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Leiderschap in het land van de verpleegkundige 

 

Als je in Google zoekt op het woord ‘leiderschap’ dan krijg je 4,6 miljoen hits. Een zoekopdracht met 

het woord ‘leadership’ levert zelfs 892 miljoen hits op1. Op datzelfde Google, en in de 

wetenschappelijke literatuur overigens, is ook geen eenduidige definitie van leiderschap te vinden. 

Als je de mensen om je heen vraagt wat leiderschap betekent dan hoor je nog vaak dat leiderschap 

tonen betekent dat je ‘dingen voor elkaar krijgt’, meestal ondersteunt met ‘duidelijkheid’, ‘grote 

woorden’ en ‘krachtig’. Dat is een behoorlijk masculiene invulling van het woord leiderschap.  

Als verpleegkundige weet je dat je vaak veel meer kunt bereiken (denk aan een patiënt die bang en 

onzeker is) door te luisteren, door aandachtig en nabij te zijn, door jouw kennis in de context van die 

ander te plaatsen. Dat is een meer feminiene invulling van het woord leiderschap. Want uiteindelijk 

krijg je ook iets voor elkaar. Voor Elkaar. Voor jou en voor mij dus. 

In het land van de verpleegkundige, als in elk gebied, is het belangrijk de balans te vinden tussen die 

masculiene en feminiene invulling van leiderschap. Want naast de patiënt heb je ook te maken met 

de organisatie en al diens belanghebbenden. Om hier recht te kunnen blijven doen aan het 

verpleegkundige vak en aan jezelf heb je krachtig leiderschap nodig, maar wel vanuit liefde. 

 

Definitie leiderschap 

Door de jaren heen zijn talloze definities van leiderschap opgesteld en ook weer verworpen. Ook op 

dit gebied zijn er modeverschijnselen en trends. Vaak volgen zij de nieuwe inzichten op bijvoorbeeld 

organisatiekundig en sociaal gebied, en worden zij beïnvloed door wat er in de wereld om ons heen 

gebeurt. Maar ook ons eigen mensbeeld, en dat wat wij nodig hebben of missen, bepaalt onze 

definitie van leiderschap.  

Weet je wat het mooie is? We kunnen onze eigen definitie kiezen. Waar voel jij je goed bij dus. In 

mijn ervaring is de basis van leiderschap overal hetzelfde. Voor mij is er geen onderscheid tussen het 

ene gebied of het andere. Leiderschap is leiderschap. En heel fundamenteel betekent leiderschap in 

hoeverre jij duurzaam met jezelf en met de ander omgaat. Ik leg het dus heel dicht bij jou, bij de 

mens zelf. Duurzaam betekent hier liefdevol houdbaar op de lange termijn. In hoeverre dat wat ik 

vandaag als leider, als mens, beslis (denk, zeg en doe) bijdraagt aan een betere toekomst voor jou en 

mij, voor allen waarvoor wij een verantwoordelijkheid dragen. 

 

Verpleegkundig leiderschap 

Nu het fundament van leiderschap is beschreven, richt ik me graag op het specifieke gebied van de 

verpleegkunde. Uiteraard kun je spreken over verpleegkundig leiderschap, zoals ook over medisch 

leiderschap, onderwijskundig leiderschap, en dergelijke gesproken kan worden. Dat is het soort 

leiderschap dat vanuit een bepaald vak, een beroep, uitgeoefend wordt en dat ten goede komt (nu 

en op de lange termijn) van dat vak, beroep, etc.  

Dat is iets anders dan situationeel leiderschap, instructief leiderschap, verbindend leiderschap, en 

dergelijke. Alhoewel deze benoemingen echt ook onderdeel uit kunnen maken van verpleegkundig 

leiderschap. Je kunt het zo complex maken als je zelf wilt. Maar laten we dat niet doen. Terug naar 

de kern. De kern van verpleegkundig leiderschap.  

 
1 Zomer 2020 
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Deze kern ligt in de rechten en plichten, de normen en waarden en de kennis en vaardigheden die 

toebehoren aan het beroep van verpleegkundigen, beschreven in onder andere de Wet BIG2, de 

WGBO3 en de Nationale Beroepscode4. Kernachtig als volgt samengevat5:  

 

Ik zweer/beloof dat ik mijn vak zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. 

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. 

 

Ik stel het belang van patiënten voorop en eerbiedig hun opvattingen. 

Ik zal aan patiënten geen schade doen. 

Ik luister en zal patiënten goed inlichten. 

Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd. 

 

Ik zal de vakkennis van mijzelf en anderen bevorderen. 

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. 

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. 

Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. 

Ik maak geen misbruik van mijn kennis, ook niet onder druk. 

 

Ik zal zo het beroep van zorgverlener in ere houden. 

 

Dat beloof ik. 

