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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
 
 

Het UMCU wil een internationaal toonaangevend 

academisch ziekenhuis zijn. Om dat te realiseren 

zullen de resultaten die de medewerkers 

nastreven op haar drie, met elkaar samenhan- 

gende, primaire taken: zorg, onderzoek en 

onderwijs, van topniveau moeten zijn. Daar moet 

in voorzien worden door gedreven professio- 

nals – medici en niet-medici – die zich individueel 

en gezamenlijk als ‘topspelers’ in ‘topteams’ 

(zouden moeten) gedragen. Het leiderschap 

moet, op alle managementlagen, de voorwaarden 

scheppen waaronder die topprestaties dagelijks 

behaald kunnen worden en waaronder het UMCU 

in de top kan blijven meespelen. 
 

 
De raad van bestuur heeft het Kets De Vries 

Institute (KDVI) opdracht gegeven een, gezien 

de beschikbare tijd en budget, beperkte, maar 

brede en diepe kwalitatieve review uit te voeren 

teneinde een beeld te schetsen, een indruk te 

geven, van de status op de kernthema’s Cultuur, 

Leiderschap, Samenwerking en Sociale Veiligheid. 

In het verlengde van al opgestarte leiderschaps- 

ontwikkelingsprogramma’s wil de raad van 

bestuur weten welke bevindingen en aanbeve- 

lingen er gedaan kunnen worden om de strategie 

van het UMCU op het gebied van leiderschap 

en samenwerking te verbeteren. 
 
 
Medewerkers van het Kets De Vries Institute 

(KDVI) hebben in de periode mei tot en  

met augustus deze beperkte kwalitatieve 

review uitgevoerd. In totaal zijn er via individuele 

en groepsinterviews 237 medewerkers van 

het UMCU gesproken, zo’n 2% van de totaal 

beschikbare onderzoekspopulatie. 
 

 
De kwalitatieve review heeft plaatsgevonden 

in een periode waarin de organisatie voor 

een periode van maximaal zes maanden onder 

Verscherpt Toezicht van de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg is geplaatst en waarin  

er buitengewone verhoogde aandacht van de 

media en politiek wordt ervaren – de organisatie 

functioneert daarom onder hoogspanning. 
 

 
Het opstarten van een onafhankelijke review  

door de raad van bestuur in een periode dat de 

organisatie onder hoogspanning staat, vraagt om 

moed. Leiderschap begint in de ogen van velen 

bij de raad van bestuur en daarmee wordt van 

haar gevraagd dat zij zich in een dergelijk onder- 

zoek kwetsbaar opstelt. Met het opstarten van dit 

onderzoek illustreert zij zich eigenaar voelt van de 

verbeteringen die er mogelijk zijn. 
 

 
Echter, leiderschap en eigenaarschap is niet 

uitsluitend het domein van de raad van bestuur. 

Alle medewerkers, of zij nu in een managementpo- 

sitie zitten of niet, kunnen bij machte zijn om leider- 

schap te praktiseren en te illustreren dat zij ook 

eigenaar zijn van de uitdagingen van het gehele 

UMCU en dus in staat zijn om voorbij te gaan aan 

de belangen van hun divisie, team of zichzelf. 

Dat is de essentie van collectief leiderschap. 
 
 
De bevindingen moeten mede in deze context 

worden bezien, hoewel het KDVI overigens sterk 

de indruk heeft dat de karakteristieken van de vier 

kernthema’s ook zonder de verhoogde spanning 

zichtbaar zouden zijn geworden. Ze zijn onder 

invloed van de spanning mogelijk wel uitvergroot. 
 

 
De kwalitatieve review heeft geleid tot de 

volgende bevindingen: 
 

 
• Binnen het UMCU is de hiërarchische stijl 

van leidinggeven, ook wel ‘command & 

control style’ genoemd, dominant; veelal 

is ze daarnaast incidentgedreven en reactief. 

Ze is zorgelijk op ‘richtinggeving’ (‘direction’), 

zwak op ‘uitlijning’ (‘alignment’) en weinig 
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inspirerend op het bewerkstelligen van 

‘individueel en collectief engagement en 

verbinding’ (‘commitment’ en ‘connectedness’). 

