
Inleiding

Mijn bedrijf Leiderschapsparadox startte ik omdat ik problemen signa-
leerde in zorg- en onderwijsinstellingen. Die problemen gingen me aan
het hart: ik houd van deze sectoren. Er is in ongeveer vijftien jaar tijd een
cultuuromslag geweest in zorg en onderwijs. Die sectoren hebben zich pro-
beren aan te passen aan de nieuwe realiteit. Waar er haken en ogen aan die

realiteit blijken te zitten, mag ik daar als coach mijn bijdrage aan leveren. 
Ik ben graag de dokter die een ziek systeem aanpakt. Ik ben nog liever de 

preventiemedewerker. En terwijl zorg- en onderwijsorganisaties de pijn van de 
cultuuromslag nog voelen, kunnen we doorgroeien naar een gezondere cultuur. 

Een nieuwe cultuur die leidt tot zorg- en onderwijsorganisaties die hun prestatiedoelen
halen vanuit een focus op missie, mensen en meerwaarde. 

Om die reden schets ik in vijf white papers in volgorde:
1. Het probleem
2. De oorzaak van falende alternatieve mogelijkheden
3. De beste aanpak en oplossingsmogelijkheden
4. Een casestudy als bewijsvoering van de beste aanpak 
5. Wat kunnen we doen?
Dit is de eerste white paper, waarin ik het probleem verhelder.

Wat is het probleem?

Als eerste een opsomming van de zes
probleemgebieden in zorg en 

onderwijs. Deze zijn direct
met elkaar verweven. 

White paper 1: 

Leidinggeven aan zorg- 
en onderwijsinstanties: 
wat zijn de uitdagingen 
van nu?



Deze opsomming zal ik daarna uitwerken.
1. We werken langer. Als reactie hierop is er een onjuiste maatschap- 
pelijke visie op duurzame inzetbaarheid ontstaan. 

2. Zorg en onderwijs zijn in vijftien jaar tijd veranderd van softe 
sectoren in zakelijke bedrijfstakken, gestuurd door prestatie
normen van verzekeraars en inspectie. Het bijbehorende denk-  
kader sluit echter niet aan bij de maatschappelijke praktijk. 

3. Leidinggeven aan een zorg- of onderwijsorganisatie is niet 
langer een mooie bijdrage aan softe maatschappelijke doelen, 
het is keiharde business. Maar een evenwichtig denkkader voor 
de rol van bestuurders en leidinggevenden in zorg en onderwijs 
ontbreekt veelal.

4. In de werkgever-medewerker-relatie stonden in zorg en onderwijs jaren de softe skills
centraal. Maar hierin is een omslag gekomen. Er is daarom behoefte aan een nieuw, 
effectief denkkader.
5. Punt 1-4 vragen om een cultuuromslag. De cultuur is nu vaak gericht geraakt
op managen en beheersen, niet op leidinggeven vanuit de kernbegrippen mis-
sie, mensen en meerwaarde. Hoe vinden we een nieuwe weg? Hoe krijgen
we een cultuurverandering vanuit deze kernbegrippen?
6. Medewerkers in zorg en onderwijs lijken stoere mensen, van 
bestuurder tot medewerkers op de werkvloer. We zeuren niet,
we pakken door. Maar schijn bedriegt. 

Verandering roept ongemak en angst op
bij bestuurders en medewerker

op de werkvloer. 



We verstoppen deze angst achter stoerheid, een narcistisch beheersen
(boven in de hiërarchie) of afweren (onderin de hiërarchie). Deze hou-
ding is geen oplossing om tot werkelijke cultuurverandering te
komen. 

