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Met plezier werken aan activiteiten waar je echt energie van krijgt, 
dat geeft voldoening. En dat straal je uit. Voor ons heeft zich dat 
vertaald in ‘het-hebben-van-een vak-droom’ en daarom is dat het 
vertrekpunt van dit boek geworden. 
Ook wij hebben een droom: ‘Het werkplezier in de zorg spat er vanaf 
en verpleegkundige is het beroep van de toekomst!’ Voor ons heeft 
werkplezier te maken met jezelf kunnen zijn. Je talenten kunnen 
gebruiken. Maar ook met zelfvertrouwen en lef om uit een keurslijf te 
durven stappen. En vooral een basisvertrouwen dat je altijd invloed 
hebt en dat het goed komt. 

Dit boek is geschreven vanuit onze eigen kennis en ervaring als het 
gaat om jezelf goed te kennen en invloed uit te oefenen op dat wat 
voor jou belangrijk is. Wij hopen jou door middel van praktische tips 
en ideeën te inspireren, met dat wat ons geholpen heeft om onze 
eigen doelen te behalen. 

We doen dit aan de hand van verschillende fases die je (vaak) 
tegenkomt als je binnen je team of organisatie een verandering wilt 
realiseren, zodat je situaties uit je dagelijks werk kunt herkennen en 
je inspiratie voelt om met behulp van de genoemde mogelijkheden je 
eigen koers te gaan bepalen. Wat maar bij jou en die specifieke situatie 
past! Daarbij benadrukken we dat verpleegkundig leiderschap niet 
alleen gaat over continu veranderen, maar juist ook over werkplezier 
en de zorg van iedere dag. De zorg waar jij je verantwoordelijk voor 
voelt om het steeds een beetje beter te doen. 

VOORWOORD
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Het gaat dus ook over: 

PLEZIER UITSTRALEN IN WAT JE DOET

KANSEN ZIEN EN ER WAT MEE DOEN

SIGNALEREN VAN KNELPUNTEN

ANDEREN LATEN STRALEN, VERTROUWEN EN…LOSLATEN

Er zijn mooie boeken geschreven over verpleegkundig leiderschap, 
helemaal onderbouwd vanuit literatuur en beschikbare wetenschap. 
In dit boek hebben we bestaande literatuur vertaald naar praktische 
inspiratie en tips over hoe je verpleegkundig leiderschap zou kunnen 
vormgeven en wat je zou kunnen gebruiken, omdat de manier volgens 
ons niet bestaat. Als er maar één tip is die jou helpt, zijn wij al blij. 

 Noot I We kiezen er bewust voor om weinig gebruik te maken 
van voorbeelden uit de praktijk, omdat we willen dat jij het leest 
op jouw manier en er een beeld bij krijgt dat voor jou passend is. 
Creativiteit en inspiratie stromen het beste als het niet direct voor 
je ingevuld wordt.

 Noot II In dit boek spreken we bewust van ‘klant’ in plaats van 
cliënt of patiënt, omdat het voor ons, vanuit het gedachtegoed van 
positieve gezondheid (Huber, 2012) beter bij dit boek past.  

 Noot III Voor de leesbaarheid is de literatuurverwijzing in het 
boek minimaal. Wel hebben we achterin dit boek de gebruikte 
bronnen opgenomen, zodat je die kunt raadplegen voor verdieping.

 Noot IV Op onze website www.verpleegkundigleiderschap.
online hebben wij praktische toepassingsmogelijkheden voor 
verpleegkundig leiderschap in je dagelijks werk opgenomen. 

Johanna & Anne
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Wat een prachtig vak beoefen je! Je doet ontzettend betekenisvol 
werk. Iedere werkdag ben je een lichtpuntje voor iemand die jouw 
hulp nodig heeft. Daarnaast is elke werkdag anders, omdat je zo 
intensief met mensen samenwerkt. En, je bent nooit uitgeleerd. 
Jouw vak ontwikkelt zich snel. Het verandert mee met wat de klant 
aan zorg nodig heeft.  
Verpleegkunde heeft raakvlakken met zoveel andere werkvelden, dat 
‘je leven lang leren’ mogelijk is. Kennis van economie, bedrijfskunde, 
organisatiekunde, communicatie en marketing, verandermanagement, 
leiderschap, psychologie en gedragswetenschappen. Je kunt het 
allemaal gebruiken bij het uitoefenen van je vak. 
 
We schrijven hier bewust ‘kunt’, want als verpleegkundige heb je 
de mogelijkheid om te kiezen voor dat deel van het beroep wat het 
beste bij jou past, in een deelsector die jou het beste past. Je kunt 
je dagelijks volledig inzetten voor de directe patiëntenzorg, maar ook 
participeren bij wijkinitiatieven of meepraten op bestuurlijk niveau. 
Wat in elk geval een feit is: je bent dagelijks bezig met het verbeteren 
van de kwaliteit van de zorg en je zult steeds vaker betrokken worden 
bij veranderingen die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan 
de zorg van de toekomst. Juist omdat jij als zorgverlener dicht bij 
de klant staat en in samenwerking met vele anderen zorgt voor de 
continuïteit van de zorgverlening. 

Kortom: jij speelt een cruciale rol in het zorgproces aan klanten en 
daarom willen we je inspireren, zodat jij kunt bepalen wat je nodig 
hebt om lekker te werken en om invloed te hebben op wat voor jou 
belangrijk is. 

INLEIDING
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Er zijn verschillende definities van verpleegkundig leiderschap in 
omloop. Wat wij voor dit boek uit deze definities gehaald hebben, is:

‘Verpleegkundig leiderschap is het samen met collega’s van eigen en 
andere disciplines én met patiënten en familie werken aan waardevolle 
zorg, passend bij de situatie (Lalleman, 2017). Het is een manier van 
werken waar géén lijst van competenties voor noodzakelijk is en ook geen 
verplicht te nemen stappen in een bepaalde volgorde. Het gaat om jou, 
jouw kennis van het vak, jouw ervaringsdeskundigheid en de manier van 
samenwerken met anderen (Vermeulen, 2017). Het is hierbij belangrijk 
dat je een visie hebt over de inhoud van je vak en dat je in staat bent 
om het heden te zien voor wat het werkelijk is, de toekomst te zien voor 
wat deze zou kunnen zijn en dan actie te ondernemen om deze kloof te 
dichten (Verpleegkundige Advies Raad Deventer Ziekenhuis; 2019).’

Verpleegkundig leiderschap is sterk gerelateerd aan persoonlijk 
leiderschap en hangt dus niet samen met een bepaalde hiërarchie. 
Het past bij jou, omdat:  

 jij alles regelt voor je klanten en hun naasten;
 jij je werkomgeving kunt verbeteren;
 jij positiviteit over je vak uitstraalt;
 jij klanten meer regie geeft en ze helpt bij het vergroten  

van hun zelfredzaamheid;
 jij je verdiept in literatuur;
 jij mogelijke vernieuwingen aanzwengelt in je team. 

Hoe kun je nu invloed uitoefenen én zorgen dat doelen bereikt 
worden? In dit boek geven we je zowel inzicht in hoe invloed uit-
oefenen werkt, als mogelijkheden om te zorgen dat je daadwerkelijk 
resultaten behaalt in je werk. We reiken je hiervoor bestaande kennis, 
theorieën en modellen aan. Jij kiest zelf wat het beste bij jou en de 
betreffende situatie past. 
We besteden extra aandacht aan enkele communicatiethema’s, zoals 
storytelling, de opbouw van een pitch en visuele communicatie. Het 
zijn thema’s die je niet direct in je opleiding krijgt, maar waar je wel 
veel aan kunt hebben. 
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Dit boek is opgedeeld in vijf fases: dromen, 
voorbereiden, handelen, resultaat & vieren en 
terugkijken & ontspannen. Bij elke fase krijg je 

handreikingen om op ‘eigen-wijze’ en bewuster met 
verpleegkundig leiderschap aan de slag te gaan. 

DROMEN 

VOORBEREIDEN 

HANDELEN 

RESULTAAT BEHALEN & VIEREN

TERUGKIJKEN & ONTSPANNEN



DROMEN
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1. START MET EEN DROOM 

Om invloed uit te kunnen oefenen, met veel plezier 

aan het werk te zijn en om daadwerkelijk te kunnen 

veranderen, heb je een droom nodig. Want een 

droom geeft energie.

Omdat jij iedere dag met klanten en collega’s samenwerkt, weet jij als 
geen ander wat er goed gaat en wat er beter zou moeten. Of wat je graag 
anders zou willen zien. Maar het blijvend realiseren van kleine of grote 
veranderingen in het dagelijks werk gaat niet vanzelf. Dat komt, omdat 
oude gewoontes doorbroken moeten worden. En dat is best lastig. Wat in 
ieder geval helpt, is plezier in veranderen, inzicht in jezelf en een droom…

1.1. Durf te dromen  

Een droom is een innerlijke drang naar verandering die je maar niet uit je 
hoofd kunt zetten. Als je écht iets wilt, dan komt er een energie, een drive, 
een willen op gang die jou richting geeft. Dit helpt je om de gewenste veran-
dering voor je vakgebied in gang te zetten. 
Durf groot te dromen, zonder belemmeringen. Hoe groter je droomt, hoe 
meer je je hersens prikkelt om tot verandering over te gaan. Maar ook 
kleine veranderwensen kunnen leiden tot verbetering van werkplezier of tot 
verhogen van klantgeluk. Jij bepaalt zelf hoe groot of hoe belangrijk je een 
bepaalde verandering vindt. 

1.2. Welke droom heb jij? 

Twee verpleegkundigen spraken onlangs hun vak-droom uit: ‘Ik zou echt wat 
meer tijd voor de klanten willen hebben op een dag. Dat geeft me voldoening.’ 
En ‘Ik zou willen dat de samenwerking met andere disciplines veel beter verloopt, 
zodat we klanten sneller kunnen helpen.’ En ook onze vak-droom ken je nu: ‘Het 
werkplezier in de zorg vergroten.’ 
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Dit zijn mooie, grote dromen die herkenbaar zullen zijn voor velen, maar 
een droom is persoonlijk. Het hangt samen met wie jij bent en wat voor jou 
belangrijk is. Wat zou jouw vak-droom zijn als er geen beperkingen zijn en je 
onbelemmerd mag dromen? 

 Pak eens een momentje voor jezelf en denk na   
 over wat jij belangrijk vindt in je werk.  

 - Weet je nog waarom je hebt gekozen voor het  
  verpleegkundig vak? 

 - Wat je graag wil(de) bereiken? 

 - Heb jij een vak-droom? (Of houd je het klein  
  en heb je een mooie veranderwens?) 

Heb je je vak-droom voor ogen en kun je ook aangeven waarom deze voor 
jou belangrijk is? Lees dan verder in §1.3 hoe je hem concreet en levendig 
maakt. Het kan ook zijn dat je (nog) geen droom hebt. Wil je jezelf uitdagen? 
Lees dan op onze website hoe je meer inzicht krijgt in jouw drijfveren.
 
Tot slot: wat als je geen droom hebt en er ook geen wilt hebben? 
 
Juist in het verpleegkundig vak merk je, dat veel veranderwensen 
samenhangen met de wensen van de klant(en). Je wilt iets voor elkaar 
krijgen om de zorg aan hen te verbeteren. Dat is dan niet persé je vak-
droom, maar gewoon de dagelijkse realiteit. En verpleegkundig leiderschap 
gaat ook over deze zorg van alledag. Vaak heb je dan óók anderen nodig 
om iets voor elkaar te krijgen en dan kan het helpen als je deze wens 
benadert ‘als-was-het-een-droom’. Maak concreet wat je wilt bereiken en 
straal uit dat het voor jou én de klant ontzettend belangrijk is!
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1.3. Maak je droom concreet en visueel 

Als je mensen naar hun (vak)dromen vraagt, weten ze vaak wel globaal 
wat ze willen, maar kunnen ze het niet goed uitleggen aan anderen. Dat is 
inspirerend, maar niet zo effectief. Denk aan onze droom over het vergroten 
van werkplezier in de zorg. Iedereen krijgt daar direct een eigen beeld bij. De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Het voelt goed, maar je weet niet wat we nu 
eigenlijk willen en hoe we dat voor ons zien. 

Dromen wordt pas echt leuk als je daar ook doelen bij kunt formuleren, 
omdat je dan in beweging kunt komen. Dan kun je je droom presenteren aan 
mensen die je kunnen helpen, een stappenplan maken, een deadline stellen 
en simpelweg gewoon in actie komen. Probeer hem daarom zo concreet 
mogelijk te formuleren. Het beantwoorden van onderstaande twee vragen 
helpt je daarbij:

  WAAROM moet het eigenlijk anders? Is het niet veel effectiever om  
 alles bij het oude te laten? 

  WAT ontbreekt er in de huidige situatie en WAT zal in de nieuwe 
 situatie dan wel kunnen?

Naast het opschrijven van jouw veranderwens, helpt het je als je hem 
visualiseert. Dit prikkelt je hersens nog meer om tot verandering over te 
gaan. Ook collega’s begrijpen dan beter wat je echt bedoelt. Je kunt pas 
goed visualiseren als je zelf helder voor ogen hebt wat je wilt overbrengen. 
We laten je dit ervaren aan de hand van onderstaand voorbeeld van buiten 
de zorg, omdat de beleving bij deze droom voor velen herkenbaar is. 

Stel: al jaren droom je erover om te emigreren naar 
Frankrijk om daar een bed & breakfast te beginnen. Je 
praat er veel over, maar concreet wordt het niet. Al die 
jaren blijft deze droom op de achtergrond rondzingen, 
omdat het echt iets is wat je wilt. Hoe zou het zijn als 
je hem gaat visualiseren? 
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Figuur 1. Visualisatie B&B Frankrijk

‘Ik met mijn gezin, genietend van een Franse lunch met een knapperig 
stokbroodje en een lekker Frans wijntje in de uitgestrekte tuin van het hotelletje 
dat we hebben gekocht. In de verte horen we een auto aankomen, waar weer 
nieuwe gasten in zitten die wij een fijn verblijf gaan geven.’ 

Gemaakt met het computerprogramma Canva.
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Met visualiseren maak je de droom levend en het dwingt je tot voelen en 
nadenken over wat je precies voor ogen hebt. 

 Teken jouw vak- droom of maak er een video   
 van of een ‘moodboard’. De letterlijke vertaling  
 van het woord moodboard is ‘sfeer bord’. Dit   
 kan gebruikt worden om ideeën te visualiseren met  
 afbeeldingen of om notities en aantekeningen erop  
 weer te geven. 

Om te visualiseren zijn, naast een pen en papier, ook online programma’s 
beschikbaar om bijvoorbeeld een infographic te maken of je eigen afbeelding 
aan de hand van icoontjes samen te stellen. Denk goed na over het beeld 
dat je gebruikt. 

Als je meer beweegmogelijkheden voor de oudere bewoners van jullie afdeling 
wilt realiseren, kies dan niet zomaar een willekeurige afbeelding van internet 
van oudere mensen in hardloopkleren. Grote kans dat dat niet direct tot de 
verbeelding van je collega’s spreekt: ‘Maar dat is niet bij ons en bij ons gaan ze 
toch niet hardlopen?’ Probeer bijvoorbeeld 3 mogelijkheden in beeld te brengen, 
die je echt voor je ziet om het extra bewegen bij jullie mogelijk te maken. 
Eventueel aangevuld met cijfers (bijvoorbeeld het percentage gezondheidswinst 
dat het oplevert) of een grafiek.

 TIP: Omdat het gebruik van visuele communicatie steeds meer in 
opkomst is en je er als verpleegkundige sterk je voordeel mee kunt doen, 
lees je hier in hoofdstuk 5 van dit boek en op onze website meer over. 
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:

 Ga staan voor wat je belangrijk vindt!
 Denk in kansen en mogelijkheden. 
 Maak je droom visueel: daarmee inspireer 

 je ook anderen, omdat je een toekomst-
 beeld weet te schetsen waar de ander 
 wat in ziet.

 Geef ook openheid over de beweeg-
 redenen áchter je visie. Hierdoor neem je  
 anderen mee en breng je een verandering  
 in hun denken teweeg. 
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2. PAK DAT LEIDERSCHAP 

Maak ten aanzien van je veranderwens welover-

wogen keuzes en bepaal waar jij invloed op hebt. 

Hiervoor is goed leiderschap nodig: vertrouw op 

jezelf en geloof er in!

Jij hebt duidelijk voor ogen wat je wilt veranderen. Nu is het aan jou om in 
actie te komen: wacht niet op anderen en begin zelf. Er zijn in de geschiedenis 
verschillende verpleegkundige leiders en rolmodellen geweest die echt 
een verschil hebben gemaakt voor het vak, zoals Florence Nightingale 
(1820-1910), Clara Barton (1821-1912) en Elisabeth Kenny (1880-1952). 
Wat ze gemeenschappelijk hadden, was hun ambitie en een gevoel van 
verantwoordelijkheid. Ze waren ondernemend en accepteerden niet: ‘Zo 
doen we dat nu eenmaal’! 
Om jezelf als leider te positioneren, is het nodig dat je jezelf goed kent en 
dicht bij jezelf blijft (§2.1), dat je weet waar je invloed op hebt (§2.2) én dat 
je je veranderwens kunt plaatsen in het perspectief van de omgeving waarin 
je werkt (§2.3). 

2.1. Wees die ‘authentieke’ leider

Persoonlijk leiderschap heeft te maken met het geloof in eigen kunnen, 
eerlijkheid, voorbeeldgedrag en samenwerken met anderen. Het gaat over 
leiding geven aan jezelf.

 In hoeverre ben jij je bewust van wie je eigenlijk bent? 

 Laat je oprecht gevoeld persoonlijk gedrag zien dat  
 past bij jouw kernwaarden of vertoon je vooral gewenst  
 gedrag? 
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Dit bewustzijn in authenticiteit is een belangrijk onderdeel van persoonlijk 
leiderschap. Authentiek leiderschap spreekt ons aan. Als je vanuit je unieke 
zelf handelt, creëer je een hogere betrokkenheid en trots en je bent aantoon-
baar succesvoller in het behalen van doelstellingen (Blekkingh, 2020). 

Met authentiek leiderschap laat je je diepste zingeving (missie) en je kernwaarden 
leidend zijn in je gedrag. De diepste drijfveer van deze leiders is gericht op ‘het laten 
groeien van hun omgeving’ (Blekkingh, 2020). Je zult dus intensief bezig zijn om de 
relatie met de ander te baseren op eerlijkheid en oprechte verbinding (Bron: www.
deValkleadershipcompagnie.nl).

