
Kwaliteit versus kwantiteit, soft skills versus hard skills, leidinggeven versus managen, 
zelforganisatie versus lijnmanagement…. De hedendaagse zorgmanagers zoeken 
constant naar de juiste balans, waarbij ze creatieve oplossingen zoeken voor de vele 
uitdagingen in hun werkveld. Welk type zorgmanager wilt u aantrekken?

De uitdagingen waarmee zorgorganisaties te maken hebben zijn enorm groot. Mensen wonen 
langer thuis. Als gevolg daarvan is de complexiteit van de zorg enorm toegenomen. Traditionele 
verzorgingshuizen zijn getransformeerd naar verpleeghuizen. Het kwaliteitskader van de IGJ is 
veranderd. Het lerend vermogen van de zorgmedewerker en de organisatie als geheel zijn steeds 
meer van belang. Daarnaast kent de zorgsector een krappe arbeidsmarkt en er is hoog verloop.

Of ze nu werken in een verzorgingshuis in transitie naar verpleeghuissetting, de IGJ binnenkort 
op bezoek komt, het bestuur wederom gewisseld is of de zorginkoop voor financiële uitdagingen 
zorgt; alle zorgmanagers worden geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt, hoog verloop 
en uitval in verband met ziekteverzuim. Volgens de V&VN ervaart 85% van de verzorgenden en 
verplegenden dagelijks last als gevolg van personeelstekorten. Eén van de uitdagingen van de 
zorgmanager is het binden en boeien van het zorgpersoneel.

Zoals elke medaille heeft ook de krapte op de arbeidsmarkt een keerzijde, namelijk alle kansen 
voor de werknemers. GrowWork ziet als gevolg van al die kansen op de arbeidsmarkt niet alleen 
een hoger verloop bij zorgmedewerkers, maar ook de zorgmanagers zelf vinden makkelijker  
elders een nieuwe arbeidsbetrekking. Dat brengt ons bij de vraag: welk type zorgmanagers 
wilt u aantrekken? 

Welke zorgmanager gaat u helpen om te voldoen aan het kwaliteitskader? Hoe blijft het verzuim 
op lange termijn binnen de perken? Wie maakt écht de verbinding met de zorgmedewerkers? 
Wie is zichtbaar op de werkvloer en (op afstand) betrokken bij cliënten? Wie kan de harde kant 
van de zorg uitleggen aan medewerkers met verschillende achtergronden en belangen? 

Maken we de tijd om echt luisteren naar elkaar? Als zorgmanager naar zorgmede- 
werker, maar ook andersom. Zorgmedewerkers werken hard en met hun hart,  
beloon dat met positieve aandacht en je zult zien ‘alles wat je aandacht geeft, 
groeit’! Maken we ook écht tijd voor de cliënten, mantelzorgers, familieleden en de 
cliëntenraad? En natuurlijk ook voor onze collega’s van de staf- en ondersteunende 
diensten, die ervoor zorgen dat het primair proces haar eigen taken kan vervullen.
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Volgens GrowWork kan zelfsturing/zelforganisatie succesvol zijn, maar de praktijk is weer-
barstig. We zien organisaties waarbij teams en individuen de ruimte krijgen om te groeien  
en rollen zich prachtig ontwikkelen. Zelfsturing vraagt van de zorgmanager om te durven 
loslaten en durven te vertrouwen op de professional. De essentie zou moeten zijn dat de  
zorgmedewerker meer autonomie en regelruimte krijgt. Dat neemt niet weg dat een zorg-
medewerker feedback nodig heeft en waar nodig steun ontvangt. Feedback niet alleen op 
eigen handelen en ontwikkelmogelijkheden, maar ook over de productiecijfers, begroting en 
relevante aspecten in de bedrijfsvoering. Steun, bovenal van de leidinggevende, vooral in het 
ervaren van de directe nabijheid van de leidinggevende. Uiteraard dient de zorgmanager ook  
in te grijpen en knopen door te hakken als de situatie daarom vraagt.

We zien ook situaties waarbij een team nog niet zover is en een zekere sturing en aandacht 
mist. In deze gevallen is er soms teveel afstand tussen management en het zorgteam. Met als 
gevolg dat de zorgmanager de mensen niet altijd kent en hun uitdagingen niet altijd tijdig (h)
erkent. Hij/zij zoekt naar een modus die past bij de fase waarin de verschillende teams zich 
bevinden. De grote span of control (of attention) leidt hoe dan ook tot minder persoonlijke 
aandacht en bij sommige teams zien we dat daardoor onrust en onvrede is ontstaan Wat  
mogelijk tot gevolg heeft dat er verloop of verzuim ontstaat.