• Een ‘command & control style’ kan in combi- 

natie met een sterke nadruk op hiërarchie, 

regels, procedures potentieel beperkend 

werken voor de ontwikkeling van een positief 

klimaat van patiëntveiligheid. Medewerkers 

kunnen angst hebben dat het rapporteren 

van veiligheidsissues negatieve consequen- 

ties voor hen teweeg brengen. 

• De participatieve stijl en de ‘emotioneel 

intelligente stijl’ die verband houden met 

teamcohesie, verminderde stress, ‘higher 

empowerment’ en zelfredzaamheid worden, 

zij het in mindere mate en binnen bepaalde 

onderdelen, ook ervaren. 

• Er heerst een dominante cultuur van vrijblij- 

vendheid op vooral realisatie en verander- 

kracht, bescherming van verworven vrij- 

heden, wantrouwen tussen leden van ‘in 

groups’ en ‘out groups’ en conflictvermijding 

die vorm en inhoud krijgt in een steeds 

sterker wordende vergader- en afvinkcultuur. 

• Het beeld op de kwaliteit van samenwerking 

is meer divers van aard. Enerzijds zijn er 

op de werkvloer effectieve vormen van multi- 

disciplinaire en multidivisionele samenwerking 

ontstaan, die de primaire taken van het UMCU 

positief beïnvloeden. Anderzijds wordt samen- 

werking op diezelfde werkvloer, in hogere 

echelons door soms tegenstrijdige belangen, 

historische persoonlijke verhoudingen en wijze 

van leidinggeven negatief beïnvloed. 

• Uiteraard beïnvloeden de huidige status 

van het leiderschap, cultuur en samenwerking 

het gevoel van sociale veiligheid bij de mede- 

werkers. Ook hier een divers beeld. Vooral als 

gevolg van een stijl van leidinggeven die meer 

participatief en toegankelijker van aard is, 

wordt een constructievere wijze van samen- 

werking ervaren. Echter, in sommige delen van 

de organisatie is het gevoel van onveiligheid 

als gevolg van een risicovolle mix van werk- 

druk en de beschreven dominante kenmerken 

van de cultuur, leiderschap en samenwerking, 

gegeven de primaire taken van het UMCU, 

ronduit zorgelijk te noemen in haar potentiële 

consequenties voor patiëntveiligheid, niveau 

van ziekteverzuim en stressgevoelens van 

medewerkers en leidinggevenden. 

• de spanning die samenhangt met deze 

zorgelijke situaties moet, wanneer leidingge- 

venden hier onvoldoende in slagen, door de 

medewerkers zelf (‘op de werkvloer’) worden 

gedempt, ingekaderd en gekanaliseerd 

teneinde de primaire taken optimaal (te 

kunnen blijven) uitvoeren. Hierin wordt vooral 

voorzien door de enorme trots op het (direct 

aan de patiënt gerelateerd) werk en de sterke 

loyaliteit zoals die richting de patiënt en 

de directe collegae met wie men dagelijks 

werkt, wordt gevoeld. 
 

 
Deze dominante karakteristieken krijgen vorm 

en inhoud in een context waarin er intern eigenlijk 

geen discussie is over de primaire taken en 

het hogere doel: de patiënt staat v.w.b. zorg, 

onderzoek en onderwijs centraal in ‘ons’ handelen 

en denken. Maar, een mix van extern opgelegde 

eisen, interne geformuleerde doelstellingen, 

ongelukkige, onhandige interventies van het 

management en niet zelden ook contraproductief 

intermenselijk gedrag, gooit ‘roet in het eten’ 

en zorgt voor een kloof tussen het ‘waarom’, 

het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het UMCU-als-geheel. 

