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1

Introductie

Goede zorg vraagt om goed leiderschap, stelt Staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede
Kamer over de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen (van Rijn, 2014). De bestuurder wordt
gezien als de motor achter een goedwerkend kwaliteitssysteem, zowel op instellings- als cliëntniveau.
Volgens de staatssecretaris dient de bestuurder ervoor te zorgen dat de deskundigheid van
medewerkers is afgestemd op de zorgvraag van cliënten. In zijn plan van aanpak voor de kwaliteit
van verpleeghuizen - Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor ons ouderen - erkent Van Rijn
eveneens dat kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap en voorbeeldgedrag van bestuurders
en ook van het middenmanagement (van Rijn, 2015). Deze opvatting van de staatssecretaris wordt
bevestigd in de wetenschappelijke literatuur (Anderson et al., 2003; Castle en Decker, 2011), en in
de eerste verkenning van de projecten van Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen
(Waardigheid en trots, 2016). Daarin is in kaart gebracht welke thema’s in de verpleeghuissector
nadere kennisontwikkeling en ontwikkeling in de praktijk vragen. Leiderschap is hierin genoemd als
“één van de succesfactoren voor het bereiken van een verandering richting waardigheid en trots in
de verpleeghuizen.”
Het kennisprogramma Waardigheid en trots heeft tot doel op die thema’s die essentieel zijn voor de
ontwikkeling van de sector de aanwezige kennis in kaart te brengen, en (zover mogelijk) te
ontwikkelen wat nog mist. Binnen het kennisprogramma wordt middels literatuurstudie en actieonderzoek in de verpleeghuispraktijk inzicht verkregen in passende leiderschapsstijlen ten aanzien
van de huidige veranderingen in de langdurige zorg, zoals extramuralisering, zelforganisatie en meer
persoonsgerichte zorg. Daarbij is specifieke aandacht voor de vertaling van leiderschapsstijlen naar
de praktijk. Dit rapport beschrijft de bevindingen van de gestructureerde literatuurstudie op het
thema leiderschap, die als opmaat dient voor het actie-onderzoek in circa vijf verpleeghuizen.

1.1 Leiderschap in ontwikkeling door de tijd
Aandacht voor goed leiderschap is van alle tijden en er is zeer veel over geschreven. Politieke
grondleggers als Machiavelli, Aristoteles en Sun Tzu zagen honderden jaren geleden leiderschap al als
een belangrijke factor voor succes (Macionis & Plummer, 2005). Leiderschap concentreerde zich
oorspronkelijk op de persoonlijkheidskenmerken van de ‘grote leider’, zoals intelligentie,
bekwaamheden en benodigde persoonlijkheid. Begin twintigste eeuw ontstonden stromingen die
objectief wetenschappelijk onderzoek als uitgangspunt namen en in mindere mate
persoonlijkheidskenmerken. Met andere woorden: leiderschap is niet zozeer gekoppeld aan een
persoon, maar aan de positie die een leider heeft om de organisatie zo efficiënt mogelijk te
organiseren. Deze stromingen gingen uit van centralisme van planning, controle en bijsturing ten
behoeve van maximale productiviteit. Bekendste representant van deze stroming is Frederick Taylor
met het Taylorisme (Taylor, 1911).
Medio de twintigste eeuw werd een verschuiving zichtbaar naar verschillende leiderschapsstijlen,
waarbij werd uitgegaan dat leiderschapsgedrag ontwikkeld kan worden. Twee leiderschapsstijlen
kregen met name aandacht: taakgericht versus relationeel leiderschap. Uitgangspunt was dat er een
“one-best-way” van leidinggeven bestond (Mc Gregor, 1960; Likert, 1961; Stoker, 2005). Deze
stijlbenadering liet echter de context van het leiderschapsvraagstuk buiten beschouwing. Daarom
volgde in de jaren zestig en zeventig de zogenaamde contingentie-benaderingen, waarin de
effectiviteit van leiderschap afhankelijk is van de mate waarin de leider zijn leiderschapsstijl aanpast
aan de situatie. Bekendste voorbeeld van deze benadering is de Situationeel Leiderschapstheorie

4

(Hersey, Blanchard & Johnson, 1993). Daarnaast ontwikkelden zich de laatste decennia
leiderschapsstijlen als transformationeel en transactioneel leiderschap (Northouse, 2010).

1.2

Leiderschap in de langdurige zorg

Leiderschap is uitgebreid en op veel gebieden bestudeerd, zoals binnen de psychologie, defensie,
onderwijs en gezondheidszorg. Meer recent is aandacht gekomen voor leiderschap in de langdurige
zorg en verpleeghuiszorg (o.a. Cummings et al. 2009). Welke ontwikkelingen ten aanzien van
leiderschap zijn zichtbaar in de langdurige zorg en meer specifiek ook de verpleeghuiszorg? En hoe
verhouden deze ontwikkelingen zich tot de uitdagingen waarvoor de langdurige zorg zich gesteld ziet?
Met de decentralisaties als extra katalysator (Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2014) is het
perspectief op de langdurige zorg veranderd. Van cliënten en hun sociale netwerk wordt meer
gevraagd op gebied van zelf- en samenredzaamheid (Van Nijendaal, 2014) en er wordt gestreefd naar
meer handelingsruimte voor professionals. Horizontalisering (Nies & Minkman, 2016) en zelfsturing in
de zorg, zoals bij de opkomst van Buurtzorg (Nijhof, 2013) zijn een reactie op deze ontwikkelingen in
de langdurige zorg. Ook door staatssecretaris van Rijn wordt onderstreept dat leiderschap niet alleen
iets is van de bestuurder, maar dient ook te worden door vertaald naar de werkvloer. Dit wordt mede
onderstreept in het nieuwe kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, dat met haar nadruk op gezamenlijk
leren meer verantwoordelijkheid neerlegt bij de teams en individuele zorgverleners (Zorginstituut
Nederland, 2017).
Recente studies over ‘goed’ leiderschap vragen aandacht voor de meervoudige en complexe opgave
waar leiders in de langdurige zorg voor gesteld staan (o.a. Grit & Meurs, 2005; Stoopendaal, 2008;
van Dalen, 2012). De langdurige zorg staat naast bovengenoemde ontwikkeling voor de uitdaging om
met minder zorgprofessionals kwalitatief goede – en meer persoonsgerichte - zorg te blijven bieden
aan ouderen met een steeds complexere zorgvraag en anderen mensen met een langdurige zorg vraag.
Vanuit deze context dienen leiders – zoals bestuurders en managers - diverse tegengestelde belangen
en opgaven te overbruggen, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid versus ondernemerschap.
Het behoud van werk en werkgeverschap en anderzijds efficiënt en ‘lean’ werken. Leiders worden
geacht organisatorische rust te bieden, en tegelijk dienen ze te innoveren. Daarnaast wordt van hen
gevraagd om kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg te bieden met een beperkt team van
zorgprofessional. Kortom: diverse belangen staan op gespannen voet met elkaar en strijden om
voorrang of om gebalanceerde afweging.

1.3

Doelstelling en onderzoeksvragen

De huidige gemeenschappelijke visie op leiderschap, inclusief de aandacht voor transformationele en
aanverwante leiderschapsstijlen, hebben de basis gevormd voor leiderschap in de langdurige zorg
(Hibberd et al. 2006). Echter, er is relatief weinig inzicht in wat hierin werkt en niet binnen de context
van de huidige veranderingen en uitdagingen waarvoor de verpleeghuiszorg gesteld staat. Om hier
inzicht in te krijgen is de doelstelling van de literatuurstudie die in dit rapport wordt gepresenteerd:
Inzicht krijgen in passende leiderschapsstijlen ten aanzien van de huidige veranderingen in de
langdurige zorg, inclusief methoden en strategieën voor de vertaling van leiderschap(sstijlen) naar
de praktijk. Daarbij is leiderschap niet beperkt tot enkel de bestuurder en management, maar
gericht op alle lagen in de zorgorganisatie.
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Gerelateerde onderzoeksvragen hierbij zijn:
1. Welke leiderschapsstijlen passen – volgens de literatuur - bij de huidige veranderingen in de
langdurige zorg?
2. Door welk gedrag worden deze leiderschapsstijlen gekenmerkt?
3. Wat zijn effecten van deze leiderschapsstijlen op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg?
4. Welke methoden en strategieën worden in de literatuur beschreven voor de realisatie van
passende leiderschapsstijlen in de langdurige zorg?
5. Welke factoren beïnvloeden de uitoefening van leiderschap?
De literatuurstudie is onderdeel van het bredere onderzoek op het thema Leiderschap in alle lagen
van de organisatie binnen het kennisprogramma Waardigheid en trots. De uitkomsten vormen inbreng
voor het actie-onderzoek in circa vijf verpleeghuispraktijken.