Ook bij een meer traditionele vorm van lijnmanagement zien we soms onrust. Zorgmanagers 
zijn in grote delen van het land terug van weggeweest en ook onder deze functies is het verloop 
daardoor toegenomen. Met als gevolg: geen stabiele visie op zorg en gebrekkige continuïteit 
voor de zorgmedewerkers. In beiden gevallen kan er sprake zijn van een hoger verzuim en  
hoger verloop onder de zorgmedewerkers. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een hoog 
verloop een grote kostenpost is voor organisaties. Dit betreft niet alleen de werving en selectie- 
kosten, het trainen en opleiden van nieuw personeel maar ook het verlies aan kwaliteit en 
productiviteit. Daarnaast niet te vergeten het belangrijkste aspect; de ervaring van de cliënt/
patiënt. De zorgmanager zou het tij kunnen keren, door het vertrouwen en rust te herstellen. 

Hier ligt dan ook meteen de uitdaging. Want wat is meer menselijk dan in moeilijke tijden of 
bij de start van een nieuwe aanstelling de touwtjes strak aan te willen trekken, afvinklijstjes 
af te werken en de boel te gaan controleren? Toch stelt GrowWork dat juist in deze fase een 
persoonsgerichte aanpak succesvoller is voor de lange termijn. Als we verwachten dat zorg-
medewerkers persoonsgerichte zorg bieden; hoe mooi is het dan als de zorgmanager zelf ook 
aandacht heeft voor de cliënten, hun mantelzorgers en familieleden? De nieuwe manier van 
leidinggeven is (structureel) veranderen, luisteren en empoweren van het personeel. Daarvoor 
is een stevige zorgmanager nodig die om weet te gaan met het bestuur, welke kijkt naar de 
cijfermatige prestaties en op korte (en lange) termijn verbeteringen wil kunnen meten.  
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Dat is tenslotte waar de integraal zorgmanager verantwoordelijk voor is. De samenwerking 
van staf- en ondersteunende diensten is hierbij noodzakelijk. De zorgmanager zal niet alleen 
betrokken moeten zijn de eigen afdeling of locatie, maar ook de verbinding moeten zoeken 
met onder andere facilitair en HR. Indien deze samenwerking optimaal verloopt, kunnen de 
zorgmedewerkers hun taken ook optimaal vervullen.

De kracht van de zorgmanager ligt in het verbinden vanuit de inhoud en écht samen vanuit de 
verbinding de mensen in de organisatie te bouwen. De zorgmanager zal in een positieve sfeer 
‘het moeilijke’ gesprek moeten aangaan met medewerkers als het gaat om wat wel en niet 
realiseerbaar is met de aanwezige (personele) middelen.

Volgens GrowWork kan dit bereikt worden door:
• Vanuit de inhoud de verbinding aan te gaan met alle mensen in de organisatie 
• Samen te bouwen aan kwaliteit 
• Bouwen aan een financieel gezonde organisatie. 

De zorgmanager is een toegankelijke leidinggevende voor cliënten, teams en  
collega’s én een integraal organisatieadviseur voor het bestuur. 

Graag maken we een doorkijk naar de (nabije) toekomst. Een toekomst met dubbele ver- 
grijzing (er is niet alleen een grote groep ouderen, maar de gemiddelde leeftijd komt ook 
steeds hoger te liggen; waardoor de vergrijzing op twee manieren toeneemt) gecombineerd 
met robotisering. Een toekomst waarin de mens zichzelf onderscheidt door haar sociale en 
empathische vermogens? Het SCP beschrijft dit in ‘De sociale staat van Nederland 2019’.  
Het meeste werk, ook in de zorg, kan sneller of veiliger gedaan worden door een digitaal  
systeem of zelfs een robot. De mens blijft, in elk geval in de nabije toekomst, nodig voor,  
hoe kan het ook anders: de menselijke component. Voorbeeld doet volgen, dus geef de zorg-
manager de ruimte om empathie te tonen, dan wordt dat voorbeeld over het algemeen ook 
gevolgd voor de zorgmedewerkers. Iedereen heeft het over persoonsgericht werken, laten we 
dat zelf dan ook maar eens gaan toepassen.
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Uit o.a. de Nationale Enquête Arbeids- 
omstandigheden (2017) blijkt dat 37% 
tot wel 53% van de ondervraagden 
uit de zorgsector vaak of altijd heel 
erg snel, heel veel of extra hard moet-
en werken. Deze ervaren werklast kan 
leiden tot een hoge werkdruk; tenzij er 
voldoende beschermende factoren zijn. 
De zorgmanager heeft deels invloed 
op die factoren. Het vergroten van de 
autonomie en het bieden van sociale 
steun beschermt medewerkers tegen 
ervaren werkdruk. Een zorgmanager die 
oprecht leiderschap toont, geeft ruimte 
én staat in contact met de werkvloer. 
Zo kan de zorgmanager teams meer 
inspraak geven in werk- en pauzetijden, 
bottom-up verbetervoorstellen aan-
moedigen en pro activiteit stimuleren.  
‘Gewoon’ aandacht besteden aan dat 
de medewerkers zeggen, oog hebben voor hun welzijn, vriendelijkheid…het loont echt. Boven-
dien zal een betrokken, geïnspireerde en enthousiaste medewerker eerder net dat stukje extra 
doen, met veel minder risico op overbelasting. 
 
