
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 proberen 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 gezon-
dere 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 derde white paper, waarin ik, na falende oplossingsstrategieën, een nieuwe

weg beschrijf. 

Wat is het probleem?

In white paper 1 en 2 beschreef ik zes probleemgebieden die 
direct met elkaar zijn vebonden. Die probleem-

gebieden waren: 
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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 
denkkader 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 ge
richt geraakt op managen en beheersen, niet op leidinggeven vanuit 

de kernbegrippen missie, mensen en meerwaarde. Hoe vinden we een 
nieuwe weg? Hoe krijgen we een cultuurverandering vanuit deze kern-

begrippen?
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 houding is geen oplossing om tot werkelijke cultuurverandering te komen. 

Eerdere bevindingen

Eerst een korte analyse van de problemen, zoals beschreven in white paper 1 en 2.
Verandering is het nieuwe normaal in zorg en onderwijs. Nu roept verandering onge-

mak en angst op – dat is een natuurlijke, menselijke reactie. En die angst zie je
terug in alle lagen van de organisatie, van bestuurder en directeur tot de 

medewerkers op de werkvloer. Omdat deze angst ontkend wordt, gaan 
leidinggevenden beheersen en werknemers ageren. Beide reacties zijn

het gevolg van reactiviteit, niet zelf echt de regie hebben, maar 
reageren op dat wat op je afkomt. De resultaten lijden 

hieronder; we komen niet langer toe aan het
bouwen aan rendement. 



Angst kunnen we hanteren door in verbinding te blijven en de regie
over ons eigen werk te houden. Vaak lukt dat echter niet. Ook dit
geldt voor alle lagen in de organisatie. Maar er is een oplossing: we
mogen van soft naar strak naar scheppingskracht gaan. 

Scheppingskracht: werken vanuit missie van medewerkers

Wanneer we een in een open, oprecht gesprek medewerkers, leidinggevenden, managers, 
directeuren en bestuurders vragen wat hen drijft, zien we andere mensen. Waarom werd je
ooit … ? En waarom in dit team? Waarom in deze organisatie? Ineens zie je ‘echte mensen’,

bevlogen mensen. En wat ook belangrijk is: deskundige mensen. 
In onderstaand schema zie je hoe deze drie waaromvragen zich verhouden tot het 

professionele functioneren van iedere professional binnen de organisatie: 
ze vormen de basis van de persoonlijke missie.
￼



Schema 1: wat missie inhoudt
Wel is er vaak iets voor nodig om deze missie onder het vuil van pijn,
boosheid en verslagenheid uit te halen. Dat wordt zichtbaar in het on-

derstaande schema.
￼

Schema 2: vervuiling van de persoonlijke missie
Mogelijk kun je als leidinggevende zelf dit vuil verwijderen. Maar als jij

net lastige beleidsveranderingen hebt doorgevoerd, is het waar-
schijnlijk beter om dit door een externe adviseur

te laten doen. 
Het komt algauw manipulerend

over als je net gezegd hebt:
‘Jullie banen staan op
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de tocht’, en nu vraagt: ‘Kun je eens iets delen over je diepste pijn? 
En vertel eens wat je drijfveren zijn om dit werk te doen?’ Medewerkers

voelen zich dan onveilig; het is vragen om problemen. Toch is ruimte om ui-
ting te geven aan pijn en verlies essentieel. En het is jouw verantwoordelijk-

heid om daar werk van te maken.
Dan terug naar het positieve ‘waarom’. We zien andere mensen als professionals

die hun beweegredenen mogen delen. Bij zo’n gesprek start scheppingskracht. 
Daar komt hun bevlogenheid terug. Zulke bevlogen mensen kunnen veel meer dan menig 

bestuurder denkt, en wanneer we met hen samen gaan creëren, komen we tot oplossingen.
Deze kracht van binnenuit kan doorbraken geven! Maar het vraagt leiderschap om hem 
tevoorschijn te halen. Je zult moeten leidinggeven aan het scheppingsproces. Als bestuurder,