1.4

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een theoretische achtergrond in de ontwikkelingen van leiderschap(sstijlen) in de
langdurige zorg, wat een kader biedt voor resultaten van de literatuurstudie. In hoofdstuk 3 is de
methodologische onderbouwing van de uitgevoerde literatuurstudie beschreven. Hierop volgen in
hoofdstuk 4 de resultaten van de literatuurstudie, beschreven aan de hand van de concepten uit de
onderzoeksvragen. In hoofdstuk 5 volgen de discussie en conclusies, waarna in hoofdstuk 6 de
resultaten worden gerelateerd aan de projecten in Waardigheid en Trots.
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2

Theoretische achtergrond

In navolging van de introductie wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op de ontwikkelingen en
uitdagingen waarvoor de langdurige zorg (in Nederland) zich gesteld ziet en wat dit vraagt van
leiderschap. Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van huidige (algemene) tendensen in
leiderschapsstijlen. Daarmee biedt dit hoofdstuk een kader voor de gestelde probleemstelling, en
beoogt het bij te dragen aan het beter duiden van de resultaten van de literatuurstudie.

2.1

Veranderingen in de verpleeghuiszorg

De verpleeghuiszorg heeft een essentiële plaats in de gezondheidszorg door haar rol in de dagelijkse
verzorging, verpleging en ondersteuning van kwetsbare ouderen, mensen met palliatieve zorg of met
niet-aangeboren hersenletsel (NAH), en hun families. Door de dubbele vergrijzing staat de
verpleeghuiszorg voor de uitdaging om met minder zorgprofessionals kwalitatief goede zorg te blijven
bieden aan ouderen met een steeds complexere zorgvraag. Veel ouderen – tweederde van de 65plussers (RIVM, 2016) - hebben meerdere chronische condities, zoals dementie en andere ziekten die
het cognitieve en fysieke functioneren beïnvloeden. Naast de toegenomen complexiteit van zorg
wordt het belang van een nieuwe zorgcultuur gesuggereerd, waarin zorg wordt gegeven vanuit een
meer betrokken en persoonsgerichte benadering door vaardige, interdisciplinaire zorgteams en
participatie van onder andere familie en vrijwilligers (o.a. Kitwoord, 1997; Lopez, 2006; McCormack
& McCance, 2006; White-Chu et al., 2009; WHO, 2010). Deze cultuurverandering wordt extra versterkt
door het decentraliseren van verantwoordelijkheden en taken, zowel naar lagere overheden
(bijvoorbeeld gemeenten) als lager in de organisatie (teams, eenheden, werkvloer) (Eerste Kamer der
Staten-Generaal, 2014). Van cliënten en hun sociale netwerk wordt meer gevraagd op gebied van
zelf- en samenredzaamheid (Van Nijendaal, 2014) en er wordt gestreefd naar meer handelingsruimte
voor zorgprofessionals.
De hierboven beschreven uitdagingen vragen onder andere om veranderingen in de organisatie van de
verpleeghuiszorg en in het gedrag en handelwijze van zorgverleners, zodat kwalitatief goede en
persoonsgerichte zorg kan worden (blijven) geboden aan kwetsbare ouderen in een duurzame
verpleeghuiszorg context. Deze veranderingen zijn doorgaans niet eenvoudig, doordat hedendaagse
(verpleeghuis)organisaties zijn verworden tot complexe adaptieve systemen, die kunnen worden
beschouwd als organische entiteiten die constant (moeten) reageren op interne en externe signalen
en veranderen als mensen in de organisatie (nieuwe) relaties aangaan (Anderson et al., 2005).

2.2

Leiderschap in veranderende zorg

Verschillende studies benadrukken het belang van leiderschap in het faciliteren van de uitdagingen
en veranderingen in de langdurige zorg: ‘goed leiderschap’ draagt bij aan de ontwikkeling van
inzichten van verpleegkundigen in de behoeften van cliënten (o.a. Wong & Cummings, 2007), en aan
het creëren van draagvlak voor nieuwe innovaties ten aanzien van succesvolle verandering en een
positieve zorgcultuur (o.a. O’Neil et al., 2008). Maar wat is goed leiderschap? In de complexe
adaptieve systemen die verpleeghuizen zijn verworden, voldoet een reductionistisch perspectief -
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waarbij elementen van organisaties worden geïsoleerd en apart worden bestudeerd - niet langer
(Anderson et al., 2005). Waar voorheen de verpleeghuiszorg – vanuit dit meer reductionistisch
perspectief - voornamelijk hiërarchisch, top-down en systeem-gedreven werd aangestuurd, wordt
tegenwoordig om leiderschap gevraagd vanuit betrokkenheid, persoonsgerichte zorg en adaptatie aan
specifieke situaties (Campbell, 2005; Cummings et al., 2009; Forbes-Thompson et al., 2007). De
opkomst van zelfsturende teams vraagt ook een nieuwe vorm van leiderschap. Leiderschap die meer
horizontaal is georganiseerd, en gericht is op empowerment, ondersteuning en betrokkenheid.

2.3

Leiderschapsstijlen

Leiderschap is uitgebreid en op veel gebieden bestudeerd, zoals binnen de psychologie, defensie,
onderwijs en gezondheidszorg. Recentelijk ontvangt leiderschap in specifiek de verpleeghuiszorg
meer aandacht (o.a. Cummings et al. 2009). Er bestaan verschillende definities van leiderschap,
waarin de volgende elementen centraal staan: leiderschap (1) is een proces, (2) gaat over
beïnvloeding, (3) vindt plaats binnen een groep, en (4) gaat over het behalen van doelstellingen
gerelateerd aan een gemeenschappelijke visie (Hunt, 2004; Northouse, 2004; Shaw, 2007). De
definitie van Northouse (2004) wordt in de algemene leiderschapsliteratuur het meest gebruikt. Deze
definitie stelt dat leiderschap een proces is waarbij een individu een groep individuen beïnvloed om
een gemeenschappelijk doel te behalen. In de verpleeghuiszorg hebben deze doelen onder andere
betrekking op het realiseren van meer persoonsgerichte zorg en een betere kwaliteit van leven voor
cliënten, en op het realiseren van een stabiele en financiële organisatie, en goede personele
bezetting.
Relationele versus niet-relationele leiderschap
In de leiderschapsliteratuur worden verschillende leiderschapsstijlen en –theorieën beschreven.
Grofweg kan een onderscheid worden gemaakt in twee hoofdgroepen: relationele leiderschapsstijlen
(primair gericht op personen en het aangaan van relaties met hen) en niet-relationele
leiderschapsstijlen, oftewel taakgerichte leiderschap (primair gericht op het vervolmaken van taken).
Dit onderscheid wordt vaak ook geduid door transformationeel leiderschap versus transactioneel
leiderschap (Avolio et al., 1999). Transformationeel leiderschap beschrijft een proces, waarbij een
leidinggevende connectie creëert met zijn/haar werknemers, waardoor motivatie en moraal van
eenieder toeneemt. Een gezamenlijke visie is hierin leidend. Transactioneel leiderschap is meer
sturend en benadrukt de transactie – oftewel overdracht – die plaatsvindt tussen leidinggevende en
werknemers om een taak te volbrengen.
In lijn met Northouse’s definitie van leiderschap en de zichtbare verschuiving in leiderschap van meer
hiërarchisch en top-down naar meer verantwoordelijkheid in de zorgteams (o.a. via zelfsturing) en
persoonsgerichte zorg voor cliënten is momenteel met name aandacht voor relationele en
transformationele leiderschapsstijlen om goede en duurzame verpleeghuiszorg te realiseren. Veel
gebruikte relationele en transformationele leiderschapsstijlen en –theorieën – die op hoofdlijnen
overeenkomstige uitgangspunten hebben - zijn onder andere authentiek leiderschap (Avolio en
Gardner, 2005) en resonant leiderschap (Avolio et al., 1999). Bekende taakgerichte en transactionele
leiderschapsstijlen en –theorieën zijn management-by-exception (Avolio et al., 1999), laissez-faire
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(Avolio et al., 1999) en instrumentele leiderschap (Antonakis en House, 2002). In tabel 1 is een
beschrijving opgenomen van de genoemde leiderschapsstijlen.
Tabel 1. Overzicht beschrijving leiderschapsstijlen.
Leiderschapsstijl

Beschrijving

Referentie

Stijl die een proces beschrijft, waarbij een
leidinggevende connectie creëert met zijn/haar
werknemers, waardoor motivatie en moraal van
eenieder toeneemt. Een gezamenlijke visie is hierin
leidend.
Stijl, waarbij de leider handelt conform zijn
persoonlijkheid. Gaat uit van authenticiteit,
integriteit, verbinding en vertrouwen.
Stijl die anderen inspireert, coacht, ontwikkelt en
includeert, zelfs wanneer het tegenzit.

