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BESTUREN NIEUWE STIJL



UITSTROOM ONDER DE 15% = WIN - WIN

Tevreden medewerkers

Minder uitstroom

Betere zorg tegen lagere kosten

Hoe dan? Besturen nieuwe stijl GGNet





Transformatie richting netwerkzorg
1. Herstelgerichte doelmatige zorg: 

“positieve gezondheid als leidraad”
2. Organisatie van zorg “op weg naar 

netwerkzorg”
3. Continu leren & verbeteren 

“indicatoren voor kwaliteit van zorg”

Aanvullende thema’s van MJBP GGNet
4. Vitale medewerkers 
5. Technologie
6. Gezonde bedrijfsvoering
7. Wet- & regelgeving
8. Duurzaamheid

Strategische agenda



TRANSFORMATIE VRAAGT OM ZORGPROFESSIONALS DIE
In een realiteit waarin 
zorgprofessionals

betrokken zijn, meesturen, 
ontwikkelen en innoveren

zich niet gehoord voelen, meer 
invloed willen én te druk zijn om 
mee te denken (bron: mw onderzoek)



Context? De kranten 
staan er vol van!



“Hoe gedreven en getalenteerd professionals, inclusief 
managers, ook zijn om te leren, het lukt maar moeizaam 
om van en met elkaar te profiteren in 
organisatieverband. Terwijl dat juist hard nodig is, zeker 
als het om strategie gaat.”

Paul Kloosterboer, 2012

AANLEIDING STAVEN EN STRATEGISCHE 
BELEIDSPROFESSIONALS



Opdracht RvB: Onderbouw 
en ontwikkel beleid 

betrekken zorgprofessionals 
en besturingsstructuur

Interviews directeuren, 
managers en 

zorgprofessionals

Presentatie 
conceptmodel  aan 

‘oude’ leading
professionals

Model van 
stavenstructuur ter 
besluitvorming RvB

Installatie zes discipline 
gebonden staven en 

strategische 
zorgprofessionals



OPBRENGST EXERCITIES

Iedereen doet mee, 
zonder gebruikelijke 

hiërarchie

‘Thuis’/Verbonden 
voelen als (startende) 

medewerker

Ontmoeten collega’s 
buiten team geeft 
ontwikkelkansen

Beroepsidentiteit 
ontwikkelen/profileren

Oude patronen 
doorbreken

Top-down wat moet, 
bottom-up wat zinvol is

Borging 
studiedagen/symposia



Leefwereld patiënt (binnen kaders)
Proces (leer- en ontwikkel) gericht

Waarde gedreven
Kwaliteit van zorg

Systeemwereld
Productiegericht

Bureaucratie

De zorgprofessional meer centraal

Wereld van kosten, wet en regelgeving wordt ook die van zorgprofessional



Krachtige koppeling management 
en zorgprofessionals

NIEUW INTEGRAAL EN DECENTRAAL BESTURINGSMODEL

Shared decision making: Zorgprofessionals 
hebben invloed op strategisch beleid

§ vanuit inhoud
§ op basis van gelijkwaardigheid
§ vanuit eigenaarschap
§ mede verantwoordelijk

Professionals die vanuit krachtige beroepsidentiteiten
elkaar aanvullen en samenwerken
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Agogen staf
Ervaringsdeskundigen staf

Medische staf
Psychologen staf

Vaktherapeuten staf
Verpleegkundigen staf

Aantal medewerkers

Totaal

ZES DISCIPLINE GEBONDEN STAVEN



• Is samen met directielid verantwoordelijk voor strategisch thema

• Benoeming geldt voor vastgestelde periode en vastgestelde 
facilitering (tijd, beloning)

• Thema’s voortkomend uit MJBP en (on)gevraagd geadviseerd 
vanuit staven

STRATEGISCH BELEIDSPROFESSIONAL



• Elke staf heeft een bestuur en overlegt in 
vastgelegde structuur met leden

• Elke staf heeft een (meer)jarenplan

• Elke staf wordt door HR-medewerker en 
secretarieel ondersteund

ORGANISATIE STAVEN



OVERLEGSTRUCTUUR BESTUUR 
NIEUWE STIJL

Wekelijks
RvB en directie 

(beleidsvoorbereidend)

Directie (lopende zaken)

Elk stafbestuur

RvB (besluiten)

Elke zes weken
Stafbesturen

met RvB en directeuren

Elk kwartaal
Q-gesprekken 

directeur/strategisch 
beleidsprofessional met 

RvB

Elke zes maanden
Jaarplan/begroting 

overleg stafbestuur met 
RvB

Strategische alliantie



OPDRACHT DISCIPLINE GEBONDEN STAVEN

Bijdragen strategisch beleid / (Beleids-)professionals onder het 
voetlicht brengen

Optuigen overlegstructuur

leden van de staf

Ontmoeten en leren: beroepsidentiteit, 
inspireren, aanspreken, betrokken voelen, bij-
en  nascholing, kennis bundelen

Verdere uitwerking mono- en multidisciplinaire stavenstructuur



• RvB krijgt elke zes weken een overzicht over wat er 
leeft binnen de organisatie
• Medewerkers onderzoek laat zien dat mensen zich meer 

betrokken voelen bij het beleid
• Er wordt samengewerkt op thema’s waar dit eerder 

moeizaam verliep

WAT HEEFT HET TOT NU TOE OPGEBRACHT? WIN - WIN
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