 

Met deze kern in de hand, met deze leidraad, kun je leiden vanuit jouw vak. In relatie tot de patiënt, 

in verbinding met je collega’s, en binnen de VAR als vertegenwoordiger van jouw beroepsgroep in de 

organisatie waar je werkt. Je kunt je de vraag stellen of het advies dat je vanuit de VAR opstelt, het 

standpunt dat je inneemt, bevorderlijk is voor de vakkennis, het belang van de patiënt voorop stelt, 

het lijden verlicht, de geheimhouding betracht. Je hebt een rode draad waaraan je al je gedachten, 

woorden en acties kan ophangen voor een toekomstbestendige liefdevolle relatie met jezelf en 

anderen (de patiënten, je collega’s).  

 

Leiderschap in organisaties 

Het fundament waarop organisaties zijn gebouwd, de structuur en het ontwerp dat wordt 

gehanteerd, stuwen ook een bepaald soort leiderschap naar voren. In onze westerse wereld kan het 

overgrote deel van onze organisaties getypeerd worden als een zogenaamde “oranje organisatie”6.  

Oranje organisaties zien de organisatie als machine. Een erfenis uit het industriële tijdperk.  Met de 

opkomst van de fabrieken was het noodzakelijk werk anders te organiseren dan voorheen. 

Effectiviteit en efficiency worden drijvende criteria. Organisaties worden gezien als machines7, die 

goed geolied moesten worden, waar je aan knoppen kon draaien, waarin onzekerheid wordt 

gereduceerd door middel van de ratio. De mens is als een onderdeel van de machine. Een schroef die 

aangedraaid dan wel vervangen kan worden. En met de wetenschappelijke benadering, de ratio, 

 
2 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 1993 
3 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, 1994 
4 Nationale Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, 2015 
5 Uit “Eend en Konijn laten zien wat zorg is”, Luc Pluijmen en Carin Hoogstraten, demenszien.nu, 2017 
6 Typering van Frederic Laloux, beschreven in “Reinventing Organizations”, Nederlandse editie, Lannoo nv, Tielt 
& Het Eerste Huis, Haarzuilens, 2015. 
7 Gareth Morgan in “Images of Organization”, 1986 
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kunnen we processen effectiever en efficiënter maken. De start van scientific management8 en 

technocratie. Herkenbaar deze termen? 

 

“In overeenstemming met de machinemetafoor is het prestatiegericht-oranje leiderschap geneigd 

vanuit een technologisch perspectief naar management te kijken. In deze fase is het leiderschap 

meestal doelgericht, gefocust op het oplossen van concrete problemen en het stellen van taken boven 

relaties.”9 

 

In deze setting ben je als VAR werkzaam. In dit soort organisaties heb je je vak uit te oefenen. Een 

vak waarin de relatie met de patiënt centraal staat, maar waar de organisatie zich richt op het 

verslaan van de concurrent, op zelfbehoud en op groei. De organisatie vraagt dus om een ander soort 

leiderschap (het soort dat vaak ook in de managementopleidingen wordt geleerd) dan het beroep 

waarvoor je hebt gekozen. Als lid van de VAR heb je dus te maken met twee wisselende invullingen 

van leiderschap om iets voor elkaar te krijgen. 

 

Strijd en verbinding 

Het onderscheid tussen strijd en verbinding kom je steeds meer tegen in de duiding van de 

verschillende soorten van leiderschap10. Waarin we, vanuit het verleden, vooral vanuit een strijdend 

leiderschapsdomein de zaken bekijken, beginnen we ons nu meer en meer naar het verbindende 

leiderschapsdomein te bewegen. Het (b)lijkt nodig. 

Als verpleegkundige in de VAR heb je te maken met beide domeinen. Vanuit je beroep zul je vaker 

resultaat bereiken door vanuit verbinding te denken, zeggen en doen. Als lid van de VAR zul je eerder 

uitgenodigd (of getriggerd) worden om het strijdende domein te betreden. Hoe daar mee om te 

gaan? 

Besef dat leden van bestuur, management en staf veelal zijn opgeleid om vanuit het strijdende 

domein te acteren. Daar zijn ze waarschijnlijk ook erg goed in, want dat is het type leiderschap dat 

gevoed wordt in oranje organisaties. De kunst is om hen uit te nodigen het verbindende domein te 

betreden, het domein dat jij zo goed kent vanuit je eigen vak. Het domein van waaruit vaker een 

meer duurzame samenwerking en oplossing ontstaat. 

Als verpleegkundige in de VAR heb je dus twee ijzersterke kwaliteiten die invulling geven aan je 

leiderschap: je beroepsbelofte en het verbindende karakter van je beroep. Verpleegkundig 

leiderschap is duurzaam met jezelf en de ander omgaan vanuit het verbindende domein vanuit je 

beroepsbelofte. 

 

In dit boek toont Michiel van Vliet je allerlei handvaten, kennis en tips om juist vanuit je eigen kunde 

en kracht als verpleegkundige het beleid van de organisatie te voorzien van een integer en krachtig 

verpleegkundig advies.  

 

 

 

 
8 Frederick Taylor (1856-1915), taylorisme 
9 P.40 Reinventing Organizations,  
10 Onder andere: “Leiderschapsdomeinen”, Frans Wilms, 2012, “Leading from the emerging future”, Otto 
Scharmer, 2013 