Avolio et al.,
1999

sturend en benadrukt de transactie – oftewel
overdracht – die plaatsvindt tussen leidinggevende en
werknemers om een taak te volbrengen.
Stijl die zich richt op de monitoring van
taakuitvoering op problemen die zich kunnen
voordoen, en het corrigeren van deze problemen om
de kwaliteit van de taakuitvoering te behouden.
Een passieve leiderschapsstijl, gericht op het
vermijden van problemen, besluitvorming en
verantwoording
Stijl gericht op strategische en taakgericht ontwikkel
functies van leiders

Avolio et al.,
1999

Relationele stijlen
Transformationeel leiderschap

Authentiek leiderschap
Resonant leiderschap

Avolio en
Gardner, 2005
Avolio et al.,
1999

Taakgerichte stijlen
Transactioneel leiderschap
Management-by-exception

Laissez-faire
Instrumenteel leiderschap

Avolio et al.,
1999
Avolio et al.,
1999
Antonakis en
House, 2002

Daarnaast zijn er leiderschap theorieën die niet één specifieke stijl als uitgangspunt hebben.
Bijvoorbeeld, situationeel leiderschap stelt persoonsgerichte zorg centraal en gaat ervan uit dat er
geen één leiderschapsstijl is die in alle situaties het meest effectief hiervoor is (Lynch et al., 2011).
Situationeel leiderschap maakt daarom onderscheid in vier groepen van leiderschapsgedrag: (1)
sturen, (2) coachen, (3) motiveren, en (4) delegeren.
Structurele afstand: direct en indirect leiderschap
Naast het onderscheid tussen verschillende leiderschapsstijlen is ook structurele afstand van invloed
op het effect van leiderschap. Bij structurele afstand wordt onderscheid gemaakt tussen directe en
indirecte leiderschap. Avolio et al. (2004) definieert structurele afstand als de fysieke structuur in de
organisatie (o.a. fysieke afstand tussen leidinggevende en werknemers), de organisatie structuur (o.a.
hiërarchie en mate van managementcontrole) en de supervisie structuur (o.a. frequentie van
leidinggevende-werknemer interactie). Directe leiderschap gaat vaak samen met meer relationele
leiderschapsstijlen, en wordt gekenmerkt door een kleine fysieke afstand tussen leidinggevenden en
medewerkers. Indirecte leiderschap is hier tegengesteld aan. Howell en Hall-Merenda (1999)
beschrijven dat directe leiderschap resulteert in betere prestaties van werknemers dan indirecte
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leiderschap. Daarnaast is er meer betrokkenheid en interactie met medewerkers bij directe
leiderschap (Howell et al., 2005).
Leiderschap versus management
Leiderschap en management zijn twee verschillende concepten, die overlap vertonen en in de praktijk
(en in de literatuur) vaak door elkaar worden gebruikt. Management wordt gezien als een formele
rol, gericht op administratie, delegatie en controle. Leiderschap gaat over het gedrag van een
manager, zoals het vermogen om te innoveren, te inspireren, te leiden, en om mensen uit te dagen
en te overreden (Jeon et al., 2014).
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3

Methodologische onderbouwing

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen (zie kader)is een gestructureerde literatuurstudie
uitgevoerd in de periode februari – april 2017. Hiervoor is relevante wetenschappelijke en grijze
literatuur op gestructureerde wijze verzameld en bestudeerd om tot collectieve inzichten te komen.
De literatuurstudie is uitgevoerd in drie stappen, te weten: (1) afbakening van het zoekterrein, (2)
systematisch zoeken, (3) beoordeling en analyse van literatuur. Voorafgaand aan de literatuurstudie
is een protocol opgesteld voor structurering van de uitvoering.
Doelstelling en onderzoeksvragen
De doelstelling van de literatuurstudie die in dit rapport wordt gepresenteerd is: inzicht krijgen in
passende leiderschapsstijlen ten aanzien van de huidige veranderingen in de langdurige zorg,
inclusief methoden en strategieën voor de vertaling van leiderschap(sstijlen) naar de praktijk.
Daarbij is leiderschap niet beperkt tot enkel de bestuurder en management, maar gericht op alle
lagen in de zorgorganisatie.
Hiervoor worden de volgende onderzoeksvragen gesteld:
1. Welke leiderschapsstijlen passen – volgens de literatuur - bij de huidige veranderingen in de
langdurige zorg?
2. Door welk gedrag worden deze leiderschapsstijlen gekenmerkt?
3. Wat zijn effecten van deze leiderschapsstijlen op de kwaliteit van de verpleeghuiszorg?
4. Welke methoden en strategieën worden in de literatuur beschreven voor de realisatie van
passende leiderschapsstijlen in de langdurige zorg?
5. Welke factoren beïnvloeden de uitoefening van leiderschap?

3.1

Afbakening van het zoekterrein

Voor de afbakening van het zoekterrein zijn inclusiecriteria opgesteld, die zijn afgeleid van (de
hoofdconcepten in) de doelstelling van de gestructureerde literatuurstudie en op basis van een eerste
vooranalyse van de literatuur. De inclusiecriteria vormden de basis voor de geformuleerde
zoektermen.
Inclusiecriteria
Titels, abstracts en manuscripten zijn geïncludeerd, wanneer zij voldeden aan onderstaande zes
inclusiecriteria:
1. Leiderschap(sstijlen) in ouderenzorg (met aandacht voor verschillende niveaus in de
organisatie).
2. Gericht op de ouderenzorg, langdurige zorg of verpleeghuiszorg. Literatuur gericht op zorg
in bredere zin (bijvoorbeeld ziekenhuis zorg, GGZ, of jeugdzorg) is geïncludeerd, wanneer
de bevindingen toepasbaar waren in de Nederlandse verpleeghuiscontext.
3. Gerelateerd aan de hoofdconcepten van de doelstelling, namelijk (1) gedrag en kenmerken
van leiderschapsstijlen, (2) methoden strategieën om leiderschap te realiseren, (3) effecten
(impact) van leiderschap op (met name) de langdurige zorg en/of (4) factoren die
leiderschap beïnvloeden.
4. Literatuur gepubliceerd tussen 2007 en 2017.
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5. Engelstalige of Nederlandstalige literatuur.
6. Het artikel/rapport betreft een onderzoek.
Opinie en visie gerelateerde artikelen en rapporten zijn geëxcludeerd.
Zoektermen
De zoektermen zijn op iteratieve wijze tot stand gekomen door drie onderzoekers (WvO, NZ en CP).
Tabel 2 geeft de gebruikte zoektermen weer in het Engels. Voor het verzamelen van grijze literatuur
is gebruik gemaakt van Nederlandse vertalingen van de zoektermen.
Op basis van de twee hoofdelementen uit de doelstelling (leiderschap en langdurige zorg) zijn
verschillende zoektermen en –combinaties ingevoerd in een tweetal databases (Pubmed/Medline en
EBSCO). Elke zoekcombinatie is gedocumenteerd, inclusief zoekresultaten. De zoekresultaten (en de
verschillen tussen de zoekresultaten van de verschillen zoektermen en –combinaties) zijn door de
onderzoekers beoordeeld op relevantie en bruikbaarheid ten aanzien van de onderzoeksvragen.
Er is bij de zoektermen op gebied van leiderschap en management gekozen voor ‘vereist in titel’,
omdat trefwoorden op gebied van leiderschap en/of management (blok 2) vaak staan in de abstracts
van literatuur die leiderschaps-/managementstijlen niet als primair onderwerp hebben. De
zoektermen (en varianten van) leiderschap en management in de titel leverde meer concrete
resultaten

op.