We werken langer – probleem 1

De AOW-leeftijd gaat stapje bij beetje omhoog. Dat is noodzakelijk,
anders kunnen we de pensioengelden niet meer opbrengen en val-
len er gaten in de arbeidsmarkt. De feiten zijn onmiskenbaar, maar
het resultaat is wel dat er problemen op de arbeidsmarkt zijn geko-
men. Want juist ouderen zijn niet altijd even populair als werknemer.
Toen we een overschot hadden op de 
arbeidsmarkt zag ik veel ouderen via re-integratie- of outplacement-
trajecten vertrekken. Toen er krapte kwam, was het probleem niet op-
gelost, want oudere medewerkers hebben nu eenmaal andere
vaardigheden dan jongere mensen. 
Er wordt vanuit de rijksoverheid beleid gevoerd om mensen duurzaam in-

zetbaar te houden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat duur-
zame inzetbaarheid een integrale aanpak vraagt en niet op deelonderwerpen

kan worden aangepakt. Onderstaand schema laat zien welke factoren invloed uit-
oefenen op duurzame inzetbaarheid. 

￼

Persoonsgebonden
• Kennis en vaardigheden
• Persoonlijkheidskenmerken
• Training en opleiding
• Gezondheid
• Coping stijlen
• Emotionele Intelligentie
• Loopbaanbetrokkenheid
• Bevlogenheid
• Privé-werk invloed

Functie gebonden
• Loopbaangebonden
• Leerwaarde

• Emotioneel<>Stabiel
• Introvert<>Extravert
• Behoudend<>Vernieuwend
• Autonoom<>Altruïsme
• Ontspannen<>Zorgvuldig

• Bloeddruk
• Lenigheid
• Conditie (VO2max)
• BMI
• Vetpercentage
• Buikomvang
• Bloedwaarden
• Spirometrie
• Handknijpkracht

• Huidige werkvermogen
• Werkvermogen in relatie tot  
de eisen van het werk

• Huidige aandoeningen
• Inschatting beperking 
werkuitoefening door 
aandoeningen

• Ziekteverzuim gedurende de 
afgelopen 12 maanden

• Eigen prognose werkvermogen 
over 2 jaar

• Vitaliteit

Organisatie-gebonden
• Structurele factoren
• Leerklimaat
• Leiderschapsstijlen
• Werkrelatie
• Mentorschap
• Netwerken
• P & O beleid

• Veerkracht
• Energie
• Motivatie

• Idee generatie
• Idee promotie
• Idee realisatie

Innovatief
werkgedrag

Vitaliteit

Loopbaansucces

Persoonlijkheid

Werkvermogen

Gezondheid

Employability
• Beroepsexpertise
• Balans
• Organisatiegevoel
• Persoonlijke 
Flexibiliteit

• Anticipatie &
optimalisatie

Loopbaan
competenties • Reflectieve competenties

• Communicatieve competenties
• Gedragscompetenties

DUURZAAM
INZETBAAR
POTENTIEEL



De aspecten die besproken worden in dit schema hebben een voor-
spellende waarde op de duurzame inzetbaarheid van jongere en 
oudere mensen. 
De veranderingen in beleidsvoering in zorg- en onderwijsinstanties
hebben geleid tot nieuwe oplossingen op het gebied van duur-
zame inzetbaarheid. En die oplossingen hebben geleid tot nieuwe
problemen.
We zijn jongere maar ook oudere medewerkers gaan zien als 
‘inzetbaar’, als ‘potentieel’. Daarmee is de medewerker geen 
gelijkwaardige partner meer, maar een gebruiksobject. 
Een gebruiksobject zal zelf geen initiatief en regie nemen. Er zul-
len veranderingen nodig zijn bij zowel werkgever als werknemer. 
Is dit alleen een kwestie van terminologie, of vertegenwoordigt de
terminologie ook een denkkader? Mijns inziens is het dat laatste.
We zijn problemen aan het oplossen en antwoorden aan het geven;
we zijn niet meer gericht op mensen met een missie die meerwaarde
willen creëren. Maar zulke mensen zijn niet ons probleem, zijn onze
oplossing! Hoe in mijn ogen de huidige oplossingen op het gebied van
duurzame inzetbaarheid falen, beschrijf ik uitgebreider in mijn volgende
white paper. 