Om authentiek te zijn, moet je jezelf goed kennen: dat je weet wie jij bent 
en wat jij belangrijk vindt. Ga hierover regelmatig met anderen in gesprek, 
want dan gebeurt er wat: je leert elkaar kennen, je houdt elkaar scherp, je 
gaat elkaar inspireren en je durft te vragen ‘Waarom’? Bontje, Kirpestein 
& Vreeswijk (2005) noemen vier eigenschappen die je helpen om vanuit 
authenticiteit invloed uit te oefenen, namelijk: 

 Ken jezelf

 Sta voor je waarden

 Heb lef

 Wees creatief

Op onze website is verdiepende informatie te vinden over de achtergrond 
en ontwikkeling van elk van deze eigenschappen. 
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 Denk eens na welke kernwaarden en drijfveren jij  
 hebt en of je op dit moment de ruimte ervaart  
 om volgens deze waarden te werken. 
 - Waarom heb jij voor dit vak gekozen?  
  En welke drijfveren horen daarbij?
 - Welke impact en betekenis wil je hebben 
  in je werk? 
 - Wat staat er eventueel in de weg? 

Vind je het moeilijk om te bepalen wat je drijfveren zijn? Op onze website 
lees je hoe je ze in kaart kunt brengen. 

2.2. Weet waar je invloed op hebt

De invloed van iemand die leiding neemt is groot. Als je iets wilt veranderen, 
is het belangrijk dat je vooraf bepaalt waarin jij iets kunt veranderen, zodat 
je je concentreert op datgene waar je invloed op hebt. Het is jammer als je 
ergens energie in stopt en dat het vervolgens niets oplevert. 

Wat als jij kunt achterhalen hoe jij meer initiatief kunt nemen en dus meer 
gedaan kunt krijgen? 

Een Amerikaanse auteur ontwikkelde hier een concept voor: de ‘Cirkel van 
betrokkenheid en invloed (Covey, 1989)’. Bart van den Belt heeft daar nog een 
derde cirkel aan toegevoegd, namelijk de ‘Cirkel van verantwoordelijkheid’. 
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          Figuur 2. Cirkel van betrokkenheid, invloed en verantwoordelijkheid
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Wat kun je nu met deze cirkel? Door deze cirkel voor jezelf te maken, 
visualiseer je waar je dagelijks druk mee bent. Je kunt daardoor makkelijker 
‘nee’ zeggen tegen dingen waar je niet bij betrokken wilt zijn en beter 
afstand nemen (Stresspo, 2020). We leggen hieronder kort uit hoe je de 
verschillende cirkels kunt invullen. 

Cirkel van betrokkenheid
In deze cirkel plaats je zaken waar je mee te maken hebt, maar waar je niets 
aan kunt veranderen (Covey S. R., 1989). Met andere woorden: je bent 
erbij betrokken, maar je hebt er (vaak) géén invloed op. Voorbeelden zijn: 
politieke vraagstukken, het weer, gezondheid van anderen of spanningen in 
de wereld. Het kan ook een collega zijn die vaak negatief reageert op nieuwe 
verbeterinitiatieven, waardoor de gewenste kwaliteitsverbetering voor jullie 
klanten langzamer gaat dan je zou willen. Ze is er al op aangesproken, maar er 
verandert niets. Deze collega zit dan ook in jouw Cirkel van betrokkenheid. 

  Geef geen tot weinig aandacht aan wat zich in de Cirkel van   
 betrokkenheid bevindt. Het kost energie en het levert weinig op  
 (Van den Belt, 2014).

Cirkel van invloed
In deze cirkel bevindt zich alles waar je bij betrokken bent en waar je wel 
invloed op uit kunt oefenen. Het bevat zaken, waarbij je door middel van 
actie een verandering teweeg kunt brengen. Hoe groter jouw Cirkel van 
invloed, des te meer jij je leven kunt sturen zoals je wilt. Een voorbeeld 
vanuit de praktijk is:

Je bent betrokken bij de omgeving waar je klanten wonen en waar jij werkt. 
Als jij werkt in een verouderde woonvoorziening waar de bewoners geen 
comfortabel eigen plekje hebben, zal de tevredenheid van de bewoners op dit 
gebied laag zijn. Je hebt géén invloed op het gebouw waar je werkt. Je hebt 
wél invloed op de aanschaf van meubels en planten of een likje verf; dingen die 
ervoor zorgen dat mensen zich prettiger voelen in hun woonomgeving.

  Focus je op zaken waar je invloed op hebt, dan houd je energie en  
 plezier in je werk (en in je leven)!  
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Cirkel van verantwoordelijkheid
Tot slot valt volgens van den Belt de Cirkel van verantwoordelijkheid binnen 
de Cirkel van invloed. Deze cirkel vinden wij voor verpleegkundig leiderschap 
zelfs essentieel: je hoeft ten slotte niet altijd zelf aan de slag met zaken waar 
je invloed op hebt! Het gaat hierbij om zelf verantwoordelijkheid nemen, 
prioriteren en delegeren. Als je dit goed doet, kan het je veel rust en vrijheid 
geven.

 Bedenk op het moment dat je ergens invloed op kunt uitoefenen 
 of je er ook verantwoordelijk voor bent. 

  • Zo ja, dan ga je er mee aan de slag. 
  • Zo nee, vraag je dan af of je bereid bent die verantwoordelijk-
   heid op je te nemen. 

 TIP: Bewust prioriteren in de Cirkel van verantwoordelijkheid is van grote 
invloed op het sturen van jezelf: hier maak je keuzes die zorgen dat jezelf fit, 
vitaal en in balans blijft.

 TIP: Vul deze Cirkel van betrokkenheid, invloed en verantwoordelijkheid 
ook eens samen met je team in en maak inzichtelijk wat voor jullie als team 
belangrijk is. 
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2.3. Plaats je veranderwens in breder perspectief 

 Je hebt een verandering voor ogen waar je invloed  
 op hebt. Nu wil je hem in gang gaan zetten. Stel  
 jezelf eens deze vragen:
 -  Is het een grote veranderwens die meerdere  
  jaren gaat duren? 
 -  Vraagt hij om een duidelijke koers met heel  
  veel tussenstappen? 
 -  Zou hij in korte tijd gerealiseerd kunnen worden?
 -  Past hij bij de missie en visie van de   
  organisatie waar je werkt?
 -  Hoeveel budget is er voor nodig? 

Dit zijn belangrijke vragen, zeker als het gaat om een verandering waar jij niet 
alleen invloed op hebt, maar waarbij je anderen nodig hebt. De volgende 
stap is dan dat je deze anderen, vaak je collega’s, enthousiast maakt om je te 
helpen. In hoofdstuk 3 en 4 lees je meer over hoe je dit kunt doen. 

In deze paragraaf dagen we je uit je veranderwens passend te maken voor 
de omgeving waar je werkt. Als jij een toekomstbeeld weet te schetsen waar 
anderen heel blij van worden, dan is de kans groot dat collega’s ook hun 
mouwen willen opstropen! 
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Tips om je veranderwens passend te maken  
1. Plaats hem in het grotere geheel van waar je werkt. Pak het 

meerjarenbeleidsplan van je organisatie er eens bij of recente 
auditrapportages of uitkomsten van  klanttevredenheids-
onderzoeken. Dit helpt je, omdat je, als je jouw veranderwens 
kunt staven aan een breder perspectief, leert kijken en aansluiten 
bij de ‘beslissers’ in je organisatie. Ze staan dan eerder open voor 
een gesprek. Of er is eerder budget en tijd vrij. 

2. Vind aansluiting bij de visie van Excellente Zorg. Dit is een 
landelijke visie (zie hiervoor de website van de V&VN) die 
zorgorganisaties handvatten geeft om een goede werkomgeving 
te creëren voor verpleegkundigen en verzorgenden. Als aan de 
in de visie genoemde voorwaarden wordt voldaan, werkt ieder 
met meer voldoening en kan de beste zorg aan klanten geleverd 
worden. En daar zijn ‘beslissers’ in je organisatie vast gevoelig 
voor. Dus, pak dit ideaalplaatje er maar eens bij! 

3. Zoek onderbouwing vanuit literatuur en bijpassende cijfers. Met 
Evidence Based Practice maak je zorgvuldig gebruik van het beste 
beschikbare bewijsmateriaal van dat moment. En maak gebruik 
van casuïstiek. Verhalen en voorbeelden van klanten en collega’s 
spreken erg tot de verbeelding. Dit heet ‘storytelling’ en daar lees 
je meer over in hoofdstuk 4. 

4. Je veranderwens hoeft natuurlijk niet alleen binnen de organisatie 
waar je werkt tot stand te komen. Je kunt ook een overstijgende 
verandering voor ogen hebben op regionaal of landelijk niveau. 
Zoek in dat geval aansluiting in de regio, bij collega’s van andere 
organisaties en andere disciplines of bij landelijke visie- en 
beleidsdocumenten.  
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:

 Accepteer jezelf zoals je bent. 
 Pak invloed waar het kan, op de goede   

 manier.
 Wees je bewust van de behoeften en de   

 mogelijkheden van de ander(en) en 
 handel daar ook naar. 

 Maak leiderschap zo groot en zo klein als 
 je maar wilt, maar blijf dichtbij jezelf en 
 hetgeen wat jou drijft om iedere werkdag 
 de beste zorg te verlenen en te regelen 
 voor je klanten.
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VOORBEREIDEN
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3. KEN JE COLLEGA’S 

Omring jezelf met mensen die ook geloven in jouw 

droom. Zorg dat je deze collega’s goed genoeg kent, 

zodat je kunt besluiten HOE je hem het beste deelt 

om ze enthousiast te maken.

We hebben als mensen invloed op elkaars gedrag. Als het gedrag van je 
collega je niet bevalt, zegt dat ook iets over je eigen gedrag. Ook hebben we 
de neiging om mensen op te zoeken die een beetje op ons lijken. Gewoon, 
omdat we ons er prettig bij voelen (Braun & Kramer, 2015). Samenwerken 
met de ene persoon gaat nu eenmaal gemakkelijker dan met de andere, 
omdat je stijl meer overeenkomt, je elkaar beter aanvoelt of omdat je 
dezelfde normen en waarden hebt. Daar zit wel één nadeel aan: als je met 
zijn allen dan ‘een groep’ vormt, dan mis je belangrijke kwaliteiten in je team 
die buiten het groepsgemiddelde vallen. 

In dit hoofdstuk lees je waarom het belangrijk is om verschillen tussen 
mensen te (h)erkennen en hoe je hier dankbaar gebruik van kunt maken. Dit 
helpt je om een meer bewuste koers uit te stippelen. 

3.1. De winst van verschillen 

WINST VAN VERSCHILLEN 1+1=3 

Het begrijpen van jezelf én de ander is een eigenschap die elke leider nodig 
heeft. Voor verpleegkundigen is deze eigenschap een must, omdat je zoveel 
met anderen samenwerkt. Om de ander te begrijpen moet je je kunnen 
inleven in de ander en zijn of haar werkelijkheid leren kennen. Dit vraagt 
aandacht en tijd. Naast het kennen van je klanten, is het ook essentieel om 
je collega’s te kennen. Je hebt ze immers nodig. Wat weet jij eigenlijk echt 
van je collega’s?
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Zorg wordt vaak verleend vanuit zorgteams. Een team is een groep mensen 
die samenwerkt om één of meerdere doelen te verwezenlijken. De kracht 
van een team zit in de dynamiek die ontstaat doordat je allemaal verschillend 
bent. Ieder teamlid brengt zijn eigen visie, ideeën en eigen persoonlijkheid 
mee. Deze diversiteit maakt dat je samen een groter geheel bent (1 + 1 = 3). 
Als alle teamleden elkaar respecteren en waarderen om deze verschillen (en 
ieder zich ook gerespecteerd en gewaardeerd voelt), is een team krachtig en 
succesvol. Hieronder noemen we een herkenbare situatie ter verduidelijking.
 

Stel: er is een meningsverschil in het team over een bepaalde aanpak bij een 
klant. Wat gebeurt er als één iemand zijn mening altijd sterk formuleert en deze 
ook direct op tafel legt en alle andere aanwezigen er direct vanuit gaan dat die 
mening vast de beste is? En wat ontstaat er als vanuit verschillende meningen 
en gevoelens naar hetzelfde plan van aanpak gekeken wordt?  

In de eerste situatie mag je hopen dat de persoon met de sterke eigen 
mening ook echt de enige juiste oplossing heeft. Maar vaak is dat niet 
zo. Als je vanuit verschillende perspectieven naar een idee of voorstel 
kijkt, leer je van de mening van de ander. Het brengt creativiteit in jezelf 
naar boven.  Hier zit direct de meerwaarde van de frisse blik van nieuwe 
medewerkers en stagiaires in je team. Omarm ze! 
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Onderstaande afbeelding plaatsen we om je te laten beleven hoe 
verschillend ieder eigenlijk is. Het maakt duidelijk dat wat je denkt te zien 
en te weten van de ander, vaak slechts ‘het topje van de ijsberg’ is.  

DIVERSITEIT = DE MIX VAN VERSCHILLEN 

Figuur 3. IJsberg (Kramer, 2015). Geraadpleegd van website https://
humandimensions.nl in mei 2020

Naast de krachtige dynamiek die ontstaat in een team doordat je allemaal 
verschillend bent, brengt samenwerken vanuit deze verschillen ook regel-
matig onzekerheid en spanning met zich mee. Het haalt je uit je routine en 
daarmee uit je ‘comfortzone.’ Je kunt terechtkomen in de ‘leerzone’ en als je 
niet oppast in de ‘paniekzone.’ Hieronder visualiseren we hoe dat werkt en 
we beschrijven kort wat er in de verschillende zones ‘gebeurt’.  

Zichtbare verschillen 

Onzichtbare verschillen 
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Figuur 4. Comfortzone, Leerzone en Paniekzone (Kramer, 2014)

COMFORTZONE In de comfortzone voelen mensen zich vertrouwd,
omdat ze veel weten over de situatie waarin ze zitten. Het gaat vaak over 
gewoontegedrag. Mensen die zich heel prettig voelen bij deze routines, 
ervaren soms angst voor het onbekende. Er ontstaan weinig acties tot 
veranderen. Kernwoorden: veiligheid, routines, zekerheid, saai. 

  De plaats voor groei en ontwikkeling ontstaat tussen de comfortzone 
en de leerzone. 

LEERZONE Mensen komen in contact met nieuwe ontwikkelingen. Er
worden nieuwe dingen aangeleerd en er wordt geëxperimenteerd. Er is 
een gezonde spanning aanwezig voor het nieuwe. Deze zone is precies 
waar jij je wilt bevinden om je grote doelen waar te kunnen maken. Acties 
tot verandering worden genomen. Kernwoorden: adrenaline, uitdagend en
verwachtingen. 

PANIEKZONE Paniek of onveiligheid leidt tot weerstand. De grenzen
zijn heel persoonlijk. Ongeloof, stress en angst stoppen alle acties tot 
verandering. Mensen kunnen verlangen naar ‘gewoon’ of veroordelend zijn 
naar het nieuwe. Teveel veranderingen tegelijkertijd kan ook voor
dit paniekgevoel zorgen.  

Welke zone past het best bij jou als er een verandering binnen je organisatie 
wordt aangekondigd? 

Comfortzone

Leerzone
Paniekzone

Comfortzone

Hier ontstaan 
de mooie 
nieuwe 
dingen.
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Voor jou als verpleegkundige is het goed dat je stilstaat bij hoe mensen 
kunnen reageren op veranderingen, zodat je je kunt inleven in de ander 
en je niet direct met een oordeel klaarstaat. Om het gesprek aan te gaan 
en te luisteren naar wat voor die ander belangrijk is. Kramer (2014) brengt 
aan de hand van het ‘drievoudig perspectief’ in beeld hoe de werkelijkheid 
er vanuit verschillende perspectieven anders uit kan zien. Het gaat erom 
dat je flexibiliteit ontwikkelt om de verschillende kanten van een situatie te 
zien en je in te leven: je verplaatst je in de positie van de ander, terwijl je je 
tegelijkertijd realiseert wat jouw rol is én inziet welk effect het gedrag van 
beiden op de gezamenlijke interactie heeft. 

Figuur 5. Drievoudig perspectief (Kramer, 2014)

In de IK positie onderzoek je je eigen gevoelens, gedachten en gedrag. 
Wat zijn je eigen belangen, doelen en intenties eigenlijk? Welk beeld heb je 
van jezelf en van de ander? En welke overtuigingen en culturele aannames 
spelen er in de interactie?

Dezelfde vragen stel je vanuit de positie van de ANDER, alsof je de ander 
bent. Vervolgens kijk je naar jezelf en de ander vanuit de WIJ positie. Welk 
effect hebben deze twee mensen op elkaar? Waar liggen de overeenkomsten 
en waar de verschillen? En op welke manier praten ze wellicht langs elkaar 
heen? 

WIJ 
Interactie: effect op 

elkaar, miscommunicatie, 
overeenkomsten en 

verschillen, prioriteiten  
en dilemma’s.

ANDER 
Gevoelens, gedachten, 

gedrag, belangen, doelen, 
intenties, zelfbeeld en  
beeld ander, culturele  

raamwerk.

IK 
Gevoelens, gedachten, 

gedrag, belangen, doelen, 
intenties, zelfbeeld en  
beeld ander, culturele  

raamwerk.
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 TIP: Luister oprecht naar de mening van anderen. Werk eens bewust met 
mensen die anders zijn dan jij. Doorbreek vaste patronen, probeer nieuwe 
dingen uit en creëer veiligheid door je lerend op te stellen. 

 TIP: Ga uit van je eigen voorkeur en voeg kwaliteiten van anderen toe. 
En wat echt helpt is om je voorkeur daarna te verbreden (van comfortzone 
naar leerzone-) je comfortzone wordt groter!)

 TIP: Dit hoofdstuk gaat over ‘ken je collega’s’. Uiteraard kan je de inhoud 
van dit hoofdstuk ook gebruiken om je klanten te leren kennen. Dan lees 
je: ken de ander met wie je samenwerkt. Je kunt je klanten ook beter 
leren kennen door gebruik te maken van het gedachtegoed van positieve 
gezondheid. Door ‘het andere gesprek’ te voeren. Bijvoorbeeld aan de 
hand van het spinnenwebmodel (Huber, 2012). Je komt dan tot een goede 
inschatting van de gezondheid van je klant. Deze is immers zelf het beste op 
de hoogte van zijn of haar situatie en is in die zin de expert als het gaat om 
eigen welbevinden en bijbehorende zorgvragen (Vermeulen, 2017). 