Een

verdere

uitbreiding

van

de

zoektermen

(en

combinaties)

t.a.v.

methoden/strategieën (inclusief afgeleiden) resulteerde niet in additionele literatuur, bovenop de
huidige zoekstrategie. Om die reden is een uitbreiding niet opgenomen.
Tabel 2: gebruikte zoektermen (Engels)
Vereist in abstract:

Vereist in titel:

elderly care OR residential care OR nursing home OR nursing

Manage OR Managed OR Management OR

homes OR long term care OR long-term care OR senior care OR
older people care OR institutional care OR home for the aged

AND

Manager OR manager's OR managerial OR
managers OR managers' OR manages OR

OR homes for the aged OR health service for the aged OR health

managing

services for the aged

leadership

3.2

OR

lead

OR

leader

Systematisch zoeken

Met behulp van de beschreven zoektermen is systematisch gezocht naar wetenschappelijk literatuur
in de zoekmachines Pubmed/medline, cochrane, cinahl, psychinfo en Google Scholar. Voor grijze
literatuur (onderzoeksrapporten) is gebruik gemaakt van Google en van inzichten uit lopende
projecten (via onder andere ZonMw programma’s, kennisinstituten en universiteiten). Daarnaast is de
“sneeuwbalmethode” toegepast. Hiervoor zijn de referenties bestudeerd van de geïncludeerde
literatuur om te zoeken naar aanvullende relevante literatuur. De zoekresultaten uit de verschillende
databases zijn samengevoegd in een Excel-bestand en duplicaten zijn verwijderd.
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OR

3.3

Beoordeling en analyse van literatuur

Beoordeling en analyse van de literatuur vond plaats in verschillende stappen. Allereerst vond
screening van de gevonden literatuur plaats op basis van titel, abstract en volledige tekst om inclusie
te bepalen. Ten tweede vond data extractie plaats. En ten derde werd de geïncludeerde literatuur
geanalyseerd.
Screening van literatuur
Voor de screening van de literatuur is onderscheid gemaakt tussen (1) screening van titel en abstract
en (2) screening van volledige tekst. Doel van de screening was bepaling van inclusie op basis van de
opgestelde inclusiecriteria. Elke titel en abstract is gescreend door twee onderzoekers (WvO en NZ),
waarbij de opgestelde inclusiecriteria leidend waren. Vervolgens zijn de selecties van beide
onderzoekers met elkaar vergeleken. Bij artikelen waar geen overeenstemming over inclusie was, is
een derde onderzoeker (CP) geconsulteerd. Na beoordeling van titels en abstracts vond op eenzelfde
wijze beoordeling van de volledige tekst plaats. Bij afwezigheid van een abstract, bij bijvoorbeeld
(beleids)rapporten, is gescreend op titel en samenvatting/introductie.
Data extractie
Data extractie van de geïncludeerde artikelen vond plaats op drie categorieën: (1) kenmerken van
het artikel, (2) kwaliteitsbeoordeling van het artikel, en (3) inhoudelijke resultaten. Bij de eerste
twee categorieën werd voor (beleids)rapporten alleen de beschikbare informatie in kaart gebracht.
De data is in een Excel bestand opgeslagen. Data extractie van de geïncludeerde artikelen zijn
verdeeld over drie onderzoekers (NZ, WvO en CP). Er vond onderlinge afstemming en controle plaats.
De volgende kenmerken zijn voor elk artikel in kaart gebracht: auteur, titel, tijdschrift/uitgever,
impact

factor,

publicatiejaar,

type/design

studie,

onderzoekspopulatie

en

gebruikte

meetinstrumenten.
Voor de kwaliteitsbepaling van de geïncludeerde artikelen is de ‘Mixed Method Appraisal Tool (MMAT)
toegepast (Pace et al., 2011). De MMAT is een relatief nieuwe methode voor kwaliteitsbeoordeling,
en is specifiek gericht op de beoordeling van zogenaamde ‘mixed studies’, waaronder kwalitatieve,
kwantitatieve en ‘mixed methods’ studies vallen. Beoordeling van studies die gebruik maken van
verschillende methode is een uitdaging, mede omdat algemeen erkende methoden, zoals GRADE,
meer gericht zijn op beoordeling van kwantitatieve studies. In tabel 3 zijn de MMAT criteria
weergegeven, aan de hand waarvan de kwaliteitsbepaling plaatsvond.
De inhoudelijke resultaten zijn in kaart gebracht op basis van de hoofdconcepten uit de doelstelling
van de literatuurstudie, te weten: branche (o.a. ouderenzorg, langdurige zorg (VVT en GHZ),
verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, verpleging algemeen), laag van de organisatie waar leiderschap
werd

bestudeerd

bestudeerde

(bestuur,

management,

leiderschapsstijl(en),

middenmanagement,

gedrag/kenmerken

teamniveau,
leiderschap,

strategieën/interventies, effecten van leiderschap (op met name zorg),

individueel),
toegepaste

en contextuele

bevorderende/belemmerende factoren.
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Analyse
De inhoudelijke resultaten zijn geanalyseerd middels content analyse. De content analyse vond plaats
binnen en tussen de geïdentificeerde hoofdconcepten. Binnen de hoofdconcepten was de analyse
open en georiënteerd op overeenkomsten en verschillen tussen de data, en mogelijk aanwezige
patronen en relaties. Bijvoorbeeld welke clusters van gedragingen zijn te onderscheiden en hoe ze
zich tot elkaar verhouden. De analyse tussen de hoofdconcepten was met name gericht op relaties
tussen de verschillende concepten. Bijvoorbeeld welke leiderschapsstijl was geassocieerd met welk
gedrag en effecten. De analyse vond plaats door de drie onderzoekers (NZ, WvO en CP). Reflecties op
de analyse vonden plaats met een vierde onderzoeker (MM).
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Tabel 3. de MMAT criteria voor de kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde artikelen

4

Resultaten

De resultaten worden in twee delen beschreven. Eerst wordt ingegaan op de zoekresultaten per stap
in de beoordeling en de MMAT scores. Daarna worden de bevindingen uit de literatuur gepresenteerd
volgens de hoofdconcepten uit de onderzoeksvragen: (1) leiderschapsstijlen, (2) gedrag en kenmerken
van leiderschapsstijlen, (3) effecten van leiderschap op langdurige zorg, (4) methoden en strategieën,
en (5) bevorderende en belemmerende factoren. In bijlage 1 is de geïncludeerde literatuur
opgenomen. De nummering van de artikelen in deze bijlage worden gebruikt voor de verwijzing in de
verdere resultaten.