Van soft naar strak – probleem 2-4

Pensioengelden stegen en we raakten ook nog eens in een economische crisis. Deze
maakte ons bewust van de omvang van onze overheidsuitgaven. We realiseerden ons dat we
de toenmalige zorgkosten, mede door de vergrijzing, niet op konden blijven brengen. Tijd om
de maatschappelijke pijlers van zorg en onderwijs onder de loep te nemen. Verder gingen we
als land door een verdergaande liberalisering, waardoor marktwerking niet voorbehouden
bleef aan commerciële sectoren: ook zorg en onderwijs werden onderhevig aan markt-
principes.
Deze oorzaken droegen eraan bij dat zorg en onderwijs zowel financieel als inhou-
delijk onder druk kwamen. De tijd van ‘we willen goede dingen doen voor de
maatschappij’ was voorbij. Er moest gedegen bedrijfsvoering komen. En op
de inhoud werd een verregaand bureaucratisch apparaat losgelaten, om
te zorgen dat er verantwoording werd afgelegd en dat er gecontro-
leerd kon worden. 

Een reorganisatiegolf in zorg en welzijn was
het gevolg. Boventalligheid werd het

nieuwe normaal. 



In zowel zorg als onderwijs
werden regels, protocollen en
procedures de werkdrukver-
hogers van iedere dag. Tijd
ging niet meer naar zorg-
en onderwijsinhoud. Tijd
ging naar lijstjes, naar 
administratie. Het werk-
plezier en de werkgezond-
heid vertrokken via de
achterdeur. En op de brug
van de organisatie zijn 
bestuurders en leidingge-
venden hun uiterste best aan
het doen om het schip zo
goed mogelijk te besturen,
zodat het in ieder geval de
toets van iedereen die langskomt
en afrekent kan doorstaan. 
Daarom wil ik een groot chapeau

uitspreken voor medewerkers, leidinggevenden en bestuurders. Jullie hielden
het schip varend, liepen her en der averij op, maar jullie staan er.

Toch denk ik dat we in de storm van deze cultuuromslag nog niet altijd hebben ont-
dekt hoe we juist de bezieling weer terugkrijgen in het schip van zorg en onderwijs.

En waar bezieling ontbreekt, gaat het schip uiteindelijk toch ten onder. Hoe krijgen we
onze bezieling terug? Hoe sturen we daarop aan? Wat vraagt dit van de verhouding werkgever-
medewerker? En hoe krijgen we onze medewerkers weer in de lead vanuit die bezieling? Hoe
in mijn ogen de huidige oplossingen falen, beschrijf ik in de volgende white paper.

De scheppingskracht is verloren gegaan – probleem 5

De overheid is gericht geraakt op het beheersbaar maken van problemen. Dat
is heel logisch. En laat ik helder zijn, ik geloof dat we de twee pijlers van
onze samenleving, zorg en onderwijs, alleen in stand kunnen houden als
we er professioneel en bedrijfsmatig leiding aan geven. Ik doe dus
geen appel om terug te gaan naar softheid. Verre van. 

Tegelijk is veel beheersing, bezieling en
scheppingskracht verloren gegaan.

Mensen worden docent of leer-



kracht omdat ze willen bijdragen aan de ontwikkeling van studenten en
leerlingen. Maar in het huidige onderwijssysteem is de geest er vaak
uit, verpletterd onder alle druk. En zo verdween ook de scheppings-
kracht. Dan wordt er niet meer gecreëerd, ontstaat er niets meer. Zo
wordt de ziel uit het onderwijs gerukt. 
De vraag is hoe we geestkracht en scheppingskracht terugkrijgen.
Hoe in mijn ogen de huidige oplossingen falen, beschrijf ik in de
volgende white paper.

De existentiële realiteit van angst wordt ontkend – 
probleem 6

Ivin Yalom, een Amerikaanse psychiater, werkt vier vormen van exis-
tentiële angst uit, die ik hieronder kort beschrijf. In de huidige maat-
schappelijke en organisatorische ontwikkelingen negeren we de
realiteit van deze angsten, met desastreuze gevolgen. 