 TIP: De kans is groot dat je om je droom te realiseren ook samenwerkt 
met andere disciplines en stakeholders buiten je organisatie. Er bestaan 
handige hulpmiddelen om een goede stakeholderanalyse uit te voeren, om 
deze samenwerkingspartners ook beter te leren kennen en hun belangen in 
te kunnen schatten. Op onze website vind je een praktische handleiding hoe 
je een stakeholderanalyse opbouwt. 
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3.2. Ken je teamcultuur

Een teamcultuur kun je zien als een manier waarop je in een team met 
elkaar omgaat. Hoe je je gedraagt en wat de geschreven en ongeschreven 
regels zijn. De ‘beste’ teamcultuur bestaat niet. Het is vooral belangrijk dat 
je je prettig voelt in het team, want dan functioneer je optimaal en kun je 
bijdragen aan verdere ontwikkeling van het team. 

Een voorbeeld:
‘Wat voor de één werkt, hoeft voor een ander niet te werken. Een medewerker 
vindt het wellicht belangrijk dat zijn collega’s als beste vrienden zijn en iemand 
anders wil gewoon zo snel mogelijk een klus klaren.’

In teams ontstaan snel vaste patronen in de onderlinge samenwerking. Je 
herkent misschien de uitspraken: ‘Daar zijn we goed in’ of  ‘Zo gaat dat 
hier.’ Wie zich onvoldoende aanpast aan de heersende cultuur krijgt het 
lastig en heeft een lange adem nodig om echt dingen te veranderen. En voor 
je het weet zit je weer in oude patronen met elkaar (IKTO, 2020).

Er is veel literatuur te vinden over teamsamenwerking en teamculturen en 
er zijn evenzoveel verandermodellen beschikbaar. Wij gebruiken in dit boek 
het kleurdenken van Léon de Caluwé en Hans Vermaak (Caluwé, 2010). Ze 
maken inzichtelijk dat mensen op verschillende manieren tegen veranderen 
aankijken: ieder heeft een andere betekenis bij het woord veranderen. Dit 
‘kleurdenken’ maakt je bewuster van de dynamiek, die een ogenschijnlijk 
eenvoudige verandering teweeg kan brengen. Het helpt je ook kritisch naar 
jezelf te kijken: hoe je bent en hoe je met andere mensen omgaat als het 
gaat over jouw kijk op veranderen. Hiernaast zie je de 5 kleurtyperingen 
die Caluwé benoemt. Hij spreekt van ‘Geeldrukdenken’, ‘Groendrukdenken’, 
‘Blauwdrukdenken’, ‘Witdrukdenken’ en ‘Roodddrukdenken’. In het overzicht 
een korte typering van de denkwereld van elk van de kleuren. 

Noot van aandacht: we hebben het principe gebruikt, maar de echte theorie zit uiteraard veel 
strakker in elkaar! 
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GEEL
Belangen 

Missie en visie 
Politiek 
Macht  
Win-win  
situaties 
Onderhandelen 
Draagvlak  
creëren 
Het eens- 
worden 
Haalbare 
oplossingen

Verandervisie: 
Om te veran-
deren moeten 
alle belangrijke 
spelers achter 
de verandering 
staan.  
 
Weerstand is 
er, geef het de 
ruimte het gaat 
vanzelf weg. 

BLAUW
Rationeel

Plannen 
Beheers- 
afspraken  
Meten=weten 
Duidelijke  
resultaten 
Eerst denken en 
dan doen.  
Fouten  
vermijden 
Voorspel- 
baarheid

Verandervisie: 
Veranderen ge-
beurt o.a. door 
resultaat precies 
te beschrijven en 
goed te imple-
menteren.

Liever geen ge-
voel en emoties, 
dat is niet meet-
baar genoeg.

ROOD
Mens gericht

Motiveren 
Betrokken 
Wij-gevoel 
Prikkelen om te 
presteren 
Inspiratie en 
sfeer 
Talenten  
aanboren 
Binding van 
mensen aan het 
bedrijf

Verandervisie: 
Gedrag ver-
andert pas als 
mensen voor iets 
warm lopen.  
 
Aandacht is 
belangrijk. De 
uitkomst van de 
verandering is 
niet altijd zeker.

GROEN 
Groeien

Denken en doen 
koppelen 
Bewustwording 
Leren/  
Uitwisseling 
Elkaar leren  
kennen 
Je mag/ moet 
van fouten leren 
Tot reflectie 
brengen

 
Verandervisie: 
Veranderen is 
gekoppeld aan 
gedrag en dat 
gebeurt dmv 
leren.  
 
Resultaten zijn 
niet het belang-
rijkst.

WIT 
Energie

Conflicten als 
kans zien 
Autonoom  
denken 
Dialoog  
Creativiteit 
Enthousiasme en  
nieuwe ideeën 
Energie krijgen 
Mensen  
ontmoeten  
elkaar

Verandervisie:  
Verandering ge-
beurt gewoon.  
 
Alleen blokkades 
wegnemen. Er 
verandert pas 
iets als de tijd 
rijp is.

Figuur 6. Indeling in kleurtypes (Caluwe, 2010)
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Wat kun JIJ hier als verpleegkundige mee? 

Als je weet wat jouw dominante kleur is, ben je je er meer bewust van, 
vanuit welke invalshoek jij naar de wereld kijkt. Wat typeert jou? Hoe krijg 
je meer grip op situaties? En waar liggen je verbeterkansen? Je realiseert je 
tegelijkertijd dat anderen dus heel anders in elkaar kunnen steken, met als 
consequentie dat je elkaar niet altijd begrijpt. Dit gegeven is het begin van 
veel misverstanden en communicatiestoornissen in de samenwerking. Zo 
zijn ‘groendrukdenkers’ vaak het tegenovergestelde van ‘geeldrukdenkers 
en blauwdrukdenkers”.   

Een voorbeeld: 
De één heeft vooral behoefte aan duidelijke argumenten en cijfermatige 
onderbouwing om een verandering te omarmen (geeldrukdenkers en 
blauwdrukdenkers), terwijl de ander moet voelen dat het zin heeft, dat het wat 
oplevert wat belangrijk is (witdrukdenkers en roodddrukdenkers).

 
 

 Oefening: Welke ‘kleur’ past jou het best? En 
welke bij je collega’s? Overheerst er één type mens 
of kleur binnen jouw team? Zo ja, dan kan je 
dit een dominante teamcultuur noemen. Een goed 
functionerend team heeft een mix van alle kleuren 
in huis. Hoe dominant is jullie teamcultuur en kom jij 
daarin tot je recht?
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 TIP: Genoemde veranderstrategieën geven mogelijkheden en zijn geen 
vaststaande feiten voor verandering. 

 TIP: Gebruik het kleurenmodel eens om met elkaar in gesprek te gaan 
over veranderen. Er zijn online specifieke ‘kleur-type-testen’ om jezelf, je 
collega’s, het team of de organisatie te typeren en het veranderproces een 
kleur te geven. 

 TIP: Kies per situatie voor de meest geschikte veranderaanpak: wie zitten 
er in je team, wie heb je nodig (natuurlijk ook buiten je team!) en hoe kun 
je ze bereiken? Uiteraard kan je combinaties maken vanuit de verschillende 
stijlen. 

 TIP: Zie en doorgrond je veranderwens door de bril van de kleuren en 
aanvaard de verschillende standpunten die voor mensen belangrijk zijn. 

 TIP: Reflecteer op jezelf als veranderaar: wat is jouw voorkeursstijl? In 
welke kleurtypes heb je de bagage om te kunnen handelen? 

 TIP: Verandering ontstaat pas als we voornemens en intenties omzetten 
in gedrag. Er is geen cultuurverandering zonder gedragsverandering. Nieuw 
groepsgedrag ontstaat bijvoorbeeld doordat iemand start met iets nieuws 
en mensen elkaar vervolgens nadoen. 
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3.3. Realiseer je droom samen met je team

We hebben het gehad over de verschillen en overeenkomsten van collega’s 
en de kracht van ieders afzonderlijk talent. En dat samen doelen behalen 
zoveel leuker is. In dit hoofdstuk besluit je wie er voor het realiseren van 
jouw droom belangrijk zijn. Wie heb je nodig om er voor te zorgen dat het 
een succes wordt? Er is een model beschikbaar dat jou kan helpen om hierbij 
bewust keuzes te maken. Dit is het adaptiemodel van Rogers (Borchert, 
2015).   

Dit model wordt veel gebruikt bij de introductie van nieuwe producten 
in de markt, bijvoorbeeld om na te gaan onder welke categorie de koper 
valt of zal gaan vallen. Rogers beschrijft in zijn theorie de levenscyclus van 
de innovatie van een product. Deze cyclus is ook herkenbaar voor veel 
veranderprocessen. Daarom kun jij het model ook in jouw werksituatie 
gebruiken. Het geeft inzicht in de verschillende gebruikersgroepen, die het 
idee accepteren. WIE heb jij nodig en welke groep zet jij bewust in? 

Figuur 7. Adaptiemodel van Rogers (1962)

2,5%
vernieuwers

13,5%
pioniers

34%
voorlopers

34%
achterlopers

16%
achterblijvers
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Rogers onderscheidt 5 groepen in zijn model.

Vernieuwers. Als er een nieuw idee is, wordt dat vaak in eerste instantie 
omarmd door de vernieuwers. Dit is een kleine groep met mensen die altijd 
open staan voor verandering en verbetering. Ze hebben hier veel energie 
voor die ze er graag in willen stoppen. Je kunt ze zien als ‘trendsetters.’  

Pioniers. Net als de vernieuwers proberen de pioniers graag nieuwe dingen 
uit en deinzen zij er niet voor terug om daar tijd in te investeren. Deze 
groep is wel aanzienlijk groter dan de vernieuwers en zij hebben vaak al veel 
voorkennis van het nieuwe idee. Door deze kennis spelen zij een belangrijke 
rol in de van mond tot mond reclame rondom het nieuwe idee.

Voorlopers. De groep voorlopers is liefhebber van vernieuwende ideeën, 
maar kijkt in eerste instantie de kat uit de boom, voordat ze er iets mee wil 
gaan doen. Als deze groep mensen het idee omarmt, gaat het breder leven 
en het wordt het idee bekend bij veel mensen. 

Achterlopers. De groep achterlopers loopt achter de feiten aan en gaat pas 
over tot acceptatie van het idee, nadat het idee al door velen is geaccepteerd. 
De reden om de trend af te wachten heeft te maken met vertrouwen in het 
idee of plan, maar vaak ook met opgedane ervaringen vanuit het verleden.  

Achterblijvers. Deze groep achterblijvers blijft achter en houdt niet van 
vernieuwingen en veranderingen. Ze hechten sterk aan traditie en staan 
vaak wantrouwend tegenover nieuwigheden.

Wat kun jij nu met deze theorie van Rogers?  
Hoe maak je nu die keuzes wie je wel en niet en in welke fase betrekt bij 
het realiseren van je idee of droom?  

  Hier zal je per situatie opnieuw een inschatting van moeten maken. 
De ene verandering past nu eenmaal beter bij je dan de ander. Zo kan je 
soms een pionier of voorloper zijn, maar soms ook tot de achterlopers 
behoren. Dat geldt ook voor de collega’s in je team. 
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Onderstaande tips helpen je om het model toe te passen op jouw situatie.

 TIP: Zoek uit wat al werkt. Dit noemen we het waarderende principe. 
Richt je op positieve krachten van mensen (de vernieuwers en de pioniers) 
die mee willen doen en richt je niet teveel op de achterblijvers. In §7.1 
gaan we dieper in op de kracht van voorbeeldgedrag. 

 TIP: Alles wat je aandacht geeft, groeit. Begin klein (met de 
vernieuwers en de pioniers) en laat het groeien door verspreiding. Er 
zijn altijd voor- en tegenstanders bij verandering en vaak is er een grote 
middengroep die in eerste instantie een afwachtende houding aanneemt. 
Deze groep volgt meestal vanzelf, als de eerstgenoemde groepen het idee 
hebben omarmd. 
 

 TIP: Durf tijdens het proces zelf mee te bewegen en waar nodig bij te 
sturen. Je kunt geen veranderingen teweeg brengen zonder zelf mee te 
veranderen. Een frisse open ‘mindset’ doet het goed en brengt positiviteit. 
Durf te luisteren, te vragen, te onderzoeken en te evalueren.
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:

 Wees jezelf en pas je aan.
 Maak gebruik van je eigen en andermans  

 talenten en haal het beste uit jezelf én je  
 team.

 Heb vertrouwen in de ander. Sta open voor  
 nieuwe ideeën om problemen op te lossen  
 en taken goed uit te voeren. 

 Wees je bewust van de behoeften en de   
 mogelijkheden van de ander(en) en handel  
 daar ook naar. Je bent geïnteresseerd  
 in de ander: je wilt hem of haar leren   
 kennen en stopt daar tijd en energie in. 
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4. MAAK JE COLLEGA’S 
ENTHOUSIAST

Spreek je droom uit. Doe dat zo goed, dat jouw 

collega’s graag willen meedenken en meewerken. 

Dat vraagt lef, maar iedereen kan het.

Jouw mooie vak-droom kan redelijk algemeen zijn en daardoor herkenbaar 
voor veel van je collega’s, bijvoorbeeld: ‘Altijd voldoende gekwalificeerd 
personeel, zodat ik tijd heb om echte kwaliteit te leveren aan mijn klanten.’ 
Het voordeel van zo’n gedeelde veranderwens is, dat deze direct tot de 
verbeeldingskracht van je collega’s zal spreken. Het kan ook zijn dat jij een 
specifieke vak-droom hebt, waardoor het meer tijd of energie kost om je 
collega’s te overtuigen, bijvoorbeeld: ‘Communicatie met andere disciplines 
verloopt vooral via digitale kanalen’ of ‘Ik wil een nieuw hulpmiddel introduceren 
waar ik zelf in geloof, maar waar de andere collega’s nog niet van gehoord 
hebben.’ In beide gevallen wil je je droom graag delen en hoop je natuurlijk 
dat je collega’s enthousiast worden. Dan is er één ding cruciaal en dat is 
goed communiceren. 

In dit hoofdstuk geven we je handvatten en tips om het enthousiasme van 
je collega’s aan te wakkeren, zodat zij graag samen met jou aan de slag gaan 
om de gewenste verandering te realiseren.

4.1. Begin bij het waarom

Als collega’s het waarom van een verandering begrijpen en daarin ook echt 
geloven, zijn ze gemotiveerder om hun denken en doen aan te passen en er 
samen met jou energie in te steken. Alle reden dus om hier veel aandacht aan 
te besteden. In de praktijk wordt deze stap vaak overgeslagen: men neemt 
ten onrechte aan dat iedereen wel weet waarom de verandering belangrijk 
en zinvol is. We praten vaak over wat we willen, wat er moet gebeuren en 
hoe we dat voor ons zien en veel minder over het waarom. Let er maar eens 
op! Misschien is het volgende voorbeeld herkenbaar. 
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In een organisatie wordt besloten dat een nieuw elektronisch patiëntendossier 
wordt aangeschaft, met als redenen: het werkt efficiënter, het levert tijdswinst 
op voor zorgverleners, het zorgt voor meer werkplezier, omdat het eenvoudiger 
te bedienen is, de klant krijgt echt betere zorg, omdat de communicatie en 
rapportage ook tussen verschillende disciplines sterk verbetert. Dit is mooi! 
Hier zitten een aantal belangrijke ‘waaroms’ in, maar er bestaat een grote kans 
dat het nieuwe patiëntendossier het doel op zich gaat worden: ‘We verhogen 
het werkplezier door de aanschaf van dit nieuwe patiëntendossier!’ Dat de 
communicatie alleen nog maar gaat over het wat: het nieuwe patiëntendossier, 
terwijl dit dossier op zichzelf natuurlijk niet gaat zorgen voor werkplezier, hogere 
klanttevredenheid en betere interdisciplinaire samenwerking. 

De Golden Circle (Sinek, 2009) maakt het belang van het waarom 
inzichtelijk. Je vindt het in het midden van de cirkel. Het is de kern van je 
verhaal.  

Figuur 8. Golden Circle (Sinek, 2009)
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De Golden Circle heeft ons geïnspireerd om dit ‘waarom’ steeds voor 
ogen te houden bij het realiseren van onze doelen. Want als je start vanuit 
het waarom, dan volgen het hoe en het wat vanzelf. Je kunt hier in de 
verdiepingsartikelen op onze website en in vele boeken over verder lezen. 
Wat voor nu belangrijk is: je bepaalt het ‘waarom’ van je droom zelf aan de 
hand van onderstaande twee vragen:

  Welke bijdrage levert je droom aan het leven van anderen?

  Welke impact gaat de verandering hebben op de ander of  
 op de organisatie waar je werkt of op de maatschappij? 

 TIP: Het waarom van veranderingen in de zorg, waar ieder graag aan 
mee wil werken, ligt vaak in de sfeer van het verhogen van klantgeluk, betere 
zorg aan de klant, of het verhogen van werkplezier. 

Ook al heb je briljante ideeën, 
als je ze niet kunt overbrengen, 

dan kom je nergens 

(Lee Lacocca)
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4.2. Vertel verhalen

Als je het waarom van je beoogde verandering duidelijk voor ogen hebt, dan 
is het tijd om je collega’s enthousiast te maken. Je kunt hier goed verhalen 
bij gebruiken. Het bewust inzetten van verhalen wordt ook wel ‘storytelling’ 
genoemd. Verhalen raken ons, ze maken informatie concreter en ze zijn 
gemakkelijk te onthouden en te delen. 

‘Gisteren was ik op de afdeling en ben ik best wel geschrokken.’ 

Als een collega deze zin uitspreekt, dan staat jouw aandacht vast op scherp. 
Je voelt een bepaalde spanning in het bericht. Je bent benieuwd hoe het 
verder gaat. 

Figuur 9. Afbeelding over communicatie met en vanuit de verschillende  
veranderstijlen.

Storytelling helpt je om een verandering in gang te zetten. Als jij naast de 
feiten verhalen kunt vertellen vanuit je  of het hart van de organisatie, 
herkennen je collega’s zich erin en vang je hun aandacht. De kracht van 
verhalen is, dat mensen de beelden die de verhalen oproepen voor zich gaan 
zien en erbij gaan voelen. Door verhalen te combineren met Evidence Based 
Practice en concrete resultaten in de vorm van cijfers en grafieken komt je 
droom goed doordacht over en is de kans groter, dat het de ander raakt. 
Je houdt dan immers rekening met de verschillende veranderstijlen van je 
collega. Als je een verhaal vertelt, kan dit je dus veel opleveren. Storytelling 
is een vakgebied op zich waar veel over te lezen valt. Lees op onze website 
waar je rekening mee houdt bij het schrijven van een goed verhaal. Bekijk 
daar ook het format dat we hebben ontwikkeld voor het opbouwen van een 
goed verhaal.  