4.1

Zoekresultaten

In figuur 1 zijn middels een prisma diagram de zoekresultaten per stap in de beoordeling
weergegeven. De zoekopdracht resulteerde in 1693 wetenschappelijke artikelen, en
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onderzoeksrapporten en dissertaties (grijze literatuur). Na verwijdering van duplicaten zijn van 1512
wetenschappelijke artikelen en van 9 grijze literatuur de titel en abstract gescreend op basis van de
geformuleerde inclusiecriteria. Hiervan zijn 62 wetenschappelijke artikelen doorgegaan voor
screening op basis van de volledige tekst en 3 onderzoeksrapporten. 1455 wetenschappelijk artikelen
zijn geëxcludeerd, waarvan 17 wetenschappelijke artikelen omdat de volledige tekst niet beschikbaar
was1. Tijdens de screening op volledige tekst zijn 28 wetenschappelijke artikelen geëxcludeerd (en
geen grijze literatuur), vanwege verschillende redenen: (1) niet gericht op leiderschap (n=18), (2)
niet passend binnen de langdurige zorg (n=2), (3) leiderschap enkel gericht op externe stakeholders
(n=1), en (4) opinie/visie artikelen (n=6). Daarnaast zijn 4 extra wetenschappelijke artikelen
geïncludeerd middels de sneeuwbalmethode. Dit betekent dat in totaal 41 artikelen zijn
geïncludeerd: 38 wetenschappelijke artikelen en 3 onderzoeksrapporten uit de grijze literatuur. De
grijze literatuur betreffen 2 Nederlandse en 1 Engels onderzoeksrapport.
In bijlage 1 zijn de 41 geïncludeerde artikelen gepresenteerd, inclusief de basiskenmerken.
Uit de basiskenmerken komen de volgende bevindingen naar voren:
- Bestudeerde branche: 19 artikelen bestuderen specifiek leiderschap in de verpleeghuiszorg
en 14 artikelen specifiek de langdurige zorg voor ouderen.
- Bestudeerd land: 15 studies zijn uitgevoerd in Scandinavië, 9 in de Verenigde Staten, 5 in
Nederland, 2 in Australië, 2 in Canada en 2 in Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is in 6
artikelen leiderschap in meerdere landen (reviews) bestudeerd.
- Bestudeerde laag/niveau: 15 artikelen zijn specifiek gericht op het niveau van bestuur en
management, 12 artikelen op middenmanagement (inclusief teamleiders), 2 op teamniveau
(inclusief zorgverleners), en 12 artikelen bestuderen alle lagen in de organisatie.

1

Dit aantal wordt naar waarschijnlijkheid lager in de definitieve versie, wanneer volledige teksten alsnog
achterhaald zijn.

Figuur 1. Prisma diagram van zoekresultaten
4.2

Samenvatting van MMAT scores

Alle geïncludeerde studies zijn beoordeeld volgens de MMAT (zie tabel 2). Tabel 4 geeft een overzicht
van het type geïncludeerde studies. Er zijn 17 kwalitatieve studies, 14 kwantitatieve, 4 mixedmethods, en 6 (systematische) reviews geïncludeerd. In bijlage 1 is het type ontwerp per artikel
beschreven.
Tabel 4. Overzicht van type geïncludeerde studies
Type studie
Kwalitatief

Kwantitatief

Mixed methods
Review

Type studie-ontwerp

Aantal studies

Case studie
Beschrijvend
Etnografisch
Randomized controlled trial
Non randomized: cross-sectional
analytische studie
Beschrijvend
Sequentieel verklarend ontwerp
Embedded ontwerp
Triangulatie ontwerp
Review
Systematische review

4
10
3
1
7
6
1
2
1
2
4
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Enkele studies voldeden niet aan alle methodologische kwaliteitscriteria van de MMAT. Tabel 5 geeft
– per type studie - weer aan welke criteria niet is voldaan en welke artikelen dit betreffen.
Tabel 5: MMAT scores waaraan niet werd voldaan
Type studie
Kwalitatieve studies
Kwantitatief:
randomized controlled
Kwantitatief: non
randomized
Kwantitatief
beschrijvend

4.3

Criteria waaraan niet werd voldaan

Betreffende studies

Geen/te weinig aandacht voor
invloed van onderzoekers op de
bevindingen
Uitkomst data onder de 80%
Drop-out hoger dan 20%
Drop-out hoger dan 30%

1, 8, 13, 19, 22

Respons-rate onder de 60%

4

21
21
2, 26, 35

Leiderschapsstijlen

In de geïncludeerde artikelen wordt een veelheid aan typen leiderschapsstijlen beschreven en
bestudeerd. Tabel 6 geeft een overzicht van de bestudeerde leiderschapsstijlen met kenmerken en
gedrag in de artikelen. In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de gevonden
leiderschapsstijlen. Paragraaf 4.4 relateert de leiderschapsstijlen aan de kenmerken en gedrag.
De geïdentificeerde leiderschapsstijlen zijn onderverdeeld in relationele en taakgerichte
leiderschapsstijlen of -theorieën. Doordat sommige studies meerdere leiderschapsstijlen beschrijven
of zich richten op vergelijking tussen verschillende leiderschapsstijlen (en hun effecten), is er sprake
van overlap tussen de artikelen.
Tabel 6. Geïdentificeerde leiderschapsstijlen met bijbehorende kenmerken en gedrag
Cursieve leiderschapsstijlen zijn in artikelen benoemd als studieobject, maar hier zijn geen (concrete)
kenmerken en gedrag over beschreven in de literatuur.
Relationele leiderschapsstijlen
Stijl

Kenmerken en gedrag

Referentie

Relationeel leiderschap

Gericht op het aangaan en onderhouden van relatie
met staf, gebruikmakend van hun emotionele
vaardigheden als luisteren, empathie en reageren op
zorgen [10].
Faciliteert verandering, vergroot het commitment
van medewerkers, vergroot
medewerkerstevredenheid en welzijn binnen teams
[32].
Neemt als vertrekpunt dat er niet 1 leiderschapsstijl
voor alle situaties en contexten is [25].
(niet beschreven in resultaten van artikel)

10, 13, 16, 17,
19

Inspireert, coacht, ontwikkelt en includeert anderen
(ook bij tegenspoed) [11].

11, 18, 36

Transformationeel leiderschap

Situationeel leiderschap
Geïndividualiseerde overweging
Resonant leiderschap

10, 11, 14, 18,
19, 21, 26, 28,
29-33, 35, 37, 38

25, 28
11

18

Adaptief leiderschap

Obv complexiteit-theorie worden organisaties gezien
als complex adaptieve systemen. Leiderschap gaat
over het vergroten van iemands vermogen om te gaan
met lastige problemen. Zo beschouwd is leiderschap
niet gebonden aan een functie (de baas), maar zit in
een ieder op een bepaald terrein. Functioneel
adaptief leiderschap is dan gericht op het versterken
van ieders eigen vermogen om problemen op te
lossen / aan te gaan.
Gericht op het faciliteren, empoweren en versterken
van het zelfvertrouwen van de medewerker. Luistert,
waardeert en betrekt medewerkers in een open
gesprek [9].
Medewerkers worden gevraagd om input en
(zelfstandige) besluitvorming door teams wordt
aangemoedigd [12].

7,8

Consultatief autocratisch

Een consultatieve autocraat vraagt en gebruikt input
van zijn/haar medewerkers, maar neemt uiteindelijk
zelf de beslissingen [12].

5, 12, 27

Authentiek leiderschap

(niet beschreven in resultaten van artikel)
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Compassioneel leiderschap

Een compassionele leider leidt met ‘het hoofd en het
hart’, herkent en betrekt zowel cognitieve als
affectieve domeinen, en doet dit met
vriendelijkheid, eerlijkheid en consistentie [1].
Waarderend leiderschap is gebaseerd op morele
principes. De waardering van menselijke waardigheid
vormt de kern [2].
(niet beschreven in resultaten artikel)

1

Dienend leiderschap

Gericht op de kracht, bijdrage en ontwikkeling van
vertrouwen in teams. Gaat uit van collectieve
behoeften in plaats van individuele [6].

6, 39

‘Partnered’ leiderschap
(inclusief labor-management
partnerships)

(niet beschreven in resultaten van artikel)

18, 23

Gedistribueerd leiderschap

Leiderschap losgekoppeld van positie en/of functie,
maar als organisatieconcept gebaseerd op collectieve
verantwoordelijkheid en inspanning. [41]

41

Coachend leiderschap
(inclusief managerial coaching)
Consensus leiderschap

Waarderend leiderschap
Verbindend leiderschap

4, 9, 36

5, 12, 27

2
18

Taakgerichte leiderschapsstijlen
Stijl

Kenmerken en gedrag

Referentie

Taak-georiënteerd leiderschap

Nadruk op de planning van taken en activiteiten (wie
doet wat, wanneer en hoe), rolverdeling,
doelstellingen, monitoring en resultaten [17].
Gebaseerd op transactie en uitwisseling die
plaatsvindt tussen leiders, collega’s en andere
betrokkenen [11].
De leider neemt zelf zijn/haar beslissingen en vraagt
geen input van medewerkers, medewerkers hebben
een lage mate van autonomie en onafhankelijkheid
[12].
Medewerkers krijgen een hoge mate van autonomie
en onafhankelijkheid, maar er wordt niet
gecommuniceerd op gebied van besluitvorming en
verwachtingen [12].