Deze kloof wordt subjectief gepercipieerd, m.a.w. 

de één voelt dit sterker dan de ander. Ze gaat 

evenwel altijd gepaard met collectieve en indivi- 

duele gevoelens van frustratie omdat men denkt 

en voelt steeds verder af te raken van waar 

het in de organisatie echt om zou moeten gaan. 
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Ondertussen leidt deze kloof tot een andere 

breuklijn in het UMCU. Gedoeld wordt op de 

kloof tussen beleidsvoorwaardenscheppend – en 

beleidsuitvoerend niveau; leidinggevenden, vooral 

het middenkader en lager kader voelen zichzelf 

ook vaak ‘klem’ zitten. Daar waar de intermense- 

lijke verhoudingen door de kwaliteit van het 

leiderschap, de cultuur, de wijze van samenwer- 

king en persoonlijke verhoudingen onder druk zijn 

komen te staan, ontstaat vanaf de werkvloer een 

versimpeld beeld dat ‘leidinggevenden maar wat 

doen’ – men vraagt om visie, richting, uitlijning 

en commitment. Op leidinggevend niveau wordt 

eveneens versimpeld. ‘Tegengas van medewer- 

kers’ wordt al snel persoonlijk opgevat of afge- 

daan als weerstand, terwijl de betrokkenheid en 

loyaliteit, die medewerkers ook karakteriseert, 

worden  weggedrukt. 
 

 
Het is het gevolg van de ontwikkeling van 

(een soms verborgen) sociaal afweersysteem 

dat in de loop der tijd ertoe heeft geleid dat 

mensen zich (passief of actief) van elkaar 

vervreemden – ze trekken zich terug in hun eigen 

wereld en vallen terug op regressieve afweer 

dat leidt tot ‘primitief gedrag’ (b.v. eerderge- 

noemde ‘versimpeling’). Het zijn verdedigingsme- 

chanismen die zich in de onderstroom van de 

organisatie zichtbaar en onzichtbaar manifes- 

teren en die het proces van verbinding, executie- 

kracht, veranderkracht en doelrealisatie 

(ernstig) verstoren. 
 
 
Dat de raad van bestuur met de beste intenties 

probeert onder hoogspanning de kloof tussen 

‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’ te dichten – dat staat 

vast. Echter, dat het een complex adaptief 

transitieproces is, waarvoor op verschillende 

leidinggevende niveaus niet alle competenties 

in huis zijn, waarvoor ‘de juiste ‘characters’ wellicht 
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niet in de juiste positie zitten’ en dat er verbeter- 

punten zijn in de kenmerken van de cultuur, de 

samenwerking en de sociale veiligheid, dat wordt 

ook zichtbaar. 
 

 
Deze tekortkomingen zetten de realisatie van 

het gewenste ‘zelfbeeld’ zoals dat is verwoord 

in diverse visie en beleidsdocumenten onder druk. 

Dat iedereen dagelijks werkt en ‘leeft’ naar de 

geformuleerde grondregels voor gedrag en vooral 

de waarde ‘Wij werken samen en nemen verant- 

woordelijkheid’, dat gaat niet vanzelf en leidt ertoe 

dat gedrag ‘haaks’ staat op de kernwaarde dat 

het belang van de patiënt “ons handelen” bepaalt. 
 
 

Het terechte pleidooi van de voorzitter van de 

raad van bestuur Prof. Dr. Margriet Schneider 

voor een cultuur van ‘collectieve professionaliteit’ 

kan daarom niet los staan van een pleidooi voor 

een nieuwe leiderschapscultuur van ‘collectief, 

gedistribueerd leiderschap’ dat bovendien 

verankerd is in een emotioneel intelligenter 

collectief. Het is de kern van een set van funda- 

mentele aanbevelingen die, mits effectief en 

efficiënt geïmplementeerd en uitgevoerd, de 

randvoorwaarden inhoud en vorm geven voor 

een kansrijke realisatie van de strategie en het 

transformatieproces. 
 

 
Het spreekt vanzelf dat de raad van toezicht 

van het UMCU, de Ondernemingsraad vanuit haar 

wettelijke taken en kennis van en ervaring met 

de organisatie, alsmede staf- en verpleegkundig 

convent en – last, but not least – de patiëntenraad, 

een belangrijke rol dienen te spelen in dit 

transitieproces. 
 