directeur of leidinggevende weet jij waar het heen moet. Je hoeft niet alles met mensen te
delen, maar zet wel duidelijke piketpalen uit. Plaats stippen op de horizon. En ik beloof

je dat jouw mensen een mooie zorg- of onderwijsorganisatie scheppen. Zij kunnen
zelf regie nemen over alle regeldruk van buitenaf. Zijzelf zijn belanghebbend en

zijzelf willen dus ook de koers mede bepalen. 
Scheppen kan alleen als er ruimte is voor wat de medewerkers drijft. De een

heeft als drijfveer kwaliteit leveren. Een ander zal gaan voor ontwikke-
ling. Als je die ‘waaroms’ van je medewerkers samenbrengt, kom je tot

een gezamenlijke missie, tot gezamenlijke kernwaarden. 
Hoe dat eruitziet, wordt duidelijk in het 

volgende schema.



Schema 3: samenwerkingsontwikkeling
Ook hier geldt dat we alleen tot ontwikkeling kunnen komen als we als
team het vuil hebben verwijderd het onderstaande schema laat dat zien.
Hierbij is wederom de vraag of je zelf de gesprekken moet leiden, of dat

een externe adviseur uitkomst kan bieden. 
￼

Schema 4: vervuiling van de samenwerkingsontwikkeling
In zowel in schema 1 als in schema 3 stopt het niet bij het waarom en

de drijfveren. Drijfveren en waarden zijn onze motor. Als ik de motor
niet aanzet, kan ik niet rijden. Als ik de motor wel

aanzet en geen richting bepaal, kom ik
nergens. 
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Zo moeten vanuit drijfveren en waarden de aanzet gegeven worden
voor doelen, en doelen moeten vertaald worden in een actieplan of
jaarplan. Op die manier kunnen we verandering evalueren en onze
plannen indien nodig bijstellen.
Het lijkt heel simpel om zo naar je organisatie te kijken. Maar beleid
start nu vaak in het torentje, wordt uitgedacht in het torentje en
wordt vanuit het torentje neergelegd op de werkvloer. Op deze 
manier is ieder ‘waarom’ gedood. Kun je komen tot een gezamen-
lijke beleid vanuit het torentje en de werkvloer, op basis van missie?

Weg van resultaten, op weg naar karakter

Het bovenstaande vraagt een verandering van denken. En ik beloof
dat deze verandering meerwaarde zal opleveren. Leiderschapsparadox
opereert vanuit drie kernwoorden: missie, mensen en meerwaarde. De
missie, de scheppingskracht van medewerkers staat voorop. Als we die
weten aan te boren, hebben we de mensen verbonden en meegenomen.

Bij goed leiderschap zorgt dat voor inhoudelijke meerwaarde en goede 
financiële resultaten. Daarnaast zorgt het voor het professionele groei, voor

karakterontwikkeling bij mensen. Deze karaktergroei heeft zes kenmerken.

1. Verbinding
Karaktervorming ontstaat waar we in verbinding staan. We staan allereerst in 

verbinding met onszelf. Dit betekent dat we onze zon- en schaduwkanten, onze missie, onze
kracht en zwaktes kennen en aanvaarden. Dit ben ik. Niet meer en niet minder. 
Karaktervorming ontstaat ook als we in verbinding staan met anderen, die ook hun zon- en
schaduwkanten hebben. Karaktervorming ontstaat daarnaast als we in verbinding staan met

onze taak, wat inhoudt dat we ons aan een specifieke taak committeren en niet vluchtig
van opdracht naar opdracht hoppen. Verbinding geeft zo werkplezier en resultaat,

zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit. 

2. Kwetsbaarheid
Wanneer we in verbinding staan, ontstaat ruimte voor kwetsbaarheid.

We aanvaarden onszelf en durven onze zielenroerselen ook zichtbaar te
maken aan de ander, en dat versterkt de verbinding. We stellen ons

kwetsbaar op, en ontdekken dat dat ons krachtig maakt 
en ons ruimte geeft om te leren en te 

veranderen. 