16, 17

Transactioneel leiderschap
Autocratisch leiderschap

‘Shareholder’ management

11, 18, 38
5, 12, 27

5, 12, 27

19

Actie-management

(niet beschreven in resultaten van artikel)

11

Laissez-faire

(niet beschreven in resultaten van artikel)

11,18

Dissonant leiderschap

(niet beschreven in resultaten van artikel)

11

Instrumenteel leiderschap

(niet beschreven in resultaten van artikel)

11

Autoritair leiderschap

(niet beschreven in resultaten van artikel)

18

Niet-resonant leiderschap

(niet beschreven in resultaten van artikel)

36

De bestudeerde artikelen behandelen met name leiderschapsstijlen en –theorieën gerelateerd aan de
relationele leiderschapsstijl. In totaal zijn 16 verschillende leiderschapsstijlen geïdentificeerd binnen
deze stroming. Binnen de geïncludeerde literatuur is transformationeel leiderschap het meest
beschreven en bestudeerd (in 8 artikelen), gevolgd door relationeel leiderschap (in 4 artikelen), en
de stijlen resonant, adaptief, coachend, consensus en consultatief autocratisch leiderschap die ieder
in 3 artikelen object van studie zijn. Een drietal stijlen zijn wel benoemd als object van studie, maar
hierover zijn geen uitkomsten beschreven in het artikel (cursief weergegeven in tabel). Dit betreffen
geïndividualiseerde overweging [11], authentieke leiderschap [14], en verbindend leiderschap [18].
De laatste twee leiderschapsstijlen zijn daarnaast in één adem genoemd met transformationeel
leiderschap. Håkanson et al. (2014) identificeerden bijvoorbeeld patronen van leiderschap vanuit het
perspectief van lijnmanagers [14]. Deze patronen waren gerelateerd aan onder andere (1) zicht op
behoeften en tekortkomingen van zorgverleners, (2) stimulering & ontwikkeling van zorgverleners, en
(3) opkomen voor zorgverleners en cliënten. Håkanson et al. concluderen hieruit: “In onze studie zien
we dat lijnmanagers hun leiderschap zien als behorende bij transformationeel en authentiek
leiderschap.” [14, p77].
Niet-relationele of taak-georiënteerde leiderschapsstijlen komen minder voor in de geïncludeerde
literatuur, en wanneer wel aanwezig vaak in contrast met eerder genoemde relationele
leiderschapsstijlen. In totaal zijn 10 taak-georiënteerde leiderschapsstijlen beschreven. Het
merendeel hiervan is in de artikelen benoemd als object van studie, maar hierover zijn geen concrete
resultaten beschreven.
Ondanks de sterke voorkeur richting relationele leiderschapsstijlen, wordt dit beeld in de literatuur
tegelijkertijd ook genuanceerd. In verschillende artikelen wordt benadrukt dat leiderschap complex
is, en afhankelijk van situaties en personen [18]. Voor ‘goed’ leiderschap in de langdurige zorg is een
combinatie van leiderschapsstijlen nodig. Havig et al. (2011) vinden bijvoorbeeld zowel significante
positieve effecten voor relationele als taakgerichte leiderschapsstijlen op werktevredenheid van
zorgverleners in verpleeghuizen [17]. Zij concluderen onder andere dat de toepassing van een
leiderschapsstijl context afhankelijk is. Verpleeghuizen met een relatief hiërarchische indeling en
onderlinge afhankelijkheid hebben bijvoorbeeld baat bij componenten van meer taakgerichte
leiderschap. Jennings et al. (2011) schrijven hier bijvoorbeeld over: “Evidentie op gebied van
transformationeel leiderschap duidt erop dat onderzoekers verschillende typen leiderschap - en hoe
deze typen samenwerken - moeten bekijken. Dit om bias te voorkomen door alleen transformationeel
leiderschap te bestuderen, of te pleiten voor transformationeel leiderschap als superieure stijl” [18,
p15]. Enkele leiderschapsstijlen sluiten aan bij dit genuanceerde beeld op leiderschap. Zij gaan uit
van een combinatie van leiderschapsgedragingen, zoals situationeel leiderschap (gericht op meerdere
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type gedragingen van een leider, afhankelijk van situatie en persoon) [25] en adaptief leiderschap
die onderscheid maakt tussen leiderschapsgedrag bij ‘technische’ (meer taakgericht) en ‘adaptieve’
uitdagingen [8].
In enkele artikelen wordt de bestudeerde leiderschapsstijl expliciet gerelateerd aan een niveau of
‘laag’ in de organisatie. Verschillende studies richten zich nadrukkelijk op leiderschap in het
middenmanagement, gedefinieerd als teamleiders, ‘first-line managers’ of ‘middle managers’ [4, 8,
14, 23, 29, 33, 34, 36]. Dit betreffen met name de coachende leiderschapsstijl [4, 9, 34, 36], maar
ook transformationeel leiderschap [29, 33], en partnered leiderschap [23]. Buljac-Samardzic (2012)
richt zich bijvoorbeeld met ‘managerial coaching’ op middenmanagers (teamleiders) bij het coachen
van teams [4]. Eén artikel bestudeert leiderschap op het niveau van zorgverleners. Ali en Terry (2017)
bestudeerden compassioneel leiderschap bij verpleegkundigen in de thuiszorg [1]. Oldenhof et al.
(2013) richten zich expliciet op de distributie van leiderschap tussen verschillende niveaus [41]. In
hun studie bestuderen ze casuïstiek waarbij middenmanagers leiderschap bewust loskoppelen van hun
positie in de organisatie, en het concept vervolgens als collectieve verantwoordelijkheid neerleggen
bij professionals en zelfs de zorggebruikers. De overige artikelen richten zich op het niveau van
bestuur/management en/of duiden geen expliciet niveau.

4.4

Kenmerken en gedrag van leiderschapsstijlen en –theorieën

Het merendeel van de geïncludeerde literatuur (25 van de 41 artikelen) relateert leiderschapsstijlen
aan bijbehorend gedrag en/of kenmerken. Tabel 6 weergeeft de kenmerken en het omschreven
gedrag van de in de literatuur gepresenteerde leiderschapsstijlen. Dit overzicht laat zien dat –
ondanks de veelheid aan leiderschapsstijlen in de literatuur – er sprake is van overlap en
overeenkomstigheden in gedrag en kenmerken.
In de tabel worden kenmerken en gedrag van relationele en taak-georiënteerde (ook wel nietrelationeel) leiderschapsstijlen contrasterend gepresenteerd. Waar bij relationele en aanverwante
leiderschapsstijlen de nadruk ligt op het aangaan en onderhouden van relatie met staf,
gebruikmakend van hun emotionele vaardigheden als luisteren, empathie en reageren op zorgen [10,
13, 16, 17, 19], focust taak-georiënteerd leiderschap zich op taken en activiteiten (wie doet wat,
wanneer en hoe), rolverdeling, doelstellingen, monitoring en resultaten [16, 17]. Zoals Havig et al.
(2011) dit contrast beschrijven: “De taak-georiënteerde stijl omvat de planning van werkactiviteiten
(wat te doen, hoe dit te doen, wanneer en door wie), de verduidelijking van rollen en doelstellingen
(communicatie van plannen, beleid, taakverantwoordelijkheden, rolverwachtingen, eisen en doelen)
en de monitoring van het primair proces en prestaties (stuurinformatie, verloop van het proces,
prestaties en de individuele bijdragen daaraan). In contrast omvat de relatiegeoriënteerde stijl
ondersteuning (overweging, acceptatie, met oog voor de behoeften en gevoelens van medewerkers),
ontwikkeling (het ontwikkelen van vaardigheden van medewerkers) en herkenning (het prijzen en
waarderen van medewerkers voor hun prestaties)" [16, p2].
Transformationeel leiderschap is gericht op het creëren van bewustzijn en betrokkenheid bij
medewerkers ten aanzien van de organisatiedoelen [32]. Dit gedrag wordt in de literatuur ook
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beschreven in relatie tot resonant leiderschap. Resonante leiders doen dit door medewerkers te
inspireren, te betrekken en te coachen [11]. Het gedrag beschreven bij de overige verwante
leiderschapsstijlen ligt in dezelfde lijn, zij het dat zij elk de nuance net iets anders leggen. Consensus
managers, consultatieve autocraten en gedistribueerde leiders leggen de nadruk op de mate van
betrokkenheid bij de besluitvorming. Een consensus manager vraagt medewerkers bewust om input
en moedigt decentrale besluitvorming aan [5]. Een consultatieve autocraat vraagt eveneens om input,
maar neemt zelf centraal besluiten [5]. Bij gedistribueerd leiderschap wordt gestreefd naar een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning, door leiderschap los te koppelen van de
middenmanager [41]. Coachend en dienend leiderschap benadrukken het versterken en faciliteren
van hun medewerkers en teams. Coachende leiders versterken het zelfvertrouwen van hun
medewerkers en faciliteren ze zoveel mogelijk [9]. Leiders met een dienende leiderschapsstijl
benadrukken hierbij het versterken en faciliteren van onderling vertrouwen tussen medewerkers
binnen teams [6]. De stijlen compassioneel leiderschap en waarderend leiderschap gaan uit van
affectie en empathie. Een compassioneel leider doet dit door vriendelijk, eerlijk, consistent te zijn
en oog te hebben voor zowel cognitieve als affectieve domeinen [1]. Bij waarderend leiderschap
draait het tot slot hoofdzakelijk om de waardering van de menselijke waardigheid [2]. Het gedrag
behorende bij deze verschillende leiderschapsstijlen bevat overeenkomsten. Bij alle relationele en
aanverwante stijlen heeft het gedrag betrekking op het ontwikkelen en onderhouden van relaties.
Daarbij wordt

