
Hoe ontwikkel en faciliteer je 
leiderschap onder 
zorgprofessionals? 

Waar zou bij jouw organisatie de 
focus moeten liggen? 
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Hecht jij waarde aan inbreng vanuit de
zorgprofessionals op de ontwikkeling van de
zorg?

Herken je dat? De toenemende druk op de zorg
en organisatie van zorg vraagt steeds meer om
een groeiende regierol voor de
zorgprofessional. Samenspel tussen
bedrijfsvoering en zorgprofessionals binnen en
buiten de eigen zorgorganisatie is cruciaal. Het
ontwikkelen van verpleegkundig en medisch
leiderschap is daarmee voorwaardelijk voor
een duurzame toekomst van de sector. Maar
hoe stimuleren wij zorgprofessionals om input
te leveren en eigenaarschap te tonen. En hoe
krijgt de stem van de zorgprofessional ook
echt plek in de besluitvorming? Wat zijn
handvatten om vakgroepen steviger te
positioneren en persoonlijk leiderschap binnen
jouw organisatie te ontwikkelen?

Middels de “medisch en verpleegkundig
leiderschapsscan” worden aanknopingspunten
voor het ontwikkelen van leiderschap onder
zorgprofessionals verhelderd. De analyse
wordt gedaan vanuit de drie niveaus die
hiernaast in de tabel worden beschreven
(organisatie, team/vakgroep en persoonlijk).
Wij kijken graag met jouw organisatie mee om
te zien waar de focus op ontwikkelpotentie
moet liggen. Door middel van deskresearch,
vragenlijsten en interviews wordt helder waar
de volgende stap gezet kan worden.
Uitvoering, terugkoppeling van de resultaten en
de kosten zullen geoffreerd worden op basis
van de definitieve opzet en uitgebreidheid van
het programma. Onze aanpak zal altijd op
maat zijn.

Niveau
Wat wordt er van leiderschap onder 
zorgprofessionals in kaart 
gebracht?:

Organisatie

Betrokkenheid bij het tot stand 
komen van missie, visie, strategie en 
beleid van eigen organisatie.

Betrokkenheid bij ontwikkelingen van 
professie buiten de eigen organisatie;

Team / 
vakgroep

Bijdrage aan de ontwikkeling van de 
beroepsinhoud binnen de eigen 
vakgroep.

Persoonlijk

Bijdrage aan de uitvoering en 
organisatie van het eigen werk en de 
onderlinge samenwerking met 
collega’s.



3

In
ri

c
h

te
n

 &
 

o
rg

a
n

is
e

re
n

W
ij

z
e

 v
a

n
 

w
e

rk
e

n

O
n

tw
ik

k
e

le
n

T
ra

in
e

n

Visie
Leiderschapsstijl

Cultuur

Aansturing
Netwerken
Overleggen

Samenwerken
Commitment
Bevlogenheid

Reflecteren

WAAROM
Strategisch 
beleid
Governance

HOE
Afdelingen
Functies
Processen

WAT
Procedures
Instructies
Controles
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Organisatie

Team/vak groep

Persoonlijk

Structuur

20% 

Mens
80% 
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Organisatieontwikkelaar

Binnen BdB Zorg ben ik 
werkzaam als organisatie-
ontwikkelaar op het thema 
Leiderschap & Samenspel in 
zorgorganisaties. 

Daarnaast ben ik kartrekker van 
onze ontwikkeltrajecten 
Medisch & Verpleegkundig 
Leiderschap. Dit sluit mooi aan 
op mijn promotieonderzoek over 
medisch leiderschap aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
en ervaring als docent 
organisatieverandering.

E. M.Berghout@bdbgroep.nl
T:  06-22573603

Als manager bedrijfsvoering 
heb ik ervaren hoe belangrijk de 
inhoudelijke input is vanuit de 
zorgverleners. Maar 
belangrijker nog het belang van 
dat eenieder zijn unieke 
kwaliteiten kan manifesteren. 
Voor mij is dit laatste 
leiderschap; staan voor je 
professie, de interactie 
aangaan met je omgeving, en 
dat laatste op jouw eigen wijze. 
Leiderschap nemen kan er dus 
voor iedereen anders uitzien en 
een ander doel hebben. 

E. M.smeulers@bdbgroep.nl
T: 06-12091628

Goed samenspel in 
zorgorganisaties zorgt voor 
betere kwaliteit van zorg voor 
patiënten of cliënten. Ik zie 
kracht in de benadering van 
verschillende invalshoeken en 
daarbij is de input van 
zorgverleners cruciaal. Elke 
zorgorganisatie heeft andere 
uitdagingen. Het is een uitdaging 
om alle invalshoeken bij elkaar 
te laten komen, maar daar maak 
ik mij graag hard voor. 

E. M.dekock@bdbgroep.nl            
T:  06-82471984 

BdB Zorg richt zich vanuit het thema Medisch- en Verpleegkundig Leiderschap op alle sectoren.
We zijn specialist in het opzetten en begeleiden van lange termijn ontwikkeltrajecten en
leiderschapstrajecten waarbij onze aanpak zich kenmerkt door een continue koppeling naar de
praktijk. De ervaring die is op gedaan in andere zorgorganisaties komt samen in de
Verpleegkundig en Medisch Leiderschapsscan.

Benieuwd waar jullie volgende stap ligt? Neem gerust contact op met een van onze collega’s:

Organisatieontwikkelaar

Organisatieontwikkelaar
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