Ja, ik begrijp het

Communicatie bij de  
5 veranderstijlen 
GEEL 
GROEN 
ROOD 
WIT  
BLAUW
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 TIP: Weet je nog de verschillende kleurtypes die in hoofdstuk 3 genoemd 
zijn? Dat de ene collega graag vanuit logica en cijfers besluiten neemt en de 
andere liever vanuit emoties? Kijk wie er aanwezig zijn en maak je verhaal 
passend. 

4.3. Maak een ijzersterke pitch

• Je hebt voldoende kennis van je vak. 
• Je hebt alle vaardigheden in huis. 
• Je hebt de gewenste verandering voor ogen. 
• Je hebt er zelfs een verhaal bij gemaakt.  

 

Nu komt het belangrijkste gedeelte: je droom delen met je collega’s in de 
vorm van een krachtige presentatie. Goed communiceren is net zo belangrijk 
als de inhoud. Omdat je in de zorg veel overvolle vergaderagenda’s hebt en 
er een gevoel heerst van ‘druk zijn’, heb je vaak kort de tijd om je publiek te 
prikkelen en enthousiast te maken. Een pitch is dan een goed middel om dit 
op een krachtige manier te doen.

Met een goede pitch maak je je collega’s zo nieuwsgierig en enthousiast, 
dat zij mee willen doen om jouw vak-droom te realiseren. Hoe enthousiaster 
jij bent, hoe sterker je boodschap zal zijn. Bij een pitch heb je ongeveer 
twee minuten de tijd om je verhaal over te brengen. Je moet zelf dus heel 
duidelijk voor ogen hebben wat je wilt zeggen: wat vertel je wel en wat niet? 
Je houdt daarbij rekening met je publiek. Wie zijn aanwezig en voor welk 
soort informatie zijn ze gevoelig? De structuur op de volgende pagina helpt 
je om je pitch op te bouwen.
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Een aansprekende structuur voor een pitch
Start je pitch zó, dat je direct de aandacht hebt van je publiek. 
Je kunt kiezen voor een niet alledaagse, misschien zelfs 
controversiële vraag, die jouw toehoorder direct laat nadenken. 
Wist je dat…. ? Of je maakt indruk met een feit: ‘Elk jaar worden 
er x medicijnen gestolen.’ Je kunt ook starten met een visie: ‘Ik 
geloof dat, of ik vind dat.’ of met een verhaal (storytelling): ‘Twee 
weken geleden was ik daar en daar. Daar viel me iets op wat ik 
nog nooit eerder had gezien…’ 

In het middenstuk start je met het waarom. Waarom is er een 
probleem en wat is de reden dat jij er aan wilt werken? Je publiek 
mag zich best even ongemakkelijk voelen als ze dit horen. Het 
is vaak ook een probleem van hen. Nadat je dit probleem hebt 
benoemd, ga je over naar de oplossing (je doel) dat je daarvoor 
hebt bedacht. Concreet maak je duidelijk hoe je dit voor je ziet. 
Vervolgens maak je je publiek enthousiast, door de beoogde 
resultaten te benoemen. Uiteraard kan het ook zijn dat je zelf de 
oplossing nog niet weet maar daar juist samen met je collega’s 
over wilt gaan brainstormen. Dan nodig je ze aan het eind van je 
pitch uit om met je mee te denken. 

Sluit af met een vraag, zodat je in gesprek kunt gaan met de 
toehoorders. Zo ontstaat er geen abrupt einde na je verhaal en 
krijg je als het goed is weer belangrijke input terug. Is er geen 
tijd om vragen te beantwoorden? Stel dan toch een vraag. De 
vraag blijft in het hoofd hangen en mensen kunnen er later bij 
je op terugkomen. 

Om je voor te bereiden op vragen uit het publiek, maar ook om te 
weten te komen of er nog onduidelijke punten zijn, is het handig om 
je pitch een aantal keer op ‘proefpubliek’ te oefenen. Je kunt dan 
direct feedback vragen op je presentatie op het podium. Want ook 
dit is heel belangrijk. Hierover meer in de volgende paragraaf.
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 TIP: Bedenk dat het schrijven van je pitch ook schrappen is: hoort alles 
wat in je pitch staat bij de kern van je boodschap? 

 TIP: Gebruik korte, eenvoudige zinnen die aansluiten bij jouw 
toehoorders. 
 

 TIP: Verdiep je in de belangen van je publiek en pas je taal en inhoud 
daarop aan.

 TIP: Verwacht niet dat iedereen direct enthousiast is. Soms komen er 
vooral kritische vragen als reactie op je pitch. Zie dit als een aanmoediging, 
want het betekent dat er echt naar je geluisterd is.  
 

 TIP: Koester de mensen uit je team die je enthousiasme delen. Ze 
kunnen je bondgenoten in de volgende stap worden. 

4.4. Blaas je woorden leven in

Naast de inhoud van je pitch is de presentatie minstens zo belangrijk. Zorg 
dat je verhaal goed overkomt. Denk aan de volgende vier punten en oefen 
van tevoren met een klein publiek.

DE EERSTE INDRUK 
Je eerste woorden doen ertoe. Zorg dat de eerste zinnen binnenkomen bij 
het publiek (Anderson, 2016). Bouw daarna een paar seconden rust in om 
de reactie van de zaal te peilen. 

BOUW RUST IN 
Veel mensen draaien hun pitch in hoog tempo af. Wanneer je te snel 
spreekt, dan komt je verhaal niet goed over. Dat wil je natuurlijk niet! 
Wanneer je rustiger spreekt, straal je vertrouwen uit en kom je kundig 
over. Maak gebruik van pauzes en leg de klemtoon op de juiste woorden. 
Geef de toehoorders de gelegenheid om je woorden in zich op te nemen 
en vast te houden.
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WEES ENTHOUSIAST  
Natuurlijk ben jij enthousiast over de doelen die je wilt bereiken. Zelfs 
het meest saaie verhaal kan leuk worden om naar te luisteren, als jij 
enthousiast bent. Mensen voelen zich aangetrokken tot andere vrolijke 
mensen en positiviteit. Laat je energie, motivatie en enthousiasme dus 
goed zien tijdens je pitch!

HOUDING EN LICHAAMSTAAL 
Past je lichaamstaal bij wat je wilt zeggen? Een open houding brengt je 
letterlijk dichter bij het publiek dan een gesloten houding, zoals je armen 
over elkaar. Dit schept afstand. Als de meeste mensen uit het publiek een 
gesloten houding aannemen, kun je hier uit afleiden dat je benadering 
nog niet goed is aangekomen bij het publiek. Probeer dan eerst de sfeer 
weer rustig te krijgen en de houding van de ander open te maken voor je 
verder gaat. Dit doe je bijvoorbeeld door een vraag te stellen of rust in te 
bouwen.
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:
 Zet storytelling in om veranderingen  

 te stimuleren. 
 Houd je verhaal kort maar krachtig. 
 Gebruik zorgvuldig gekozen woorden.  
 Houd het WAAROM voor ieder scherp. 

 Dit zorgt voor de gewenste energie. 
 Straal zelfvertrouwen uit, dan zullen  

 toehoorders je adviezen en ideeën eerder  
 opvolgen zonder twijfel.  

 Breng op een inspirerende manier  
 belangrijke waarden, de doelen en de visie  
 van de organisatie over. 

 Neem hierbij de waarden en behoeften,  
 die in het team leven, mee.  

 Als je er niet van houdt om voor een groep  
 te spreken of in de belangstelling te staan,  
 dan kun je dit ook op een andere (ludieke)  
 manier doen.
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5. EÉN BEELD ZEGT MEER  
DAN 1000 WOORDEN  

Visualiseren is een belangrijk onderdeel van 

communicatie. Maar hoe kun je nu gebruik maken 

van deze vorm van communicatie, zelfs als tekenen 

niet je hobby is?  

 
‘We dachten dat we allemaal hetzelfde zeiden, maar door te visualiseren begrijp 
je veel beter wat de ander écht bedoelt.’ 

In dit hoofdstuk lees jij waarom visuele communicatie belangrijk én leuk is 
en hoe je het kunt gebruiken in je dagelijkse werk.  

5.1. Maak je communicatie leuker

Visuele communicatie is communicatie waarbij naast tekst en spraak ook 
gebruik wordt gemaakt van beeld. Door te visualiseren begrijp je beter wat 
een ander écht bedoelt: je kunt pas geschikt beeld gebruiken als je zelf héél 
helder voor ogen hebt wat je wilt gaan zeggen. Soorten beeld zijn onder 
andere: fotografie, afbeeldingen van internet, grafieken, filmpjes, icoontjes 
en zakelijke tekeningen. De afbeelding hieronder laat een overzicht zien van 
verschillende communicatie-uitingen.

Figuur 10. Verschillende vormen van communicatie.
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De krachtigste manier van communiceren blijkt een combinatie te zijn van 
tekst, woorden en beelden. In de volgende paragraaf benoemen we een 
aantal redenen waarom je visuele communicatie zo goed kunt gebruiken 
tijdens je werk: binnen je team, maar zeker ook in klantcontact.  

5.2. Zet visuele communicatie in

Waarom zou jij visuele communicatie gebruiken in je werk? Nou, hierom! We 
hebben een aantal redenen voor je op een rij gezet. 

• Er wordt in (zorg)organisaties al veel gecommuniceerd en geproduceerd 
en daar gaat veel tijd in om… heel veel tijd. Door naast lijvige getypte 
rapportages meer gebruik te maken van visuele communicatie, bereik 
je je doel sneller. Klanten (ook interne klanten en collega’s) verras je 
ermee en je eigen werk wordt er ook leuker en creatiever van.  

• Je kunt pas een goed beeld gebruiken als je zelf de kern van je verhaal 
duidelijk hebt. Maak daarom tijd vrij om na te denken over wat echt 
belangrijk is om te vertellen. Als iedereen dit zou doen, dan neemt het 
communicatieverkeer en de ruis in de communicatie aanzienlijk af.  

• Jouw ideeën worden zichtbaar. Ons brein houdt van beeld. 
Boodschappen met beeld worden vaak beter onthouden. 85% Van de 
mensen is beelddenker. Een beeld zegt meer dan duizend woorden? 
Cliché? Ja, maar wel waar (Koopman & Matser, 2019). 

• Complexe thema’s die binnen organisaties spelen, worden door 
de inzet van visueel denken inzichtelijker en oplossingen worden 
concreter. Zo kunnen mensen zélf het grotere plaatje zien.  

• Gebruik van beeld helpt ook als je elkaars taal niet goed spreekt. 



HEB ER LOL IN!    51

5.3. Kies de beste vorm

Er zijn verschillende manieren om visuele communicatie in te zetten. We 
benoemen er in dit boek drie ter inspiratie.

1. RAPPORTAGE MET FOTO’S EN VIDEO’S 

Er wordt in de zorg veel gecommuniceerd. Dikke pakken papier gaan per 
mail of postvak van de ene collega naar de andere. Doordat er zoveel 
communicatie plaatsvindt, is de kans groot dat een rapportage die je maakt 
niet echt zorgvuldig door iedereen gelezen wordt.

 Halen je collega’s dan dezelfde highlights als jij eruit?  
 Gaat het gesprek dan wel over waar jij het echt over wilt hebben?

Het gebruik van visuele communicatie in een rapportage of verslag aan je 
collega’s of in de communicatie aan klanten, helpt om het leesbaar te maken 
én het spreekt aan. Een klein voorbeeld:

Je wilt graag met je collega in gesprek over medicatieveiligheid. Je hebt een 
rapportage gemaakt, waarbij je cijfers gebruikt van het aantal VIM- meldingen 
en het aantal en soort medicatiefouten dat gemaakt is. Ook heb je de werkwijze 
beschreven en je geeft aan dat de medicatiekar en de ruimte waar deze staat 
onoverzichtelijk zijn en ze er vaak niet netjes opgeruimd uitzien. 

Het is onze ervaring dat dit gelezen wordt, maar de kans is groot dat jij 
een andere beleving bij de niet-nette-medicijnkamer hebt dan je collega’s. 
En dat jij daardoor een andere urgentie ervaart. Als je hierover echt in 
gesprek wilt gaan, dan is het maken van een foto van de medicijnkar 
zoals jij hem regelmatig aantreft een idee. Want dan kun je met elkaar 
in gesprek over wat jij niet netjes vindt en een ander kan dan aangeven 
hoe hij of zij deze medicijnkar ervaart.  PS. Let uiteraard wel op de soort 
foto’s die je gebruikt en wanneer en waarvoor; dit in verband met privacy 
gevoeligheid. Er mogen bijvoorbeeld geen personen op foto’s staan waar 
geen toestemming aan gevraagd is. 
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2. INFOGRAPHIC  

Een infographic is een afbeelding met daarin beeld en tekst inclusief 
statistieken (data) over een bepaald onderwerp. Het maakt een complex 
proces in één opslag duidelijk. Met een infographic kun je je uitleg opdelen 
in kleinere onderdelen: je combineert tekst, cijfers en beelden. De lezer 
neemt hierdoor de informatie gemakkelijk en snel tot zich. Je kunt met een 
enkele illustratie een volledig beeld schetsen over een onderwerp of een 
thema. Een leuk bijkomend voordeel is dat een infographic goed te delen is 
via social media of mail. 

Op onze website staat meer informatie over hoe je een goede infographic 
kunt maken: https://www.verpleegkundigleiderschap.online/infographic-
voor-de-zorg/

Kenmerken van een goede infographic
• Zorgt voor een gezonde afwisseling tussen beeld, tekst en cijfers. 

• Maakt er een duidelijk verhaal van met een kop en een staart. 

• Is ook begrijpelijk voor mensen die niets van het onderwerp afweten 

• Zoekt in het oog springende manieren om de informatie te presenteren 
en kiest voor verschillende uitwerkingen: heldere illustraties, foto’s, 
symbolen zoals lijnen en pijlen, korte teksten, grafieken en diagrammen. 

• Heeft een duidelijke focus in het onderwerp. Vertelt niet het hele 
verhaal met alle zijpaden, maar is beperkt tot de belangrijkste 
boodschap, de kern van het verhaal. 

• Heeft een rustig kleurenpalet. Uitpakken met veel levendige kleuren 
leidt af van de boodschap, terwijl een goed samengesteld kleurenpallet 
juist zorgt voor samenhang in de infographic. Een must, omdat een 
infographic vaak uit veel losse onderdelen bestaat. 

• Is een passend geheel. De verschillende visualisaties passen bij elkaar en 
vormen een geheel.
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3. VISUELE AGENDA & NOTULEN 

Eigenlijk is het gebruik van visuals bij de teamagenda of notulen een 
logisch vervolg op wat we bij §5.2 al aangaven. Het is hard werken in de 
zorg en gemiddeld genomen ervaart een zorgmedewerker een hoger-dan-
gemiddelde-werkdruk. Overleggen, vergaderen, het maken en lezen van 
rapportages, beleidsstukken, protocollen en projectplannen… het gebeurt 
vaak even tussendoor of thuis. Of net voorafgaand aan de vergadering. 
Terwijl juist op die overlegmomenten, waarbij ieder bij elkaar is, je echt wilt 
praten over deze onderwerpen die aandacht verdienen. Bij het opstellen van 
de agenda of het maken van notulen helpt het dan om gebruik te maken van 
iconen of symbolen voor bepaalde thema’s, zodat ieder in één oogopslag 
kan zien waar datgene staat wat op dat moment belangrijk is. 

Maar hoe doe je dat dan? 
Oók als je niet creatief bent, of niet goed bent in tekenen kun jij dit zowel 
schrijvend op papier als bij het uitwerken op je computer eenvoudig 
toepassen. Het voert te ver om hier diep op in te gaan, maar er gaat een 
wereld voor je open als je het leuk vindt om zakelijk tekenen toe te gaan 
passen in je werk. Onze grootste inspiratiebron hiervoor is De betekenaar 
(Koopman & Matser, 2019), zowel op papier als digitaal.
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 TIP: Als je dit wilt toepassen, is het belangrijk om met je team vaste 
iconen en symbolen voor bepaalde thema’s af te spreken (Ravers, 2012). 
Je maakt dan een soort iconen-bibliotheek. Als je Googelt op ‘icons’ en het 
onderwerp, kom je al veel icons tegen. 

Bijvoorbeeld:

‘Icon en idee’: dan krijg je het lampje in beeld: 

‘Icon en doel’: dan krijg je vaak dit plaatje: 

‘Icon en droom’:
 
‘Icon en strategie’: vaak iets met een pijl die een richting aangeeft: 

 TIP: Je mag de icons die je vindt niet zomaar voor alles gebruiken, soms 
zit er auteursrecht op. Dus kijk goed waar je het voor nodig hebt. Maar het 
helpt je ook om inspiratie op te doen om het zelf te tekenen. 

 TIP: Zelf tekenen kan met pen en papier, maar er zijn op verschillende 
Ipads ook tekenprogramma’s waarop je eenvoudig en snel kunt tekenen met 
mogelijkheden om deze tekeningen dan (online) te delen.  

 TIP: Visual notes hebben de mogelijkheid om zaken voor het voetlicht 
te brengen die in taal harder overkomen. Je brengt makkelijker een 
dialoog op gang. Je spreekt middels de visual en ieder ziet het onderwerp 
van gesprek voor zich. Leuker én sneller om te lezen (Ravers, 2012). 
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:

 Breng in beeld wat jij belangrijk vindt.
 Zwengel de echte dialoog aan door met   

 zowel tekst als visuals tot de kern van het  
 vraagstuk te komen.

 Ook als je jezelf niet creatief voelt, kan  
 zakelijk tekenen voor jezelf en de ander  
 inspirerend en verfrissend zijn.

 Wees creatief: het hoeft niet mooi te zijn,  
 maar vooral nuttig!
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6. EEN ‘GEWOON DOEN’ PLAN

Het geheim van dromen verwezenlijken begint met 

het uitzetten van een koers. Als je deze koers omzet 

in heldere plannen, richt je je energie op wat je wilt 

bereiken. 

Je wilt iets veranderen en je gaat ervoor. Want, stel dat het je lukt? Dat zou 
geweldig zijn! Sommige dingen lukken gewoon, zonder dat je je er specifiek 
op focust. Maar zoals je uit voorgaande hoofdstukken hebt begrepen, vraagt 
veranderen vaak een vooraf bedachte koers of strategie,  waarna je een 
praktisch actieplan(netje) maakt. 