beoogd

de

betrokkenheid van

medewerkers

te

vergroten. De gevonden

leiderschapsstijlen leggen vervolgens elk hun eigen nuance. Waar consensus managers en
consultatieve autocraten dit voornamelijk doen door medewerkers te betrekken bij besluitvorming
[5, 12, 27], doen coachende en dienende leiders dit door medewerkers te faciliteren en versterken
[6, 9]. Compassioneel en waarderend leiderschap richt zich op de mens achter de medewerker;
affectiviteit, waardering en het creëren van positieve emoties staan centraal [1, 2].
Gedrag behorende bij situationeel en adaptief leiderschap wordt gekenmerkt door situatie-analyse
en een daarbij behorende keuze voor gedrag. Beide stijlen nemen als uitgangspunt dat een passende
leiderschapsstijl gekozen moet worden op basis van de situatie en context [8, 25]. Situationele leiders
kiezen een leiderschapsstijl bij een situatie en nemen die als uitgangspunt, om zo planmatig de juiste
resultaten te behalen. Bij adaptief leiderschap wordt – redenerende vanuit de complexiteitstheorie benadrukt dat er voor complexe vraagstukken geen vaste oplossingen bestaan. Het gedrag van
adaptieve leiders wordt daarom vooral gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit en
adaptiviteit om te kunnen omgaan met veranderingen in complexe omgevingen.
Transactioneel leiderschap neemt de transactie tussen leiders en medewerkers als uitgangspunt [11].
In termen van gedrag komt dit tot uiting in beloning en straffen. Shareholder management [17] is een
leiderschapsstijl waarbij weinig tot geen aandacht is voor het ontwikkelen van relaties. Medewerkers
krijgen relatief veel autonomie en shareholder managers communiceren weinig en besluiten worden
centraal genomen. Ook de autocraat [17] neemt zelf zijn beslissingen, maar geeft zijn/haar
medewerkers een lage mate van autonomie. Het gedrag behorende bij deze taakgerichte, nonrelationele en aanverwante leiderschapsstijlen heeft als overeenkomst dat het zakelijk en rationeel
is.

22

4.5

Effecten van leiderschapsstijlen op kwaliteit van zorg en op zorgverleners

In 15 van de geïncludeerde artikelen is aandacht voor de effecten van leiderschapsstijlen op de
kwaliteit van zorg en leven, deels impliciet door het aantonen van de impact van leiderschap op
zorgverleners. Bestudeerde effecten van leiderschapsstijlen op kwaliteit van zorg kunnen worden
onderverdeeld in 4 groepen:
1. effecten van leiderschapsstijlen op zorgverleners,
2. effecten van leiderschapsstijlen op kwaliteit van zorg,
3. effecten van leiderschapsstijlen op kwaliteit van leven, en
4. effecten van leiderschap op persoonsgerichte zorg.
Tabel 7 rapporteert deze effecten. De meeste artikelen tonen een effect aan van leiderschapsstijlen
op zorgverleners, en daarmee dus een impliciete relatie met kwaliteit van zorg en leven. Binnen deze
groep is daarnaast een variëteit aan uitkomstmaten gevonden.
Tabel 7. Overzicht van effecten van of op leiderschapsstijlen.
Categorie

1.

2.

3.
4.

Effecten van
leiderschapsstijl op
zorgverleners

Effecten van
leiderschap op
kwaliteit van zorg
Effecten van
leiderschap op
kwaliteit van leven
Effecten van
leiderschap op
persoonsgerichte
zorg

Effect

Door toepassing van

referentie

Meer werktevredenheid

Relationeel leiderschap
Taakgerichte leiderschap
‘sterk en effectief leiderschap’
Relationeel leiderschap
‘sterk en effectief leiderschap’

11
17
20
11, 12, 24
20

Relationele leiderschapsstijlen
Relationele leiderschapsstijlen

11
11, 31

Relationele leiderschapsstijlen
‘sterk en effectief leiderschap’
Relationele leiderschapsstijlen
Relationele leiderschapsstijlen

11
20
24
11, 24, 31
24
16

Betere kwaliteit van leven

Relationele leiderschapsstijlen
Taakgerichte in combinatie met
relationele leiderschapsstijlen
Relationele leiderschapsstijlen
Geen effect gevonden
Relationele leiderschapsstijlen

persoonsgerichte zorg

‘Leiderschapsgedrag’

3,41

Betere relatie met werk (o.a. meer
organisatie commitment, lagere
doorstroom)
Betere gezondheid en welzijn
Gunstige werkomgevingsfactoren
(o.a. betere cultuur en klimaat,
meer rolduidelijkheid)
Hogere productiviteit en
effectiviteit
Ondersteuning door leider
Meer empowerment en
ontwikkelingsmogelijkheden
Meer controle op besluiten
Betere kwaliteit van zorg

5, 27, 37
26, 35
27

In 7 artikelen worden effecten beschreven van leiderschapsstijlen op zorgverleners [11, 12, 17, 20,
24, 30, 31]. Deze effecten zijn gerelateerd aan o.a. werktevredenheid [11, 17, 20], relatie met werk
[11,

17,

20,

24],

productiviteit

en

effectiviteit

[11,

20]