1. Angst voor de dood
Doodsangst speelt een grote rol in ons bestaan. De dood is het einde van

alles. Het is een weg die we ten diepste alleen moeten gaan. Doodsangst zien
we terug in veel levensprocessen: bij veranderingsprocessen, als we ons onbegre-

pen voelen in de belangrijke beslissingen die we nemen, of als er juist over ons en
onze baan besloten wordt, als we onvervulde wensen en verlangens hebben. Dan kun-

nen gevoelens en gedachten in ons opkomen als: dit is het einde; ik sta er alleen voor; ik wil
mij verbinden met de ander en het lukt me niet. Dit kan een gevoel van (onbewuste) eenzaam-
heid en verlatenheid geven. Als we dit niet onder ogen zien, sluiten we ons af voor verwerking.
We verharden of verzuren dan.

2. Angst voor vrijheid
Angst voor vrijheid heeft met twee zaken te maken: verantwoordelijkheid en onze
vrije wil. 

Verantwoordelijkheid houdt in dat we de auteur zijn van ons eigen leven en
aansprakelijk zijn voor de keuzes die we maken en de consequenties
daarvan. Ik ben vrij om te kiezen. Dat roept wel de vraag op of er
‘juiste’ keuzes bestaan? Welke consequenties heeft

een bepaalde keuze? Als we voor het ene
kiezen, kiezen we tegen het andere –

willen we dat? 
Kiezen is verliezen. 



En kiezen heeft gevolgen voor onszelf en voor anderen. Hoe neem ik
die verantwoordelijkheid op de juiste manier? Dat is de ene kant. De
andere kant is dat we juist het gevoel kunnen hebben helemaal geen
auteur te kunnen zijn van onze keuzes. Is dat dan ook zo? 
Vrijheid geeft dus ook angst.

3. Angst voor isolement
Ieder mens is ten diepste bang om ‘alleen te staan’. Daarom voelt
het zo onzeker als een organisatie in beweging is. Stel dat je je
baan verliest. Of stel dat je niet meer met de collega’s kunt werken
die zo’n vertrouwde basis voor je vormen. Of dat je de nieuwe wer-
kinhoud niet aankunt. Daarom doe je wat je leidinggevende vraagt,
ook al ben je het niet met hem eens, want anders zou je je baan wel-
eens kunnen verliezen. Maar ook bestuurders voelen zich alleen – er
zijn maar weinig mensen waarmee ze zich kunnen verbinden binnen
de organisatie. Dit kan zelfs een voedingsbodem zijn voor affaires tus-
sen bestuurders en secretaresses.

4. Angst voor zinloosheid
Angst voor zinloosheid houdt in dat ik het gevoel heb dat wat ik doe niets bij-

draagt, dat ik niet meetel, dat ik er net zo goed niet had kunnen zijn. Dit geeft
angst, bestaansangst. 

Als bestuurder en leidinggevende, gelaakt door je medewerkers om alle beslissingen
die je neemt, kun je een sterk gevoel van zinloosheid hebben. Als medewerker, onderwor-

pen aan de bureaucratische molen, die voor je gevoel niets bijdraagt aan de werkelijke passie
voor je werk, kun je je gevoel van zin verliezen. En dan is de bezieling vertrokken wordt ons
werk geestdodend.

Politiek, bestuurder en medewerker – geen van allen kunnen we om existentiële angsten
heen. Maar ze worden veelal genegeerd. Dat leidt bovenin de hiërarchie makkelijk
tot beheersingsdrang en onderin de hiërarchie makkelijk tot afweer. Angst wordt
in onze diepere onderlagen een drijfveer die we daar eigenlijk niet willen heb-
ben. Hoe dit doorwerkt in huidige falende oplossingsstrategieën, bespreek ik
in de volgende white paper.