3. Persoonlijk leiderschap
Persoonlijk leiderschap gaat over de keuze: voer ik zelf regie over mijn
leven of overkomt het leven mij? Juist waar het leven weerbarstig
blijkt, kan de neiging ontstaan om te kiezen voor een berustende
houding – het overkomt ons gewoon. Maar als we de regie nemen
over ons leven, ontwikkelt ons karakter. 

4. Kleine leerstappen
Uit onderzoek blijkt dat we zesendertig keer met iets moeten 
oefenen voordat het een gewoonte wordt. Ook moeten we 
gemiddeld zeven keer iets horen, lezen of meemaken voordat het
kwartje valt. Je kunt niet iets ‘vanzelf’. Karaktervorming vraagt
erom dat we bereid zijn te leren, en leren vereist dat we steeds weer
kleine stappen zetten.

5. Aandacht
Karaktervorming kan niet zonder aandacht. Goede aandacht is als een
arts die met een stethoscoop luistert. Hij kan niet tegelijkertijd bellen of

een muziekje luisteren. Zulke aandacht voor een enkele taak is van belang
in het werk, in de taak die ik op dit moment uitvoer, maar ook in het contact

met de ander. Gewoon samen kunnen zijn, een gezamenlijk dilemma oplossen,
samen successen vieren, zonder met twee dingen tegelijk bezig te zijn. Aandacht

levert veel op, zowel kwalitatief als kwantitatief.

6. Trouw 
Bij jezelf, de ander en de taak blijven is van groot belang. Trouw blijven sluit aan bij aandacht.
Bij aandacht gaat het om de focus. Bij trouw gaat het om aandacht die blijft. We leven in een
gefragmenteerde samenleving. We multitasken voortdurend. We missen aandacht en commit-

teren ons niet echt aan zaken. We doen dat wat ons past en smaakt en we doen het zolang
als het ons past en smaakt. Terwijl voor echte (karakter)ontwikkeling en de ontwikkeling

van eigen expertise en samenwerking langduriger betrokkenheid nodig is. Dat is
trouw. Blijven, ook als het me minder past.

Het totaalplaatje
Bovenstaande zes aspecten van karaktervorming zijn samen te vatten in

drie woorden: ik-wij-taak. Deze driesprong werk ik hier uit vanuit het
kernwoord verbinding. Ik kan werken vanuit mijn missie, mijn

waarom, als ik mij echt verbind met mijzelf,
dicht bij mijzelf ben en blijf. Tegelijk

komt mijn missie pas echt goed



tot haar recht wanneer ik haar in verbinding met de ander, met elkaar
nastreef. En ik kan alleen mijn missie bereiken als ik mij werkelijk 
 verbind aan de taak. Niet hapsnap van alles doen, maar me toewijden
aan één doel. 

Dan kom je in het geheel uit bij onderstaand schema. 

Schema 5: Fundament onder gezond en duurzaam werken. 
Karaktervorming, persoonlijke ontwikkeling en

samenwerkingsontwikkeling.
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Mijn waarom
De reden dat ik mij richt op leiderschap in zorg en onderwijs is dat ik
oprecht geloof dat deze twee de pijlers van de samenleving zijn. En
op die pijlers is veel druk komen te staan het afgelopen jaar. Er zijn
stutten gezet en oplossingen bedacht. Maar we zijn vergeten het
fundament in de gaten te houden. Met mijn focus op karaktervor-
ming en missie richt ik me op dat fundament. Schema 5 laat zien
hoe we van daaruit het winnende team met meerwaarde worden.
Maar als we het huidige beleid voortzetten dat rendement als eer-
ste doel heeft, zullen we niet het winnende team worden. Ik zal op
dit thema uitgebreider terugkomen in white paper 6.

Ik wil graag terugleiden naar het hart van zorg en onderwijs, het
hart van iedere werker in deze sectoren. Dat kan door de regie te
nemen en te verbinden vanuit een focus op missie, mensen en meer-
waarde!