 
Onze fundamentele aanbevelingen zijn: 

 
 

• Realiseer een leiderschapscultuur van collec- 

tief, emotioneel intelligent, leiderschap, dat 

de organisatie ‘tot rust’ brengt en succesvol 

stuurt richting de realisatie van het hogere 

doel in de gehele organisatie. 

• Ontwikkel en vertel (consequent en consis- 

tent) het eerlijke, inspirerende en verbindende 

verhaal van het hogere doel in de gehele 

organisatie. 

• Gebruik de trots en het engagement van de 

werkvloer om te komen tot ‘cross divisional’ 

multidisciplinaire samenwerkingsvormen 

en inspireer en geef richting aan verdere 

sociale innovatie. 

• Verfijn en implementeer rigoureus perfor- 

mance management & talent management 

om precieze afstemming tussen ‘waarom’, 

‘wat’ en ‘hoe’ te bewerkstelligen 

• Verfijn kwaliteitsregels en procedures 

om precieze afstemming tussen ‘waarom’, 

‘wat’ en ‘hoe’ te bewerkstelligen 

• Verfijn het besturingsmodel op alle lagen 

van de organisatie om ‘cross divisional’ 

samenwerking te faciliteren en te verbeteren 

en het complexe transitieproces succesvol  

te besturen en te beheersen 

• Ruim hindernissen en obstakels op 

die samenwerking over grenzen heen 

verstoren en ontmoedigen. 

• Overweeg om het topmanagement 

te versterken met externe personen 

die vanuit bewezen autoriteit, gezag 

en leiderschap- en verandercompeten- 

ties, het reeds gestarte interne ontwikke- 

lingsproces succesvol mede vorm 

en inhoud geven. 

• Creëer een formeel leiderschapsteam 

bestaande uit de leden van de raad van 

bestuur en de voorzitters van divisies en 

directies, dat zich ‘eigenaar’ voelt van dit 

transitieproces en gezamenlijk het transi- 

tieproces vanuit duidelijke kaders 

aanstuurt en beheerst. 
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• Verbeter leiderschaps- en changemana- 

gementvaardigheden en zorg voor indivi- 

duele coaching van leidinggevenden die dit 

nodig hebben. 
 

 
Wij willen benadrukken dat het UMCU een prach- 

tige organisatie is waarin zo’n 12.000 medewer- 

kers elke dag weer met de beste intenties 

proberen kwetsbare medemensen hoogwaardige 

kwaliteit zorg te bieden. In dat proces gaat natuur- 

lijk veel goed, heel veel goed. Elke dag weer 

gaan vele patiënten, die zo ziek zijn dat ze thuis 

niet meer kunnen worden behandeld, door de 

compassievolle zorg van artsen, verpleegkundigen 

en ondersteunende diensten, na enige tijd weer 

naar huis om hun leven buiten het ziekenhuis  

voort te zetten. Maar uiteraard: er zijn ook verbe- 

teringen mogelijk en noodzakelijk. Deze review 

richt zich vooral op de verbetermogelijkheden 

waardoor ‘dat wat goed gaat’ minder nadrukkelijk 

naar voren komt. Gezamenlijk heeft men de kans 

om te werken aan de realisatie van een toekomst- 

bestendige collectieve leiderschapscultuur 

en daarbij als voorbeeld te dienen voor andere 

ziekenhuizen. 
 

 
Eén van de aspecten die gekoesterd dient te 

worden is de trots en betrokkenheid van de 

medewerkers. Het is de belangrijkste ‘hefboom 

van verandering’. Het constructief aanboren van 

deze energiebron ten behoeve van het verande- 

ringsproces is een verantwoordelijkheid van allen 

die zich betrokken voelen om het hogere doel 

van het UMCU ‘dag in, dag uit’ te realiseren – men 

mag niet marchanderen met het hogere doel 

dat de centraal staat in het handelen en denken 

binnen het UMCU. 
 

 
Het vraagt van alle betrokkenen een ‘open mind’, 

een hoge mate van zelfreflectie en vooral zelfac- 

ceptatie van de eigen feilbaarheid en herstel 

van vertrouwen in elkaar om daadwerkelijk de 

bevindingen en aanbevelingen te accepteren 

en te internaliseren.