‘Plans are nothing, planning  
is everything’ 

(Dwight Eisenhouwer) 
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Voordat je je plan gaat maken, raden we je aan eerst even een bakje koffie 
te pakken en goed na te denken:

• Over je droom en hoe deze samenhangt met je organisatie (hoofdstuk 
1 en 2). 

• Over je collega’s en klanten met wie je samen werkt (hoofdstuk 3) en 
hoe hun reactie was op je veranderwens (hoofdstuk 4).

• Over de betekenisvolle doelen die je gaat stellen (§6.2).
• Over wie nu echt belangrijk zijn om je droom te gaan realiseren (§3.3) en 

aan welke interventies je kunt denken die je kunnen helpen (§6.3).
• Tot slot over het juiste moment om te gaan handelen (§6.4).

We zeggen niet graag ‘moeten’, maar denk vooraf goed na over wat je in het 
actieplan gaat opnemen, want je actieplan kan pas beknopt en overzichtelijk 
zijn als jij/jullie heel goed nagedacht hebt/ hebben over wie, wat, wanneer 
en waarom gaat doen. 

6.1. Ken de noodzaak van heldere én kleine doelen

Groepen mensen willen eerder veranderen door betrokkenheid, goede 
verhalen en voorbeeldgedrag en veel minder door aandacht te geven aan 
rationele argumenten en processen. Als je betekenisvolle, concrete én 
realistische doelen stelt, begint er energie te stromen die aanzet tot actie. 
Niet alleen bij jezelf, maar ook bij je team. Om deze superdoelen te kunnen 
formuleren, deel je de gewenste verandering op in kleinere stappen. Je kent 
de uitdrukking misschien wel: ‘groot denken, maar klein durven doen’.        

 Het zijn de kleine dingen die er voor mensen echt toe doen. 
 Houd het simpel. 
 Je hebt er lef voor nodig.

Start met veranderingen die je snel door kunt voeren, want dat brengt ook 
het grotere proces op gang. Maak je doelen realistisch. Er zijn tenslotte 
weinig mensen die er zin in hebben energie te stoppen in een vaag doel of 
een doel wat vooraf al niet haalbaar lijkt.
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6.2. Stel betekenisvolle doelen

Dit is misschien wel de belangrijkste stap in je reis van droom tot resultaat, 
want zonder heldere doelen, zelden een resultaat. Toch wordt deze stap 
vaak niet goed uitgevoerd en ontstaan er wat vage en niet realiseerbare 
doelen, waar niemand echt warm voor loopt. Het formuleren van goede, 
betekenisvolle doelen wordt als moeilijk ervaren. Het liefst zien we een 
SMART-geformuleerd voorbeeld en dat knippen en plakken we zo dat 
het ons doel gaat worden. En yes.. het voldoet aan de eisen! Maar na dit 
hoofdstuk ga je er anders over denken. Misschien ga je doelen formuleren 
zelfs wel echt leuk vinden.

Een goed geformuleerd doel motiveert je én maakt je ambitieus: je hebt 
immers een stip op de horizon gekozen waar je naartoe wilt. Als dat iets 
is wat je écht graag wilt, dan wil je aan de slag gaan. Maar als je doel niet 
superduidelijk is, dan is het gemakkelijk om al snel te zeggen: ‘ik denk dat ik 
het wel heb gehaald’ of dat je niet weet waar je moet beginnen. 

Je doel superduidelijk maken, kun je doen volgens een bepaald principe. 
De meest bekende manier is het SMART-principe: je maakt een doel 
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Naast deze 
SMART-formulering zijn nog andere manieren van formuleren uitgedacht, 
die misschien wel beter passen bij de energie die je je gewenste verandering 
wilt meegeven, zoals de PRISMA-methode. Deze methode is ontwikkeld 
door Van der Schaaf van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland.  

Er is niet één ‘de-beste-methode’: gebruik de formulering waar jij het beste 
resultaat mee haalt, in jouw situatie. Het belangrijkste is dat je kritisch blijft. 
Kritisch naar jezelf en naar de doelen die je stelt. Gebruik wat logisch is. Stel 
je doelen. Haal je doelen.

We gaan je in deze paragraaf op weg helpen naar het formuleren van een 
betekenisvol- superdoel. Als je hier goed de tijd voor neemt, gaat veranderen 
echt veel beter. In onderstaande vier stappen kom je tot betekenisvolle 
doelen die je gebruikt voor de start van je ‘gewoon-doen’ plan (§6.5). We 
werken dit uit aan de hand van de PRISMA-methodiek en een praktisch 
voorbeeld.
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 STAP 1 
Houd je droom voor ogen. Stel een datum vast wanneer je de verandering(en) 
gerealiseerd wilt hebben en hoe het gewenste resultaat eruit ziet. (Misschien 
heb je al collega’s gevonden die graag aansluiten: het is waardevol deze stap 
dan al samen te doen). Voorbeeld: Je vak-droom is dat alle teamleden over 
één jaar een uur per dag de tijd hebben om met klanten iets te doen waar zij 
heel blij van worden, zodat zowel het klantgeluk als het werkplezier vergroot 
worden.

 STAP 2 
Schrijf alle tussenstappen op die nodig zijn om de gewenste verandering(en) 
te realiseren: dit worden je betekenisvolle doelen. Zie het genoemde voor-
beeld bij stap 1. De tussenstappen kunnen zijn:

• We gaan efficiënter om met onze tijd

• We weten van de klanten hoe zij hun tijd willen invullen

• We weten hoe wij als medewerkers persoonlijk onze tijd willen 
invullen met de klanten 

• We weten wat de (on) mogelijkheden zijn vanuit onze werkgever

• We informeren bij collega- organisaties waarbij ze dit uur per 
dag al hebben, hoe zij het organiseren.

 STAP 3  
PRISMA formulering (of SMART)

 

A

B

C 

D

E 
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Formuleer je doel positief. Het is belangrijk te formuleren 
wat je wél wilt. Een voorbeeld van een positief doel is: 
‘Het aantal uren dat we meer kunnen besteden aan het 
verdubbelen van direct klant-contact.’ Dit klinkt anders, 
dan wanneer je het negatief formuleert: ‘We verminderen 
het aantal uren dat we aan administratie besteden,’ terwijl 
je hetzelfde wilt bereiken.

Een realistisch doel houdt in dat het klein genoeg is om 
haalbaar te zijn en dat er geen subdoelen in verborgen 
zijn. Je vraagt je af of er voldoende kennis, middelen en 
bevoegdheden zijn om het resultaat te behalen. Dit is 
belangrijk, want een onbereikbaar doel motiveert mensen 
niet.

Ligt het doel binnen jouw invloedssfeer en initiatief? Als 
je géén invloed hebt op het doel, dan heeft het geen zin 
om er energie in te stoppen (§2.2). Formuleer het doel zo, 
opdat je zelf in staat én verantwoordelijk bent dit te halen. 
Op deze manier houd je het initiatief bij jezelf.

Er mag geen twijfel bestaan over wat je nou precies 
bedoelt. Een wildvreemde zou direct moeten snappen wat 
je nou daadwerkelijk wilt bereiken. Formuleer je een doel 
als ‘hogere klanttevredenheid’, dan heb je je doel bereikt 
als alles exact hetzelfde blijft, en toevallig één klant een 7 
in plaats van een 6 geeft. Dat is vast niet wat je bedoelt, 
dus het is handig om je doel specifieker te formuleren. Je 
beantwoordt eigenlijk de volgende W-vragen: WIE, WAT, 
WAAR?

Bij een meetbaar doel gaat het erom dat je op een bepaald 
moment kunt zeggen: JA, ik heb het behaald. Er is een 
bepaalde objectieve maatstaf waardoor jij de eindstreep 
behaalt. Een goed voorbeeld is de voorraad in het 
voorraadhok. Wil je bijvoorbeeld ‘een gevuld voorraadhok’ 
of altijd ‘minimaal 2 stuks van de verschillende 
benodigdheden in het voorraadhok?’

Als je een doel voor jezelf stelt, dan is het voldoende dat 
je het zelf accepteert. Maar wanneer je een doel voor een 
groep mensen stelt, dan is het belangrijk dat er draagvlak 
voor is. Je kunt het draagvlak vergroten door mensen actief 
te betrekken bij het kiezen en formuleren van het doel.

P Positief

R Realistisch

I Invloed

S Specifiek

M Meetbaar

A Acceptabel
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Als we kijken naar het voorbeeld uit stap 1, dan kan dit voor tussenstap 
A betekenen: ‘We willen de voorraad regelmatig controleren, zodat we nooit 
meer misgrijpen als we hulpmiddelen nodig hebben voor een klant.’ Dit is nog 
niet realistisch en meetbaar genoeg. Wél kun je aangeven: ‘Seb gaat iedere 
donderdag na de lunch het voorraadhok controleren.’ 

Dan kan dit voor tussenstap C betekenen: 

We onderzoeken bij elkaar wat wij zelf graag willen doen met de klanten en 
koppelen de juiste activiteit aan de juiste medewerker. Realistisch en meetbaar 
is: We stellen een vragenlijst op met activiteiten die iedereen graag wil doen. 
Deze vult iedereen in. Jolien bekijkt welke activiteiten we kunnen koppelen aan 
elke medewerker.
 

 TIP: Verwar doel en middelen niet. Middelen helpen je soms je doel te 
bereiken, maar zijn niet het doel op zich. Aanschaf van een nieuw software 
systeem bijvoorbeeld. Het systeem zelf maakt je niet direct klantvriendelijker!
  

 STAP 4  
Volgorde belangrijkheid & tijd. Heb je alle doelen opgeschreven en zijn ze 
PRISMA-geformuleerd? Plaats ze dan in volgorde van belangrijkheid en tijd. 
Sommige doelen kunnen naast elkaar gerealiseerd worden, andere horen 
juist na elkaar geplaatst te worden. Bij PRISMA doelen zit geen tijdgebonden 
aspect, zoals bij SMART-formulering. Dit is natuurlijk wel belangrijk en bij 
stap 4 denk je na over dit tijdsaspect.  

Het resultaat: je hebt een paar betekenisvolle doelen geformuleerd. Deze 
doelen zijn de basis van je gewoon-doen-plan.
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6.3. Zet de juiste interventies in

Je hebt de doelen gesteld. Nu ga je bepalen wat je gaat doen om je doel 
te behalen. Zoveel situaties en mensen, zoveel veranderaanpakken. Een 
bepaalde veranderstrategie kan beter of juist slechter uitpakken. Bepaal 
welke aanpak jullie het meeste aanspreekt. Een belangrijk gegeven is, dat 
veranderen iets is dat je samen doet en dat dit afhankelijk is van de situatie 
(Tiggelaar, 2015). Er is niet maar één goede aanpak.

Een interventie is een actieve, bewuste en geplande ingreep in een groep 
(of voor een individu) om het functioneren van de groep of het individu te 
verbeteren. Het kan gericht zijn op gedrag of is een onderdeel van een groter 
veranderplan. Als je op zoek gaat naar een passende interventie, neem dan 
onderstaande aandachtspunten mee bij je overwegingen:

 Draagt het bij aan het realiseren van het boogde doel? 
 Sluit het aan bij de behoeften van de betrokkenen?  

 Is de timing goed? 
 Blijven de kosten binnen budget? 
 
Als we het ‘kleurdenken’ vanuit hoofdstuk 3 erbij pakken, dan kun je vooraf 
een beetje inschatten welke interventie past. We zijn hier NIET volledig in, 
maar we willen je vooral prikkelen om zelf verder te denken. 



HEB ER LOL IN!    63

GEEL 

Op zoek naar 
gezamenlijk 
belang
Vergaderen
Derde partij 
betrekken
Juiste spelers 
inzetten 

BLAUW
Audits 
SWOT analy-
ses
Stappenplan-
nen
Projectmatig 
werken 
Archiveren 

ROOD
Relaties
Ruilen
Teamrollen
Loopbaan 
Sociale 
activiteiten
Samenwerken 

GROEN 

Teambuilding
Gaming
Intervisie
Coaching
Feedback 
Training 

WIT 

Netwerken
Persoonlijke 
groei
Open space 
bijeenkomsten
Zelfsturing
Rituelen en 
mystiek 

Figuur 11. Mogelijke interventies bij verschillende kleurtypes (Caluwe, 2010) 
vanuit Twynstra en Gudde

 
 TIP: Bij cultuurverandering is er vaak sprake van veel ‘groendruk’ 

interventies.

 TIP: Bij structuurveranderingen komen vaak meer ‘blauwdruk-
interventies’ naar voren en competenties van mensen (‘rooddruk’).
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 Er zijn veel verschillende interventies mogelijk.   
 Probeer bewust te kiezen. Als je bijvoorbeeld kijkt  
 naar jouw team en de kleurentheorie:
  • Wat zou er passen? 
  • Wat kun jij doen? 
  • Wat helpt als jij ‘blauw’ bent en werkt bij een  
    overwegend geel team? 

 

We merken in de praktijk dat interventies bedenken vaak lastig wordt 
gevonden. Wat wat is nu precies een interventie en waar kan ik dan uit 
kiezen? Daarom eindigen we dit hoofdstuk met een heleboel mogelijke 
interventies. De mogelijkheden zijn eindeloos. Kijk wat past voor jou en je 
team en/ of betrokken anderen! 

Feedback • Coaching • Presentaties 
geven • Rapportage • Vergadering 
Brainstormen • Onderzoek 
Rituelen • Teambuilding • Spelvormen 
Beloningssystemen • Humor 
Vragenlijst • Audit • Storytelling     
Nieuwsbrief • App gebruik 
Cursussen • Trainingen • Debat 
Motiverende gespreksvoering 
Feedforward • Nudging 
Functioneringsgesprek 
Medewerker tevredenheidsonderzoek 
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Veel collega’s zijn je al voorgegaan en hebben 
activiteiten en interventies ingezet om 
werkplezier en klanttevredenheid in de zorg 
te vergroten. 
 Opkomen vanuit je vak-inhoud voor je klant. 
 Maak contact met je wijk en neem je fiets! 
 Maak je zichtbaar in je wijk door middel van interviews. 
 Laat je organisatie weten als iets werkt of iets niet werkt 

(signaleren).
 Ontwikkel zelf beleid vanuit de praktijk.
 Organiseer een bewust koffiemomentje voor nieuwe collega’s.
 Investeer in stagiaires.
 Bel met je collega wijkverpleegkundige van een andere regionale 

zorgorganisatie.
 Leg nieuwe samenwerkingsverbanden, zodat de juiste zorg op 

de juiste plek komt in de regio waar je werkt.
 Vertel op verjaardagen het positieve verhaal over de zorg!
 Laat weten in de media wat je vak inhoudt.
 Houd de ontwikkelingen van je vakgebied bij in de politiek.
 Organiseer je eigen actiedag.
 Inventariseer eens welke stakeholders er invloed hebben op 

jouw vakgebied.
 Nodig eens een zorgverzekeraar of accountant uit in je praktijk 

van alle dag. 
 ………………………………………………….. 

Welke interventie(s) ga jij inzetten om je droom te realiseren? 
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6.4. Kies het juiste moment 

Gedragsverandering is complex. Van nature ervaren mensen weerstand bij 
veranderingen. Toch ontkom je er in de zorg niet aan continu met aanpassen 
en veranderen bezig te zijn. Wat zijn nu goede momenten om aandacht te 
vragen voor je droom? Of een grotere verandering door te voeren binnen je 
team? Aan de hand van een paar voorbeelden maken we duidelijk, dat het 
ene moment  geschikter is dan het andere. 

VOORBEELDEN VAN GÉÉN GESCHIKT MOMENT:

  Je teamleider trekt net de jas aan om naar huis te gaan. 

 Je hebt een moment gepland op de teamagenda, maar er is zoveel 
hectiek in het team, omdat er bijvoorbeeld een patiënt met ernstige 
klachten is opgenomen, dat de aandacht van je collega’s er niet bij is. 

Je kunt beter wachten op een moment, dat er wel tijd en aandacht is.

VOORBEELD VAN WÉL EEN GOED MOMENT: 

 Er ontstaan spontaan al nieuwe onzekerheden, waardoor routines 
worden doorbroken. Bijvoorbeeld de komst van een nieuwe teamleider of 
een nieuwe collega.

We lichten dit toe aan de hand van de recente coronacrisis, omdat deze 
psychologisch gezien duidelijk heeft gemaakt, hoe gedragsverandering (ook) 
werkt. 

In onzekere situaties gaan mensen anders kijken en anders denken. Gewoontes 
worden in tijd van crisis opeens anders en zichtbaar en dit kan een trigger zijn 
om iets nieuws te gaan doen of juist om iets op een andere manier te gaan doen. 
Heb jij bijvoorbeeld door de coronacrisis nieuwe inzichten gekregen? En heb je 
nieuw gedrag aangeleerd wat je wilt gaan volhouden? Je gaat bijvoorbeeld al jaren 
naar de sportschool. Door de crisis zat deze dicht. Je bent gaan hardlopen en dit 
nieuwe gedrag bevalt je goed. De kans bestaat dat je dat gedrag voort gaat zetten 
ook als de sportschool weer open is (Bron: https://Gedragsveranderaar.nl). 
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Een ander voorbeeld is het thuiswerken en het online vergaderen. Er is in 
de maatschappij de afgelopen jaren veel weerstand tegen geweest. En nu 
blijkt het in veel situaties te werken en goed uit te pakken. En het leidt 
tot succesverhalen: ‘we zijn samen best flexibel hè!’ Er ontstaan nieuwe 
waarden en verbondenheid. Met als gevolg dat het voor veel mensen en 
organisaties zelfs het ‘nieuwe gewoon’ gaat worden.

6.5. Ga aan de slag met je actieplan 

Plannen speelt zich af op de grens tussen fantasie en realiteit. Dat wat gepland 
is, heeft een sterke neiging om ook daadwerkelijk te gebeuren. In deze fase 
maak je keuzes en neem je besluiten.  
 
Er bestaan veel formats van mogelijke actie- en verbeterplannen. De 
één nog uitgebreider dan de ander. Voor grote implementatietrajecten 
binnen een organisatie kunnen die behulpzaam zijn. Maar we gunnen jou 
iets anders. Iets wat meer aanspreekt en wat je goed kunt delen. Twee 
voorbeeld actieplannen kun je downloaden van onze website.   
 

  Download een format-actieplan van onze website (mag ook een  
 ander format zijn uiteraard). 