 
De goede zorgmanager herstelt de rust en 
maakt een analyse met aanbevelingen aan 
het bestuur om zijn/haar organisatieonder-
deel financieel op orde te krijgen, terwijl de 
kwaliteit van zorg en het werkplezier om-
hoog gaan. Als je een zorgmedewerker vraagt waar ze gelukkig van worden in hun werk, dan 
is dat vaak het goed kunnen helpen van de cliënten. Hebben zij iemand goed kunnen helpen 
die dag, dan gaan ze veelal met een goed gevoel naar huis én is de kans aanzienlijk groter dat 
ze de volgende dag weer met een goed gevoel komen werken. Die tevreden medewerker zal 
de volgende dag ook betere zorg leveren aan de cliënten en zo ontstaat een positieve vicieuze 
cirkel. En laat dat nou net één van de zaken zijn die voor de IGJ van belang is.
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GrowWork werkt met zorgmanagers die onderzoeken en uitleggen wat er beter kan.  
Zij durven knopen door te hakken, nadat ze de situatie vanuit verschillende perspectieven  
hebben bekeken. Deze zorgmanager kent het kwaliteitskader en heeft een goed zakelijk  
instinct in combinatie met een empathische persoonlijkheid. Hij/zij is een koersvaste, daad-
krachtige zorgmanager met overtuigingskracht richting het bestuur. Onze zorgmanagers 
durven beslissingen te nemen die ten goede komen van de zorg, zonder zich teveel te laten 
leiden door wat “normaal” is of “afgesproken. Een goede zorgmanager heeft visie en kan deze 
vertalen naar concrete plannen. Hij/zij is toegankelijk, verbindend en komt afspraken na.  
De ‘winnaarsdriehoek’ geeft dit goed weer: 

 

Samenwerking met o.a. de verpleegkundigen is daarbij van groot belang om de kwaliteit van 
zorg op orde te krijgen en te houden op de zorgafdelingen. We zien dat in de winnaarsdriehoek 
terug in ‘verantwoordelijkheid terug geven’, ‘bekwaamheden erkennen’ en ‘de ander ruimte 
geven’. De zorgmanager heeft de verpleegkundigen nodig en zij hebben hun zorgmanager 
nodig in hun positionering. Hun zorgmanager heeft een belangrijke voorwaarde scheppende 
rol om de verpleegkundigen, en ook de andere (zorg)medewerkers hun werk zo goed mogelijk 
te kunnen laten uitoefenen. Vanuit het coachen kunnen teams de ruimte krijgen om hun zelf 
organiserend vermogen te ontwikkelen.
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Voor kwaliteit van zorg is een integrale aanpak vereist. Geen losse plannen voor verschillende 
stakeholders op basis van verschillende onderzoeken, van CTO tot MIM en IGJ tot Zorgkantoor. 
Wel een integraal plan, vanuit de cliënt door de medewerker gevoed waarbij de kwaliteit van 
zorg geborgd is op de afdelingen die zich kenmerken door een veilig leef-, leer- en werkklimaat 
voor iedereen. 

GrowWork werkt dan ook het liefst met een zorgmanager die vanuit een mensgerichte  
aanpak ook cijfermatig tot verbeteringen kan komen. Een zorgmanager die werkt met  
passie en de passie laat terugkeren op de werkvloer. Een zorgmanager die overtuigd is dat 
goed voorbeeld doet volgen: stimuleren, motiveren, creativiteit, verantwoordelijkheden én 
bevoegdheden geven.

Kortom; een zichtbare, verbindende zorgmanager die de verschillende belangen kan verenigen. 

Bent u op zoek naar een dergelijke zorgmanager? Of bent u die zorgmanager?
Neem contact op met GrowWork Healthcare via 088-3302329


