisaties. 

4. Overbodig worden: de nieuwe bestuurder zal in een aantal gevallen overbodig worden en 

daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. 

 

Dit klinkt als allemaal punten die nu ook al gelden voor goede zorgbestuurders. Dat klopt, 

tien jaar vooruit is ook weer niet zo ver. Je moet er nu al mee bezig zijn.  De grote puzzel zal 

zijn of we in de toekomst nog wel organisaties hebben, of vooral netwerken. Die nieuwe 

generatie zal het uitwijzen. 