  Schrijf daarop je droom/ einddoel en visualiseer het.  
  Schrijf daarop het betekenisvolle doel/ de betekenisvolle doelen die  

 je hebt geformuleerd. 
  Koppel daar de interventies en acties aan, die je gekozen hebt (§6.3).  
  Noteer belangrijke momenten wanneer jullie aan de slag gaan.  
  Schrijf op wie, wanneer actie onderneemt. 
  Noteer wanneer er geëvalueerd gaat worden. 
  Noteer wanneer en hoe jullie behaald succes gaan vieren. 
  Bij een heel praktisch actieplan kan je wekelijks met je team met een  

 markeerstift ‘BEHAALD’ zichtbaar maken. 
 
En dan: aan de slag! 
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‘Een droom wordt een doel 
wanneer actie wordt ondernomen 

om het te realiseren.’ 

 (Bo Bennet).

 TIP: Om de doelen in goede samenwerking met anderen uit te voeren, 
is goede communicatie van belang. Daarvoor is het goed om structuur 
in je communicatie-uitingen aan te brengen. Lees hiervoor verdiepende 
informatie op onze website. Daar is ook een communicatieplan-format te 
downloaden. Voorbeeld van een actieplan-format:
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:

 Ontwikkel een uitdagend en motiverend doel,  
 maar ook veel kleine en snel realiseerbare   
 doelen.

 Formuleer doelen met een daarvoor geschikte  
 methodiek, zoals PRISMA of SMART, zodat je  
 ook weet wanneer resultaat behaald is.

 Ontwikkel je droom tot een stappenplan dat  
 het gedrag van je team inzichtelijk aanstuurt.  
 Hoe specifieker je kunt zijn, hoe    
 waarschijnlijker het is dat het werk ook echt  
 gedaan wordt.        

 Wees zelf positief en enthousiast over de   
 doelen van het team en/of de organisatie:  
 wat je uitstraalt, komt ook naar je toe. 

 Maak een stip op de horizon, die ook duidelijk  
 maakt HOE deze behaald kan worden.  
 Als andere mensen je doelen als weinig  
 waarschijnlijk zien, zullen ze zich er ook niet  
 snel voor inspannen.
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Het enige dat je kan 
veranderen aan anderen, is de manier 

waarop jij naar hen kijkt.

Lief leven



HANDELEN
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7. DURF EN GA!
Jouw ‘gewoon doen’ plan is klaar. Dan is dit het 

moment waarop je goed voorbereid van start gaat. 

Het belangrijkste instrument voor actie ben je zelf. 

Beginnen = winnen! 

BELANGRIJK
Je plan is klaar, maar we willen benadrukken dat het gemaakte plan alles 
behalve statisch is. Het plan beweegt mee met de uitgezette acties en de 
situatie waarin jullie zitten. Het ene doel wordt al snel behaald, het andere 
blijkt taaier. Je komt onderweg obstakels tegen, waardoor je toch een extra 
interventie moet gaan inzetten of je wilt wat extra aandacht besteden aan 
onverwachte weerstand die je tegenkomt (zie ook hoofdstuk 8). Stuur dan 
bij en pas het plan wat aan. 

Het plan dat je gemaakt hebt is een hulpmiddel om je doelen te bereiken. 
Het kan jou en je team helpen om koers te houden en tijdig bij te sturen. 
We zeggen hier met opzet ‘kan,’ want een hulpmiddel is geen doel op zich. 
Jij bepaalt voor een belangrijk deel of je er gebruik van maakt en hoe je het 
inzet. Op de juiste manier? Met tegenzin? Een moetje? Of met enthousiasme 
en plezier?  

De manier waarop je dit aanvliegt, heeft te maken met persoonlijk leider-
schap. In vakliteratuur en online kan je hier veel over lezen. Het gaat over 
jezelf goed kennen, zodat je jezelf kunt aansturen. Dit is belangrijk, omdat 
je eerst van jezelf moet weten waarom je doet wat je doet, voordat je 
anderen kunt motiveren (zie ook hoofdstuk 2). In onderstaande paragrafen 
geven we drie ontzettend-belangrijke-handelingsvoorbeelden, die horen bij 
verpleegkundig leiderschap: geef zelf het goede voorbeeld, omarm nieuwe 
collega’s en zorg goed voor jezelf! 
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7.1. Geef het goede voorbeeld 

‘Goed voorbeeld, doet goed volgen’ is een spreekwoord, dat 
letterlijk betekent: als je zelf op de goede manier handelt, nemen anderen 
dat vanzelf over (Van Dale).

Een voorbeeldrol kan jou helpen als jij, vanuit je deskundigheid en motivatie, 
uitstraalt wat je graag wilt bereiken én er ook naar handelt (‘doe wat je zegt 
en zeg wat je doet’). Als jij jezelf als voorbeeld stelt, is dat één van de sterkste 
invloeden die je hebt op collega’s, doordat mensen van nature geneigd zijn 
om te kijken naar het voorbeeld van anderen om vervolgens zelf ook zo 
te gaan handelen (Bron: https://ICM.nl). Dat heeft als reden dat we dan 
niet zoveel hoeven na te denken over wat we moeten doen: dat wat onze 
voorbeelden doen, dat zal wel goed zijn. Soms is dit ook echt het goede 
voorbeeld, maar soms laten deze ‘rolmodellen’ juist ongewenst gedrag zien, 
dat we toch kopiëren. 

 Geven de kartrekkers van je team het juiste voorbeeld?  
 Ben jij je er zelf voldoende van bewust dat je werkt en handelt op de 

manier die bij jou past?

Voorbeeldgedrag is een vorm van onbewuste communicatie en sturing. Als 
je je hier bewust van bent, helpt het je kritisch te kijken naar het gedrag van 
anderen. Het heeft alles te maken met overtuigingen, normen en waarden. 
Zelfkennis is nodig om voorbeeldgedrag in te kunnen zetten. Een manier om 
je zelfkennis te vergroten is door op zoek te gaan naar feedback. Soms krijg 
je spontaan feedback, maar je kunt het ook bewust ophalen. Ook het vragen 
om feedforward helpt je vooruit. Lees hiervoor verder in hoofdstuk 10. 
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7.2. Omarm je nieuwe collega’s

Leerling verpleegkundigen en beginnend verpleegkundigen hebben 
behoefte aan goede begeleiding in een positief en veilig leerklimaat. Jij hebt 
daar invloed op: of ze willen komen werken, of je hun frisse blik serieus 
neemt en of je tijd en aandacht investeert in deze nieuwe collega. Organiseer 
bijvoorbeeld standaard een koffiemoment om ze van harte welkom te heten, 
want we hebben nog vele handen nodig in de toekomst!

We houden het in deze paragraaf bij bewustwording van jouw eigen invloed 
op een groot landelijk probleem. Neem onze vak-droom: ‘Het werkplezier 
in de zorg spat er vanaf: verpleegkundige is het beroep van de toekomst!’ 
Dit is een grote droom en het voelt niet direct realistisch. Maar, zoals je in 
hoofdstuk 5 hebt gelezen: als we het klein maken, dan heb je opeens veel 
invloed.

Als jij met enthousiasme praat over je vak, over je collega’s en de voldoening 
die je uit je werk haalt, dan straal je uit dat het een leuk vak is en dan worden 
anderen eerder enthousiast. Maak je werk dus zichtbaar, wees trots, deel 
je kennis en luister naar de frisse blik van buiten. Samen ben je krachtig en 
kunnen jullie de uitdagingen van de toekomst aan!

Ben je zelf de (tijdelijke) nieuwe collega? Of de startende leerling- 
verpleegkundige? 

Jij bent wie je bent. Als jij denkt of vindt of voelt dat iets niet pluis is, dan 
mag je daarop vertrouwen. Ook al lijkt jouw collega het niet direct te voelen. 
Als jij kansen en mogelijkheden ziet voor kwaliteitsverbetering, signaleer 
en benoem deze dan. Door de ruimte te pakken om met elkaar in gesprek 
te gaan over wat je echt belangrijk vindt, gebeurt er wat: je leert elkaar 
kennen, je houdt elkaar scherp, je gaat elkaar inspireren en je durft te vragen 
‘Waarom?’ 

BIJ ONS TEAM
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Dat is authentiek leiderschap en jij kunt dat als geen ander, want jij hebt een 
frisse blik. Jouw vragen helpen om vanzelfsprekendheden die in een team 
zitten duidelijk te maken en opnieuw te bepalen: werkt dit nog goed?

PAK DUS JE PODIUM!

7.3. Zorg voor jezelf 

Zoals we hierboven al aangaven: jij bent zelf het belangrijkste instrument. 
Iedere werkdag ben je een lichtpuntje voor iemand die jouw hulp nodig 
heeft. Je werkt hard en geen dag is hetzelfde. En dat betekent één ding: 
dat je ook goed voor jezelf moet zorgen. Om gezond te leven en een goede 
balans te ervaren tussen je werk en je privé situatie. Vitaal blijven dus. Als 
verpleegkundige weet je als geen ander wat vitaliteit is en het belang ervan.  

Als het gaat over vitaliteit noemen we hier ter inspiratie ‘Blue Zones’ en 
‘Positieve Gezondheid’, omdat je hierover steeds meer zult gaan horen. 
Wellicht gebruik je het gesprek over positieve gezondheid (Huber, 2012) al 
in je werk, in contact met je klanten, maar je kunt het zeker ook voor jezelf 
gebruiken. Hieronder staat een tekst over het concept positieve gezondheid 
en de relatie met Blue Zones. We hebben de tekst van de website van de 
IPH (Institute for Positive Health) gehaald.  

Als je kijkt naar het concept ‘Positieve Gezondheid’ ontwikkeld door Machteld 
Huber (Huber, 2012) dan wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen 
om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel 
mogelijk eigen regie te voeren. Bij de zes domeinen die ze uitwerkt, gaat het om 
gezonde gedragingen, geluk, sociale contacten, zingeving en de invloed van de 
directe omgeving. En deze komen sterk overeen met hoe mensen leven in de Blue 
Zones (Jansen, 2017). 

Blue Zones zijn plekken waar mensen langer en gezonder leven dan ergens 
anders op de wereld. Het is onderzocht dat dit samenhangt met een 
gemeenschappelijkheid in hun manier van leven, die goed lijkt voor de mens. 
Het belang van familie, geliefden en vrienden bijvoorbeeld. Het hebben van een 
levensdoel en veel vers en plantaardig eten. Er zijn op dit moment veel mensen 
én organisaties die deze Blue Zones als inspiratiebron gebruiken om langer 
gezond en betekenisvol te blijven. 



76    Verpleegkundig leiderschap werkt!

Figuur 12. Afbeelding gebaseerd op de 9 leefstijlgewoontes vanuit blue zones. 
Bron: https://www.floraa.nl/blue-zones/ 

En… Als je erover nadenkt, hoe vitaal ben jij?  

Wat kun je hier nu mee? 

Bij vitaliteit gaat het om het hebben van een gezonde leefstijl en dit gaat 
over aangeleerde gewoontes en gedrag. Gedragsverandering is een lastig, 
maar boeiend proces. Vaak weten we wel wat goed voor ons is, maar doen 
we wat anders.

Misschien ben je heerlijk vitaal. Ga er dan vooral mee door! Misschien ben 
jij iemand die graag iets wil veranderen in je leefstijl, maar je valt regelmatig 
in het oude gedrag terug. Dan is de belangrijkste tip die we hier geven, dat 
je voor jezelf heel duidelijk maakt:

 wat voor jou gezond gedrag is  
 wat voor jou een goede werk-privé balans is 
 wat jij nodig hebt om je batterij op te laden 

 
Maak hier kleine en haalbare (gedrags-) doelen van en bouw voor jezelf 
nieuwe rituelen in je dagelijkse routines, die het gezonde(re) gedrag leuker 
maken en toegankelijker. Op onze website lees je meer over de kunst en 
kracht van gedragsverandering. Ook op andere websites en in (online) 
bibliotheken zijn veel ‘fit en vitaal’-tips te vinden. 

9 leefstijl-gewoontes 
tot een lang en 
gelukkig leven

1.Natuurlijk bewegen
2. Heb een doel

3. 
Ontspan-

nen

4. 
80% 
regel

5.
Focus op 

plantaardig

6.
Wijntje

7.
Geliefden 

eerst

8.
Juiste 

omgeving

9.
Geloof/ 

waarden
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We noemen er hier een paar om je vast enthousiast  
te maken: 

 Gezond eten, voldoende bewegen en voldoende rust en ontspanning.
 Durf offline te zijn.
 Leef vanuit je passies.
 Zeg af en toe gewoon heerlijk NEE!
 Neem niet teveel verantwoordelijkheid: dat je ergens invloed op hebt, 

betekent nog niet dat je er verantwoordelijk voor bent. 
 Vergeet niet te lachen.
 Probeer stress en emoties de baas te zijn.
 Reflecteer regelmatig.

Ook voor jou geldt: als je wat wilt veranderen in je gedrag, kies dan een 
geschikt moment (§6.4). Wij hebben de recente coronacrisis aangegrepen 
om zelf meer te gaan bewegen en gezonder te gaan leven, door dit in onze 
dagelijkse structuur in te bedden. Er is een tweedehands elektrische fiets 
aangeschaft om het fietsen naar het werk ook na de crisis gewoon vol te 
kunnen houden én er wordt iedere werkdag een gezond lunchpakketje 
meegenomen van huis. 

In het volgende hoofdstuk lees je meer over de uitdaging van ‘doe en blijven 
doen’. Dit is geschreven in het kader van het realiseren van je droom, maar 
het geldt natuurlijk ook voor het volhouden van je eigen persoonlijke wensen 
als het gaat om bijvoorbeeld vitaal te blijven. 

Waar ga jij morgen mee aan de slag? 

  TIP: Kijk eens op de website van de Insitute for Positive Health (IPH) 
met informatie over Positieve Gezondheid en vul voor jezelf eens ‘het 
spinnenweb’ in. De uitkomst zegt iets over jouw balans ten aanzien van de 
zes genoemde dimensies van gezondheid. 

 TIP: Vul een checklist in op basis van een fitstop. Op onze site lees je 
welke mogelijkheden er zijn. 

  TIP: Als je gezonder wilt leven, probeer het in je dagritme te plaatsen, 
zodat het een nieuw ritueel gaat worden. En spreek je doelen hardop uit. Uit 
onderzoek blijkt, dat als je gedrag wilt veranderen en je dat hardop uitspreekt, 
je als mens betrouwbaar wilt zijn en je je er eerder aan gaat houden.
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:

 Laat los wat je niet verder helpt.
 Luister naar je  en volg je intuïtie. 
 Omarm nieuwe collega’s, luister naar ze en  

 geef ze een warm welkom.
 Mensen volgen wat je doet, 

 niet wat je zegt. 
 Voorbeeldgedrag is een belangrijke    

 succesfactor bij veranderingen.
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8. HOUD VOL  
Elke actie vraagt om een reactie. En niet altijd in 

de gewenste richting. De kans is aanwezig dat het 

geloof dat het je gaat lukken op de proef gesteld 

wordt...  

Onderweg op je reis van droom naar resultaat kom je situaties tegen die 
het je moeilijk gaan maken om het vol te houden. Je moet elke dag gefocust 
blijven op je doel, stug door blijven gaan, ook wanneer je het moeilijk hebt. 
Dat is een grote uitdaging met je volle agenda. Als verpleegkundig leider 
heb je invloed op je eigen dag én op die van je collega’s (§8.1). Je hebt ook 
mogelijkheden om met weerstanden in je team te dealen (§8.2). In §8.3 
geven we tips om eenmaal veranderd gedrag vol te houden en in de laatste 
paragraaf lees je hoe je met tegenslag om kunt gaan, bijvoorbeeld als je 
droom onverhoopt (tijdelijk) uit elkaar spat. 

8.1. Heb invloed op je agenda

Je hebt betekenisvolle doelen gesteld. Vol energie wil je aan de slag. Maar dan 
kom je op het werk en er moet van alles gebeuren. Je pakt zoveel mogelijk 
dringende klussen aan en je hoopt dat je daarna ruimte en rust hebt om 
je te concentreren op het realiseren van je doelen. Maar de dag daarna is 
het ook druk en de dag daarna ook. Je wordt opgeslokt door de waan van 
de dag. Herkenbaar? Je hebt de vorige hoofdstukken kunnen lezen hoe jij 
leiderschap kunt tonen. Je begint nu ook met leiderschap—aan je eigen dag. 

 Zorg dat je de juiste dingen doet.  
 Zet de écht belangrijke dingen op de eerste plaats. 

In het boek Timemanagement (Covey, 2015) staat een methode die jou 
en je collega’s helpt om orde te scheppen in je dagelijkse werkzaamheden, 
zodat je niet iedere keer hoeft te zeggen: ‘Ik heb het druk!’ Je kunt hiermee 
je taken overzien en prioriteiten stellen. Je zult zien dat de betekenisvolle 
doelen in kwadrant 2 vallen. Als leider maak je elke dag bewust tijd, door 
kritisch te blijven kijken naar je dagelijkse werkzaamheden: is er voldoende 
tijd om in kwadrant 2 aan de doelen te werken?
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BELANGRIJK Kwadrant 1     
Direct doen

Brandjes blussen,  
dringende problemen  
en deadlines

Kwadrant 2   
Plannen en later doen

Voorbereiding,  
planning, opbouwen 
van relaties en 
empowerment, opruimen 
en administratie

NIET BELANGRIJK Kwadrant 3    
Doorgeven- Anderen laten 
doen – delegeren 

Onderbrekingen, veel 
e-mailtjes, collega’s die 
binnen lopen, sommige 
verslagen, sommige 
vergaderingen, veel 
zogezegde dringende 
zaken

Kwadrant 4    
Dumpen- niemand laten 
doen

Onbeduidende zaken, 
social talk, uitstelgedrag, 
voortdurend checken 
van mail en app, 
tijdverspilling, 
dagdromerij, sommige 
telefoongesprekken

DRINGEND NIET DRINGEND 

Figuur 13. Timemanagement matrix (Covey, 2015)

 
Vraag je tijdens je werkdag regelmatig af: ben ik nu in kwadrant 1, 2, 3 of 
4 aan het werk? Dat geeft meteen inzicht in je taken en verstoringen. We 
geven hier een voorbeeld van.

De droom van het team is om de klanten beter te informeren, zodat de kwaliteit 
van de zorg verbeterd wordt. Eén van de betekenisvolle doelen die het team 
hieraan heeft gekoppeld, is om klanten die ontslagen worden van hun afdeling 
uit het ziekenhuis een informatie- en bereikbaarheidsfolder ‘op maat’- mee te 
geven met contactgegevens van het team zelf. Dit is al meerdere keren op de 
teamvergadering besproken en daardoor is het nogal belangrijk geworden, maar 
niet direct urgent.
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De vraag lag er al langere periode, maar elke dag was er wel iets wat met 
spoed moest gebeuren én het bleef onduidelijk wie het initiatief zou nemen 
tot het maken van deze folder. Op een dag nam een verpleegkundige 
initiatief, wees een concrete week aan en zei: ‘in deze week bedenken we 
wat we in de folder willen hebben staan en vrijdag gaat hij naar de drukker.’ 
Het team maakte pas op de plaats, ging samen kijken wat ze er echt in 
wilden hebben en ze overlegden met klanten welke informatie voor hun 
belangrijk is na ontslag uit het ziekenhuis. En ja, op vrijdag ging de informatie 
naar de drukker. (Dit mooie voorbeeld lazen we op de website https://
eenvoudinkwaliteit.nl.)

  Een activiteit uit kwadrant 2 werd verplaatst naar kwadrant 1.

8.2. Ga goed om met weerstand en spanning 

Elke actie, zorgt voor een reactie! 
Als mensen worden uitgenodigd om iets nieuws te leren, levert dat soms 
spanning op. Het nieuwe dwingt mensen iets van het vertrouwde los te laten. 
Onderstaande verandercurve van Fisher (2000) laat de verschillende fases 
en emoties die we als mensen doorlopen tijdens veranderingen mooi zien. 

 
Figuur 14. De Verandercurve van Fischer (2000). Geraadpleegd op de website 
van O&I management consultants in mei 2020 (https://www.oi.nl). 
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De invloed van de verandering op iemands werkzaamheden (hoeveel moet 
men loslaten) bepaalt hoe intensief iemand de curve doorloopt. Wanneer 
je iemand succesvol door een verandering wilt begeleiden, bepaalt de fase 
waarin hij of zij zit hoe je het beste kunt handelen. Is er ongeloof en angst, 
dan vergt dit een andere aanpak dan wanneer iemand al aan het accepteren 
is (STAVOOR, 2020). 
Hoe pas je deze verandercurve nu toe en hoe kun je het beste handelen in 
deze fases? De precieze aanpak verschilt per mens, maar per hoofdfase zijn 
er een aantal concrete tips:
 
  TIP: Herken de emoties uit de verandercurve 

  TIP: Identificeer in welke fase iemand zit 
 
  TIP: Bepaal de benodigde acties en voer deze uit 
 
  TIP: Herhaal dit!

In je dagelijks werk wordt de fase ‘weerstand’ vast herkend. Weerstand is een 
natuurlijke reactie op verandering en het hoort erbij. Het is niet altijd gericht 
tégen de verandering. Mensen vinden het wel fijn om zich te ontwikkelen, 
maar graag volgens eigen plan en wanneer het hun uitkomt. 

Weerstand verdwijnt niet vanzelf. Je moet er dus iets mee. Leer het  
(h)erkennen en vertrouw daarbij op je intuïtie. Hieronder een paar vormen 
van weerstand die je kunt herkennen vanuit je werk:

Sabotage 
Ik heb geen tijd  
Het is nu eenmaal zo 
We hebben het altijd zo gedaan 
Dit is al zo vaak geprobeerd! 
Geen reactie 
Stilte 
Mopperen 
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Maar wat kan JIJ nu concreet doen als je tegen 
weerstand aanloopt?  
 
We geven hier alvast 10 mogelijkheden om met weerstand om te gaan.

1. (H)erken het. Het hoort erbij en je kunt er ook je voordeel mee doen. 
Weerstand betekent dat het mensen ‘iets doet’ en dat betekent dat 
je een ingang hebt tot gesprek. Denk ook aan de uitspraak: zonder 
wrijving geen glans! 

2. Mensen willen graag autonoom zijn. Het gaat niet altijd primair om 
wat je zegt, maar zeker ook hoe je iets zegt. Het woord: ‘moeten’ wekt 
regelmatig weerstand op.  

3. Geef mensen het gevoel van keuzevrijheid. Je kunt dit bijvoorbeeld 
zo vragen ‘Wij realiseren dit samen en we kunnen dit op verschillende 
manieren doen. Wat spreekt je aan?’  

4. Haal direct na het delen van jouw veranderwens de verschillende 
verhalen op die leven bij de toehoorders. Op dat moment is de 
ervaren spanning om te veranderen namelijk het hoogst. Timing is dus 
belangrijk. 

5. Laat betrokkenen hun verhaal  doen, luister heel goed en kijk of 
alles goed is begrepen. Zo zorg je ervoor dat de verschillen in de 
werkelijkheidsbeleving klein blijven en het genereert betrokkenheid.

6. Deel succesverhalen. Prikkel de nieuwsgierigheid met verhalen 
(storytelling), waarin het gewenste gedrag al wat opgeleverd heeft. Soms 
zit weerstand in het feit dat mensen denken dat het niet haalbaar is. 

7. Benoem zelf al mogelijke tegenargumenten en laat de concrete 
meerwaarde zien.

8. Zoek de weerstand juist op. Omdat weerstand betekent dat het 
mensen iets doet- kun je het ook bewust inzetten. Dit wordt 
bijvoorbeeld ook wel gedaan met de term ‘werkgeluk’. Het roept enorm 
veel reacties op, zowel positief als negatief, waardoor het gaat leven. 
En, alles wat aandacht krijgt, groeit!

9. Soms wordt een doel als veel te groot ervaren: ‘We moeten daar NU 
naartoe!’ Dan moet er zoveel gebeuren dat het verlammend werkt 
(lees ook over de paniekzone in §3.1). Daar krijgen mensen minder 
zelfvertrouwen van. De beste remedie: houd het klein & overzichtelijk. 
En vier successen.

10. Een paar mogelijke andere reacties op weerstand zijn: feedback geven, 
erkennen, bevragen, apart nemen, tijdelijk vermijden. 
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8.3. Doe en blijf doen

Misschien herken je het wel vanuit je werkpraktijk. Er wordt een nieuwe 
werkwijze ingevoerd en ieder gaat ijverig van start om op die manier te 
werken. En dan na een paar weken… komt het oude gedrag weer tevoorschijn 
en is de nieuwe werkwijze bij nog maar een enkele collega in zijn of haar 
handelen terug te zien. Ook dat hoort bij het boeiende proces van gedrag 
blijvend willen en kunnen veranderen. Hoe kun je er met je team voor zorgen 
dat de nieuwe werkwijze ook gehandhaafd blijft?

Hier is veel vakliteratuur over te vinden. Wij hebben het antwoord niet, 
maar uit de theorie en vanuit praktische ervaring delen we wat tips en 
mogelijkheden met je.  
 
  TIP: Bepaal gewenst gedrag. Heel concreet en hele kleine stapjes. 

  TIP: Geef het gewenste gedrag of de nieuwe werkwijze een duidelijke 
plek in de dagstructuur. 

  TIP: Commitment laten uitspreken (ik vind het belangrijk) voor een groep 
of op papier. Motivatie om te veranderen is het sterkst als je uitspreekt 
gecommitteerd te zijn. We willen als mens graag betrouwbaar zijn. 

  TIP: Regelmatig herinneringen sturen aan dit commitment of 
routines aanmaken (iedere ochtend tandenpoetsen en/of regelmatig 
handenwassen).  

  TIP: Geef een duwtje in de goede richting door het gewenste gedrag 
aantrekkelijk en makkelijker te maken, door de omgeving wat aan te 
passen. Dit heet nudging. 

  TIP: Een autoriteit of rolmodel kan helpen: goed voorbeeld doet goed 
volgen! 

  TIP: Maak kleine stappen die overzichtelijk zijn- maak bijvoorbeeld een 
klein actieplan (zie onze website), print hem uit en streep met elkaar 
met een markeerstift welke stappen behaald zijn.  

  TIP: Geef complimenten en waardering en vier successen!

Gedragsverandering is een interessant vak. Er is veel over te lezen en te 
vinden (STAVOOR, 2020). Heb je interesse, lees dan verder in de vakliteratuur 
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of op onze website.  

8.4. Zie tegenslag als kans

De kans is natuurlijk aanwezig dat je zorgvuldig geplande verandertraject 
niet helemaal soepel verloopt. Dat de plannen die je zo zorgvuldig hebt 
uitgedacht, toch niet op tijd uitgevoerd kunnen worden. Misschien zie je 
een deel van je droom zelfs uit elkaar spatten… Geen nood, dit hoort erbij. 
Tegenslag brengt je waarschijnlijk zelfs nieuwe kansen.

Figuur 15. Plan en realiteit door Steenbergen, M.: https://www.
miekesteenbergen.nl/coaching-leertrajecten/ 

  Tegenslag schudt je wakker.  
  Het voelt als een crisissituatie. 

Iedereen krijgt te maken met vervelende, energievretende ervaringen en dat 
vindt niemand leuk. Dus het is fijn als je er goed mee om kunt gaan: je ervaart 
minder stress en het maakt je flexibel. Beter omgaan met tegenslagen kun 
je leren, maar dan is het goed eerst te bepalen hoe jij er nu mee omgaat: dat 
heet ‘coping’. Kort gezegd bestaat er een passieve en een actieve manier om 
met tegenslag om te gaan. 
Welke past op dit moment bij jou? 

In onderstaande afbeelding staan verschillende copingsmechanismen. Als 
inspiratie gebruiken we hiervoor de diverse copingstijlen die Carien Karsten 
op haar website uiteen heeft gezet (Bron: https://www.carienkarsten.nl/
copingstijl/, geraadpleegd juni 2020). 
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Figuur 16. Copingmechanismen.

De meer passieve manier leidt tot een soort stilstand in je handelen: je vermijdt 
de teleurstelling of je maakt je teveel zorgen of je knokt je juist helemaal leeg. 
Eigenlijk kan gezegd worden: hoe actiever je copingstijl, hoe flexibeler je bent.  
 
Voorbeelden van actief omgaan met tegenslag zijn:

 Je accepteert de situatie.
 Je zoekt naar oplossingen. 
 Je vraagt om hulp.
 Je spreekt jezelf uit en laat zien wat het met je doet.
 Je past je plan aan en creëert nieuwe realistische verwachtingen. 

Als je het juiste copingmechanisme hanteert, creëer je bij tegenslag zelfs 
kansen voor jou, je team en je project. Maar ook hierbij geldt: één juiste 
manier is er niet. Het varieert per persoon, per situatie en zelfs per moment. 
Het belangrijkste voor jou als verpleegkundige is: je hebt invloed op je eigen 
reactie op teleurstellingen en op de flexibiliteit van je team.  

Groei en 
ontwikkelingcreatieve oplossingen zoeken

sociale steun

expressie van emoties

negeren

verdoving zoeken

passief afwachten

vermijding

geruststellende
gedachten
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Tegenslag binnen je team

Omgaan met tegenslag legt de zwakke en sterke punten van de samenwerking 
binnen je team én van ieder teamlid afzonderlijk onder een vergrootglas. 
Dit kan een trigger zijn om iets nieuws te gaan doen of juist om iets op 
een andere manier te gaan doen (lees ook §6.4). En daarom is dit een 
moment voor jullie om te groeien: je leert samen steeds beter omgaan met 
teleurstellingen en tegenslag. Dat vergroot jullie wendbaarheid. Het maakt 
het team sterker.

Door elkaar steeds beter te leren kennen en samen steeds een duidelijk 
doel voor ogen te hebben, de juiste mindset te ontwikkelen en  vooruit te 
kijken, zorg je ervoor dat je steeds beter met teleurstellingen en tegenslag 
om kunt gaan.

  TIP: Vul voor jezelf eens een coping-vragenlijst in om inzicht te krijgen 
in hoe jij met tegenslag  omgaat. Op onze website kun je zo’n vragenlijst 
vinden en meer lezen over het verwerken van tegenslag.

  TIP: Maak je copingstrategie actiever, doordat je tegenslag ziet als een 
kans om je te ontwikkelen en te innoveren binnen je team en organisatie.  

  TIP: Het communicatiemodel Roos van Leary geeft je handvatten voor 
effectief communiceren bij tegenslag binnen je team. 
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    VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:
 Begin met leiderschap aan je eigen dag.
 Een goed timemanagementsysteem is het   

 verschil tussen doelen hebben en doelen halen.
 Herken en erken weerstand. 
 Zie tegenslag als een kans om je te   

 ontwikkelen en om te innoveren binnen je  
 team en de organisatie waar je werkt. 

 Succesvol veranderen met duurzaam   
 resultaat ontstaat als betrokkenen zich   
 medeverantwoordelijk voelen voor het slagen  
 van de verandering.

 Als betrokkenen WETEN (noodzaak en  
 ‘what is in it for me’) wat de verandering  
 betekent, als ze de verandering WILLEN   
 (betrokken en vertrouwen) en als ze de   
 verandering en nieuwe manier van werken  
 KUNNEN (kennis, ervaring en middelen zijn  
 beschikbaar). 



RESULTAAT 
BEHALEN EN 

VIEREN
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9. VIER JE SUCCES
 

 

Genieten van je succes vult je energie weer aan. Je 

gaat er beter door functioneren en dat is niet alleen 

plezierig voor jou, maar ook voor je omgeving. 

Ontvang complimenten en geef ze door! 

9.1. Vier je successen

In de voorgaande hoofdstukken heb je handvatten gekregen om invloed uit 
te kunnen oefenen op je werkomgeving om zo belangrijke doelen te kunnen 
behalen. Je hebt hard gewerkt. Je hebt sámen hard gewerkt aan een voor 
jou of jullie belangrijk resultaat en het is behaald! Je hebt stappen genomen 
om ergens te komen en nu is het klaar – of een eerste gedeelte is klaar. 

Wat er vaak in de praktijk gebeurt, is dat je werkt aan veel doelen 
tegelijkertijd en dat steeds maar blijft doen, omdat de waan van de dag 
nu eenmaal druk is. Of, wat ook een beetje bij onze Nederlandse cultuur 
past: we vinden het gewoon om resultaten te boeken en weer door 
te gaan. Het kan tenslotte altijd beter. Maar juist als het druk is op je 
werk, helpt het om ergens een punt of komma achter te kunnen zetten. 
Het is goed om trots te zijn op wat bereikt is. Het resultaat dat je, soms 
ondanks alles, samen hebt behaald. Dit stilstaan bij resultaat (positief of 
negatief) is nodig om vooruitgang te kunnen boeken. Om je af te vragen:  

  Wat hebben we bereikt?  
  Hoe hebben we dat gedaan? 
  Wat is daarin succesvol geweest?  
  Wat helemaal niet?
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Je leert dan van jezelf en elkaar (reflectie) om verder te kunnen groeien 
maar... je creëert ook de mogelijkheid om te kunnen vieren. 

Belang van het vieren van successen  
Vieren en persoonlijke waarden hebben een sterke relatie. Welke doelen 
we ons ook stellen in ons werk, het resultaat of de voldoening is het 
grootst als ze ons verbinden met onze persoonlijke waarden. Door stil te 
staan bij je successen, deel je jouw waarden en ervaar je meer waardering 
voor jezelf. Hierdoor kun je jezelf sneller motiveren voor toekomstige 
uitdagingen. Het geeft positieve energie om weer verder te gaan! 

Successen vieren met je team en andere collega’s zorgt daarnaast voor een 
saamhorigheidsgevoel. Het geeft een gevoel van verbinding en plezier om 
samen aan iets heel concreets te werken en ook onze resultaten te vieren. 
Het laat zien waartoe je samen in staat bent. Het is een motor voor vervolg 
(Teunis, 2008).

Hoe je successen kunt vieren 
Successen vieren hoeft helemaal geen grote happening te zijn. Het kan al 
betekenen dat je het succes meedeelt aan je team of het kan iets kleins 
zijn wat je in je eentje doet. Het gaat om bewust even stil staan bij het 
succes. Bron: https://hetnlpcollege.nl/successen-vieren/

Er zijn verschillende mogelijkheden om successen te kunnen vieren: wat 
lekkers bij de koffie, elkaar complimenten geven, of even wat aandacht op 
de agenda bij het teamoverleg. Toch zijn er leuke vier-ideeën, die net even 
wat extra’s kunnen doen voor jou en je team en die we met je willen delen 
(Teunis, 2008). Lees hierover meer in het artikel over successen vieren op 
onze website. We noemen er hier vast vier.
 
TEAM-MOOD-BORD 
Je kunt op een grote wand of blanco poster jullie successen opschrijven of 
visualiseren (met bijvoorbeeld foto’s of memo-kaartjes). Dan kunnen jullie 
de successen iedere dag zien en zie je het resultaat ook groeien.
 
DELEN VAN JE SUCCESVERHAAL  
Deel je verhaal in een nieuwsbrief of schrijf er een blog bericht over. 
Probeer ook eens met je hele team/bedrijf bij elkaar te komen en verhalen 
met elkaar te delen.  
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VIER-BUDGET 
Spreek met elkaar af dat iedereen een budget krijgt om één keer per 
jaar op een creatieve manier iets leuks te doen en dat iedereen zelf 
verantwoordelijk is om iets te ondernemen wat uitdrukking geeft aan wat 
er te vieren is. Het gaat er om dat je zelf alerter wordt op successen, ze 
deelt en viert. 

LAAT ZIEN DAT JE TROTS BENT OP JE COLLEGA’S 
Geef elkaar eens een compliment, want complimenten ontvangen is altijd 
leuk. Een praktijkvoorbeeld is een team, waarbij een nieuwe medewerker 
in de eerste week een setje ‘compliment cards’ krijgt om weg te geven aan 
collega’s die hem/haar in die eerste week op weg geholpen hebben.  

Wat als er wel resultaat geboekt is, maar dat het niet het gewenste 
resultaat was? 
Je had een plan, je hebt iets bedacht, maar het heeft niet opgebracht 
wat beoogd was. Dat is ook leerzaam. Onverwachte uitkomsten liggen 
aan de basis van veel vernieuwingen. Daarom is het belangrijk dat er een 
cultuur heerst, waarin fouten maken mag en dat ze niet ‘toegedekt’ hoeven 
te worden. Sterker nog, innovatie kan niet plaatsvinden zonder fouten 
te maken. Het impliceert namelijk actie in een nieuwe en onbekende 
omgeving (leerzone). Er wordt creativiteit in denken verwacht, waarbij dus 
minder kennis is en waar minder routines bestaan. 

Door steeds (samen) te kijken waar het  anders is gelopen, houd je focus 
op het grotere geheel. Als je precies weet wat je wilt en als je in staat bent 
om je op dit resultaat te focussen, kan niets, geen enkele fout, je ervan 
weerhouden door te gaan en te bereiken waarvan je droomt. 

9.2. Deel de resultaten 

Bij veranderen en innoveren steek je regelmatig je hoofd boven het maaiveld 
uit. Je neemt een risico. Je stapt vanuit je comfortzone naar je leerzone (zie 
hoofdstuk 3) en je probeert iets nieuws uit. En dat is goud waard: er wordt 
met elkaar geleerd en daar vindt de ontwikkeling van het beroep ook plaats. 
Juist daarom is delen van resultaat nodig. Wees trots op wat je neerzet, laat 
zien hoe je vak zich ontwikkelt. Zo ontstaat Evidence Based Practice!

  Maak zichtbaar wat je doet.  
  Deel wat goed gaat én wat er niet goed gaat.  
  Zet je beroep in de spotlights. 
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Delen van kennis hoort ook bij je voorlopersrol. Je hebt als verpleegkundige 
een rol in het activeren van collega’s om kennis te delen. Zoals je gelezen hebt 
in hoofdstuk 3 zijn het de voorlopers die de rest van een groep uiteindelijk 
meetrekken in een nieuwe ontwikkeling. 

Het belang van delen 
Delen van kennis en ‘best-practices’ voorkomt dat ieder steeds zelf 
opnieuw ‘het wiel uitvindt’. Het scheelt tijd en geld door elkaar te helpen. 
Dus durf te delen én durf te vragen. Let er hierbij op, dat je steeds handelt 
vanuit je eigen unieke context en dat bijvoorbeeld beleid van een ander 
niet één op één over te nemen is. Jullie hebben een andere visie en 
waarschijnlijk ook andere unieke kenmerken. 

Als je kennis deelt, inspireer je  
anderen om ook in actie te komen. 

 

Als een nieuwe werkwijze is uitgeprobeerd en is geëvalueerd en het heeft 
geleid tot resultaat, dan is het belangrijk dit te communiceren naar andere 
zorgprofessionals, instellingen, beroepsgroepen, cliëntenverenigingen, 
beleidsmakers en politici (Adriaansen M, 2018). Je blijft dan je vak ontwikkelen 
en je maakt ook buiten je organisatie zichtbaar wat belangrijk is. 

N.B. Als (landelijke) beleidsmakers niet weten wat werkt in de dagelijkse praktijk 
en wat er speelt, kunnen ze het ook niet meenemen in hun nieuwe beleid.
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Hoe deel je je kennis?  
De cultuur van een organisatie heeft grote invloed op de mate waarin 
mensen bereid zijn kennis te delen. Begrijp welke cultuur binnen je 
organisatie heerst en hoe deze ervoor kan zorgen dat mensen weerstand 
bieden tegen openheid. Een aantal redenen waarom mensen huiverig 
kunnen zijn om kennis te delen, is dat ze:

 bang zijn voor verandering;
 geen veilige cultuur ervaren voor het melden van fouten: bang zijn dat 

ze erop afgerekend gaan worden;
 het gevoel hebben dat ze geen waardering krijgen voor hun inzet/input;
 niet willen dat iemand anders er met de eer vandoor gaat.

Deze overwegingen zijn allemaal te herleiden naar één oorzaak: een 
gebrek aan vertrouwen. Als verpleegkundig leider kun je je inzetten om een 
omgeving te creëren, waarin een ieder zich comfortabel en veilig voelt om 
kennis te delen. Als je zelf het goede voorbeeld geeft, dan draag je al bij aan 
een open aanspreekcultuur. 

Er zijn vele kanalen beschikbaar om kennis met elkaar te delen. Er zijn 
online platformen beschikbaar: op organisatie niveau, maar ook regionale 
en landelijke platformen. Ook LinkedIn en Instagram, WhatsApp en andere 
sociale media dragen eraan bij zeer snel kennis en ervaringen met elkaar te 
delen. Daarnaast noemen we hier nog het personeelsblad, intranet, de VAR, 
jaarverslag, vakbladen zoals ‘TVZ’ en ‘Nursing’ en je kunt ook spreken op 
congressen. Ook gewoon afspreken  met collega’s uit een andere organisatie 
of werkzaam in een ander werkveld werkt nog steeds heel goed. 

Hieronder alvast ter inspiratie een kort overzicht met mogelijke kanalen en 
middelen om resultaten te delen en kennis te verspreiden. Op onze website 
lees je er meer over.

Online platformen • LinkedIn • Instagram • Whatsapp 
Personeelsblad • Intranet • VAR • Jaarverslag 

Vakbladen • Congressen • Beroepsvereniging • Pitch 
Rapportage • Vergadering • White paper • Mail • Blog  
Fotoverslag • Infographic • Nieuwsbrief • In gesprek 

Bij het koffieapparaat • Vrijdagmiddag borrel 
Persbericht • Resultaten-muur • Workshop • Webinar 

Filmpje • ……………..vul maar aan!  
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VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:

 Heb er lol in! 
 Vier resultaten samen en deel zowel   

 successen als wat niet heeft gewerkt.  
 Ook met vakgenoten buiten je team!
 Geef elkaar complimenten.
 Een cultuur van veiligheid waarin fouten  

 gemaakt mogen worden is essentieel. 
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Het is niet de criticus die telt; niet
degene die ons erop wijst waarom de sterke 
man struikelt, of wat de man van de daad 

beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die 
daadwerkelijk in de arena staat, 

zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en 
bloed; die zich kranig weert;

die fouten maakt en keer op keer 
tekortschiet, omdat dat nu eenmaal 

onvermijdelijk is;

Die desondanks toch probeert iets te 
bereiken; die groot enthousiasme en 

toewijding kent; die zich helemaal geeft 
voor de goede zaak;

Die, als het meezit, uiteindelijk de triomf 
van een grootse verrichting proeft, en die, 
als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval 

grote moed heeft getoond.…

Dit is de toespraak die Theodore Roosevelt hield
 op de Sorbonne Universiteit in Parijs op 23 april 1910.



TERUGKIJKEN 
EN ONTSPANNEN
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10. KIJK TERUG EN VOORUIT

Invloed uitoefenen en succesvol verbeteren is 

onmogelijk zonder te reflecteren. Reflectie helpt je 

je invloed effectief te gebruiken en in te spelen op 

wisselende situaties. 

Misschien moet je jezelf eerst 
tegenkomen voordat je het 

 kunt zijn 

(Loesje)

10.1. Reflecteer op je eigen handelen 

Wij zijn fans van reflectie. Het is zo-ontzettend-waardevol om kritisch naar 
je eigen handelen te kijken. Dat je weet waarom je doet wat je doet. Dat je 
niet direct met een vinger naar de ander wijst en dat je je eigen valkuilen 
(bijvoorbeeld geen ‘nee’ durven zeggen) steeds duidelijker voor ogen hebt. 
Want dat helpt jezelf – en dus ook- de ander. 
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Met reflecteren leer je jouw invloed effectief te gebruiken en daarmee te 
spelen in wisselende situaties. 

In deze paragraaf géén toelichting op reflectie instrumenten die beschikbaar 
zijn. Als er één opleiding is waar je leert te reflecteren, dan is het de opleiding 
tot verpleegkundige. Soms tot frustrerends toe. We beperken ons hier tot 
het benoemen van het grote belang van reflecteren als het gaat over je rol 
als verpleegkundig leider. Dat je weer even stilstaat bij het waarom:

  Je durft naar jezelf te kijken en je bent je bewust van de impact van 
jouw gedrag op anderen. 

  Je bent je bewust van de impact van het gedrag van anderen op jou.

Wat levert reflecteren je op?
 Het heeft impact en kan je leven positief veranderen, als je bewust 

nadenkt over wat werkt en wat niet werkt. 
 Je kunt betere beslissingen nemen en je acties daarop bijsturen. 
 Het creëert zelfbewustzijn, wat je als leider nodig hebt om jezelf en je 

team en je klanten te kunnen sturen.
 Een frisse blik: het stelt je in staat dingen vanuit een ander gezichtspunt 

te begrijpen en te zien. Wanneer je een stapje terug doet van een 
situatie, krijg je een nieuwe kijk op de zaak en een nieuw begrip. Je kunt 
het hele plaatje zien, niet alleen het stukje van de puzzel. 

 Je draagt je aannames uit: wat jij gelooft dat waar is, is niet altijd de 
waarheid. 

 Het wakkert een dieper niveau van leren aan: als je de tijd neemt om na 
te denken, te ‘herkauwen’, ben je beter in staat om verbanden te leggen 
en informatie te onthouden. 
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We benoemen tot slot twee mogelijkheden die jou kunnen helpen bij goed 
reflecteren. Het zijn de feedback-methode en de feedforward-methode.

 Ken jezelf. 
 Kijk je wel eens echt naar je zelf? 
 Ken jij je sterke én je zwakke kanten? 
 Weet jij waarom je doet, wat je doet? 
 En zie jij wat anderen zien van jou? 

Bij feedback gaat het om het teruggeven van je waarneming over het gedrag 
van de ander. Hiermee maak je diegene om wie het gaat bewust en kan 
hij of zij – indien gewenst – nieuw gedrag aanleren. Wees dus niet bang 
om je collega’s rechtstreeks feedback te geven, maar doe dit wel op een 
respectvolle manier. Het versterkt de band met je collega en het zorgt voor 
betere communicatie. 

Figuur 19. Het feedbackproces (https://proceschef.nl)

Bij feedforward geef je zelf richting aan de inzichten die JIJ wilt. Je legt 
de focus op de toekomst en de mogelijkheden die daar liggen om jezelf 
te verbeteren. Dit stimuleert positief denken en creëert nieuwe kansen. Je 
vraagt de ander direct naar informatie over je eigen functioneren. Door het 
tonen van je kwetsbaarheid, creëer je ook vertrouwen en commitment bij 
de ander. 

Mijn 
bedoelingen

Mijn 
gedrag

Mijn uit-
werking op 
jou

Jouw
verhaal 
over mij

Mijn gedacht- 
en en gevoel-
ens
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N.B. Om het maximale uit je feedforward te halen, moet je het belangrijk 
maken. Door de omgeving regelmatig te vragen of ze al verandering zien, maak 
je ze deelgenoot van jouw verandering. De ander ziet dan dat jij er echt aan 
werkt, waardoor de acceptatie groeit. Gaat het dan een keer mis, zal men juist 
begrip tonen in plaats van je erop afrekenen (Geraadpleegd mei 2020: https://
humannavigator.nl, 2020).

10.2. Evalueer je vooraf bedachte koers 

Stilstaan bij je handelen  
is vooruitgang.  

 
(Loesje) 

Goed evalueren is een kunst. Te vaak gebeurt het dat er met behulp van 
een vragenlijst aan het eind van een plan of activiteit wordt geëvalueerd. 
En dat er vervolgens niet veel gebeurt met de opgehaalde gegevens. Het is 
een beetje van: zo is er altijd geëvalueerd. Goed idee voor jou dus om zelf je 
evaluatie iets anders vorm te gaan geven, zodat het je echt wat oplevert. Met 
evalueren vergelijk je namelijk de verwachting die jij van te voren had van 
je doelen, je gewoon-doen-plan, je gekozen interventies en je manier van 
communiceren, met hoe het echt is gegaan. En wat het resultaat geworden 
is. Je beoordeelt dus de resultaten van je acties.

 Je bepaalt wat succesfactoren waren.
 Je kijkt daarbij welke eventuele storende factoren een rol hebben 

gespeeld. 
 Je trekt conclusies voor jouw werkwijze in soortgelijke situaties.

Bij een procesevaluatie ga je na of de aanpak op de juiste wijze en naar 
tevredenheid is uitgevoerd. Je kunt zeggen: van jouw droom tot aan het 
resultaat! Je evalueert de door jou gekozen weg (zie jouw gewoon-doen- 
plan) waarlangs het doel bereikt is. Je komt te weten wat goed ging bij 
de uitvoering, maar ook wat tegenviel of niet gelukt is. Daarnaast krijg je 
inzicht in waarom bepaalde activiteiten achterblijven bij de verwachtingen.  
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  Waar is het misgegaan? 
  Waar ligt het aan? 

Met een productevaluatie bekijk je of het beoogde resultaat is behaald. Is 
je droom bereikt? Je hebt doelen geformuleerd en je hebt daarna bewust 
gekozen voor bepaalde activiteiten en interventies om deze doelen te 
kunnen behalen. Om van een effectieve activiteit te kunnen spreken, is 
het noodzakelijk te weten of de doelstellingen die je je hebt gesteld, ook 
daadwerkelijk gehaald zijn. Alleen als dat het geval is, kan gesproken worden 
van een nuttige interventie. Daarom ga je aan het einde van een activiteit, 
of een deel daarvan, na of de doelen gehaald zijn. Je komt te weten wat er 
bereikt is in termen van resultaten, maar ook wat ervaringen en bevindingen 
van betrokkenen geweest zijn.

 Wat heeft het opgeleverd? 
 Is men enthousiast? 

  TIP: Wil je evalueren? Gebruik een vragenlijst of organiseer een 
groepsgesprek. Of bedenk een andere creatieve manier. Je kunt online 
bijvoorbeeld een quiz maken en je collega’s met een smartphone mee laten 
doen. Zo’n quiz kun je bijvoorbeeld maken op https://kahoot.com.  

  TIP: Evalueer niet omdat het gebruikelijk is, maar evalueer omdat je er 
iets van wilt leren. Wat je ook gaat evalueren, doe er iets mee!

10.3. Maak de cirkel rond!

Dit is de laatste paragraaf van dit boek. Hierin geen inspiratie van ons. 
Als het goed is heb je (een deel van) je droom gerealiseerd. Waarschijnlijk 
samen met je collega’s. En je hebt het resultaat gevierd. Geweldig, daar kun 
je supertrots op zijn!

Dan is het nu tijd om heel even niets te doen. Genieten van wat je hebt 
bereikt. Voor ons betekent dit altijd symbolisch: ‘Even met de slofjes op de 
bank.’ 

En nieuwe energie opdoen voor nieuwe veranderprojecten… 



VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP WERKT:
 Evalueer regelmatig, om te zien of de  

 verwachting die JIJ van te voren had van  
 je doelen, je plan, je gekozen interventies en je  
 manier van communiceren uitgekomen is. 

 - Wat het antwoord daarop ook is, het is  
  in ieder geval ontzettend leerzaam! 

 Invloed uitoefenen en/of succesvol  
 verbeteren is onmogelijk zonder te  
 reflecteren. 

 - Het maakt dat je leert jouw invloed  
  effectief te gebruiken en daarmee te  
  spelen in wisselende situaties. 

 Je veranderwens gerealiseerd? Kijk ook   
 even terug. Wat ging er goed en wat ga je  
 de volgende keer anders doen? 

 Ontspan en relax.
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Ons boek is klaar. Drie jaar heeft het geduurd om van onze droom 
tot dit deel-resultaat te komen. (We hebben meerdere doelen 
geformuleerd om onze grote droom te kunnen realiseren). Het is 
niet vanzelf gegaan en heeft de nodige zweetdruppels gekost. Maar 
gelukkig hebben we elkaar, familie, vrienden en collega’s die ons 
hebben gesteund. En daarom hier een speciaal woord van dank.

Allereerst willen we elkaar bedanken. We zijn in deze periode elkaars 
stok achter de deur geweest, elkaars tegenpolen, maar ook elkaars 
inspiratie en motivatie om het af te maken. 

Johanna: bedankt!  
Anne: bedankt!

Daarnaast is er een groot aantal mannen die een plekje verdienen in 
dit dankwoord. Ze hebben in ons geloofd en regelmatig het driftige 
getik op de toetsenborden moeten aanhoren. Dank dus Maarten, 
Luuk, Bram, David, Wytze, Jort en Jesse. Irene van Beurden willen 
we bedanken omdat ze ons feedback heeft gegeven op meerdere 
versies van ons boek. Deze laatste versie was volgens haar gelukkig 
veruit de beste. Esther Boereboom bedankt voor je sparmomenten 
over het verpleegkundig vak. Marjanne Roël omdat je ons hebt 
geïnspireerd het stukje vitaliteit steviger neer te zetten. Noëlla 
Straakenbroek bedankt voor het ontwerp en Ida Bruggeman en 
Reind en Rieja Brouwer voor jullie taalkundig support. 

En tot slot onze trouwe viervoeters Silke en Suus. Soms is het goed 
om samen met hen even rustig buiten te wandelen, de wind door 
onze haren te laten gaan en de gedachten even te ordenen. 

Johanna & Anne

BEDANKT!
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In dit boek hebben we veel bestaande informatie bekeken en gebundeld 
van boeken en websites. Bij het letterlijk gebruiken van informatie 
verwezen we naar de bron. Verder hebben wij veel gehad aan 
onderstaande websites en boeken. 

Omdat deze websites en boeken leuk zijn om te lezen als je meer wilt 
weten over een onderwerp, benoemen we ze hier.  
 
 Veel leesplezier!
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Meer tijd voor klanten. Minder tijd besteden aan administratie. Lekker lachen 
op een werkdag. Een fijn teamgevoel waarin samenwerken gewoon is. Dit zijn 
mooie vak-dromen die haalbaar kunnen zijn. Met je eigen veranderkracht. 
Met jezelf als belangrijkste instrument. 

Met dit boek kun jij op je eigen manier met je veranderdoelen aan de 
slag. Het staat boordevol inspirerende ideeën, concrete handvatten en 
eenvoudige stappenplannen. In het boek lees je bijvoorbeeld: 

• welke hobbels je bij veranderen tegenkomt en  
hoe je hier mee omgaat;

• hoe je er met je team voor zorgt dat je in een  
veilige sfeer bewust de zorg verbetert;

• welke concrete stappen jij kunt nemen om jezelf  
en je collega’s tot actie te bewegen;

• hoe je met storytelling en beelden je collega’s 
overtuigt om mee te veranderen; 

• verrassende manieren om resultaten te delen  
en successen te vieren. 

Johanna Oosterbaan en Anne Brouwer zijn 
twee oud-collega’s die samen een typisch 
voorbeeld zijn van samenwerken vanuit 
verschillen. Johanna is Communicatie-
wetenschapper en werkte 9 jaar als beleids- 
en communicatieadviseur in de zorg. Zij 
begeleidt nu vanuit haar eigen bedrijf 
organisaties op het gebied van marke-
ting en communicatie. Laat haar blik op 
communicatie nu net datgene zijn wat 
Anne nodig had om haar doelen op het 
gebied van kwaliteitsmanagement in de 
zorg te realiseren. Anne is Gezondheids-
wetenschapper met een verpleegkundige 
achtergrond. Ze werkte meerdere jaren 
als kwaliteitsmanager en auditor in de 
ouderenzorg en de GGZ en leidt nu 
verpleegkundigen aan het HBO op. 
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