en

empowerment/

doorontwikkelingsmogelijkheden [24, 31]. De meeste studies relateren deze effecten positief aan
relationele en gerelateerde leiderschapsstijlen: een relationele leiderschapsstijl leidt tot meer
werktevredenheid [11], betere relatie met werk (onder andere minder doorstroom van personeel,
meer organisatie commitment) [11, 12, 24], hogere productiviteit en effectiviteit [11], en meer
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empowerment en ontwikkelingsmogelijkheden [11, 24, 31]. Echter, enkele studies zijn contrasterend
voor dit verband, en/of nuanceren hierin. Havig et al. (2010) beschrijft bijvoorbeeld een sterker
effect voor taakgerichte leiderschap op de mate van werktevredenheid [17], en Jennings et al. (2011)
concludeert dat leiderschap complex en multidimensionaal is, en dat er weinig empirische evidentie
is om effecten (o.a. op zorgverleners) te relateren aan één enkele leiderschapsstijl [18]. Zij
pleidooien voor een overweging van de toepassing van meerdere leiderschapsstijlen.
In 6 van de geïncludeerde artikelen is de relatie tussen leiderschapsstijl en kwaliteit van zorg
bestudeerd. De gevonden effecten van leiderschapsstijlen op kwaliteit van zorg zijn contrasterend.
In 2 artikelen wordt geen effect gevonden tussen de toepassing van een leiderschapsstijl en kwaliteit
van zorg [26, 35]. In 3 studies wordt geconcludeerd dat de toepassing van een relationele
leiderschapsstijl leidt tot betere kwaliteit van zorg [5, 27, 37], en in 1 artikel wordt geconcludeerd
dat een combinatie van taakgerichte en relationele leiderschap leidt tot betere kwaliteit van zorg
(met een sterker verband richting taakgericht leiderschap) [17]. Westerberg en Tafvelin (2013)
vonden alleen een indirect verband tussen transformationele leiderschap en betere kwaliteit van zorg
via vier mediërende variabelen, namelijk ervaren ondersteuning door organisatie, ervaren
ondersteuning door collega's, werklast en controle [37]. Daarbij is kwaliteit van zorg in de 6? artikelen
verschillend of niet gedefinieerd. De geïncludeerde 6? studies hebben kwaliteit van zorg allen op een
andere manier gedefinieerd en differentiëren daarnaast weinig op specifieke aspecten binnen
kwaliteit van zorg. Voor harde conclusies is het aantal studies beperkt.
Backman et al. (2016) bestudeerden de impact van leiderschap op persoonsgerichte zorg en
psychosociaal klimaat [3]. Zij vonden dat leiderschapsgedrag (van oudere zorgmanagers) significant
is geassocieerd met persoonsgerichte zorg en psychosociaal werkklimaat. Zij specificeren hierbij niet
welk type leiderschapsstijl passend is om deze impact te realiseren. Wel beschrijven ze dat
leiderschap minder belangrijk is, wanneer persoonsgerichte zorg in hoge mate is geïmplementeerd:
“Een uitleg hiervan zou kunnen zijn dat het delen van macht en besluitvorming mogelijk leidt tot
minder behoefte aan klinisch leiderschap in omgevingen waar medewerkers al samenwerken met
ouderen en hun familieleden om zo echt persoonsgerichte zorg te leveren” [3, p7]. Oldenhof et al.
(2013) concluderen dat gedistribueerd leiderschap mogelijkheden biedt voor meer persoonsgericht
maatwerk, maar dat er ook risico is op te hoge belasting van professionals en zorggebruikers [41].
4.6

Strategieën en methoden

In 12 van de geïncludeerde literatuur worden strategieën en methoden met betrekking tot leiderschap
in de zorg gepresenteerd en bestudeerd. Deze komen voornamelijk naar voren in artikelen waarin
strategieën, methoden en interventies expliciet als onderzoeksobject worden genomen, maar ook in
andere artikelen worden ze benoemd.
De onderzochte strategieën kunnen worden ondergebracht in een tweetal categorieën:
1. strategieën toegepast door leiders en/of managers om hun leiderschap in de organisatie te
bestendigen of te versterken, en
2. strategieën toegepast op leiders en/of managers, ter versterking van hun
leiderschapsvaardigheden.
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Strategieën door leiders. In 5 artikelen [4, 8, 13, 34, 39] worden strategieën besproken die kunnen
worden gehanteerd door leiders en managers. Oldenhof, Stoopendaal en Putters (2013) belichten
professional talk; een methode gericht op: “het verbinden van organisationele en professionele issues
en het tot stand brengen van effectieve werkrelaties tussen managers en medewerkers” [34, p21].
Deze methode zou bruikbaar kunnen zijn voor een leider met een relationele of aanverwante
leiderschapsstijl. In onderstaande box is de strategie nader toegelicht.

Verdieping: Professional talk [34]
Oldenhof, Stoopendaal en Putters (2013) doen in hun artikel “Can managers coach their teams to
much?” een verdere verdieping op het concept professional talk van Watson. Professional talk
gaat over het contact tussen managers en medewerkers in hun dagelijks werk. De auteurs
bepleiten dat professional talk – anders dan de naam van het concept doet vermoeden – verder
gaat dan alleen praten. Naast woorden en zinnen, wordt er ook gekeken naar acties en houdingen
in de manager-medewerker relatie. Hiernaast wordt door de auteurs benadrukt dat professional
talk niet slechts retorisch is, maar een manier (strategie of methode) om relaties te bouwen en
het werk (opnieuw) te configureren. Professional talk kan dus worden gezien als strategie
toegepast door leiders en/of managers.
Er worden door de auteurs vier soorten professional talk onderscheiden: 1) over passende
uitstraling en gedrag, 2) reflectiviteit over persoonlijke waarden en wat ‘goede zorg’ is, 3) over
methodische werkmethoden, en 4) over competenties.
De resultaten van het onderzoek benadrukken dat er sprake is van een hoge mate van
pluriformiteit in soorten professional talk: er bestaan vele verschillende wijzen en manieren, die
in verschillende contexten tot verschillende effecten kunnen leiden.
Een andere genoemde strategie is managerial coaching. Managerial coaching stimuleert reflectie
binnen teams en stimuleert medewerkers [4]. Managerial coaching wordt omschreven en
geoperationaliseerd als management strategie waarbij medewerkers worden ondersteund, geholpen
en gestimuleerd. Een strategie die ondersteunend zou kunnen zijn aan resonante, coachende en
dienende leiderschapsstijlen.
Forbes-Thompson, Leiker, en Bleich (2007) concludeerden dat uitoefening van leiderschap –
strategieën daarvoor – deels ook in kleine gebaren zit. Zo beschrijven ze bijvoorbeeld dat leiders
waardering van medewerkers kunnen verdienen als ze ook meehelpen op de werkvloer: “meehelpen
op de werkvloer door bedden op te maken, maaltijdbakken door te geven en bewoners waar nodig
te helpen” [13, p344]. Of “Waardering uit te spreken door middel van bijvoorbeeld een klein
cadeautje bij een goede prestatie of het stellen van persoonlijke vragen over geliefden” [13, p344].
Tot slot wordt ingegaan op welke strategieën een leider zou moeten toepassen om een adaptieve
leiderschapsstijl aan te nemen [8]. In het onderzoeksrapport Verandering in leiderschap, leiderschap
in verandering (2016) wordt beschreven op welke wijze leiderschap kan bijdrage aan de omslag naar
zelforganisatie [39]. Strategieën ten aanzien van loslaten en zichtbaar blijven, en controleren versus
ruimte geven om zelfstandig te werken worden in dit rapport belicht.
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In 1 van de 4 artikelen is het effect van de ingezette strategie bestudeerd. Buljac-Samardzic (2012)
vond een positief effect van managerial coaching op de effectiviteit van teams [4]. Wanneer het
niveau van teamreflectie hoog is, leidt managerial coaching niet tot meer efficiëntie en innovativiteit.
Strategieën voor leiders. Naast strategieën die kunnen worden toegepast door managers, worden in
de literatuur ook strategieën genoemd die als doel hebben de leiderschapsvaardigheden van leiders
en managers te verbeteren. Met andere woorden: strategieën toegepast op leiders en managers. Dit
type strategieën zijn

veelal educatieprogramma’s. Acht artikelen beschrijven dergelijke

programma’s, [9, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 33]. Binnen deze acht artikelen bestaat een brede variatie
aan onderzoeksobjecten en methoden. Zo bestuderen Cummings et al. (2013) in hun studie een
tweedaagse

workshop

waarin

frontline

teammanagers

getraind

worden

op

gebied

van

coachingsvaardigheden [9] en voerden Jeon et al. (2015) een cluster randomized controlled trial uit
naar een 12 maanden durend programma voor middle managers [21]. Harvath et al. (2008) deden een
literatuurstudie naar de inhoud van leiderschapsprogramma’s in verpleeghuizen en belichtten daarin
interpersoonlijke, klinische, organisatorische en management vaardigheden [15]. Ook combinaties
van methoden worden belicht. In het kader van labor–management partnerships [23] bespreken
Leutz, Bishop en Dodson (2009) een combinatie van een tweetal methoden: in-home training op maat
en parallel daaraan partnership conferences waarop de deelnemers met elkaar uitwisselen en
reflecteren. Juist deze combinatie wordt door de auteurs als essentieel bestempeld [23]. Ook
Cummings et al (2008) bepleiten een combinatie: zowel het volgen van educatieprogramma als
learning-on-the job [10]. Tot slot beschrijven Jeon et al. (2014) een ‘clinical leadership framework’
met daarin vereiste leiderschapskwaliteiten voor managers in de ouderenzorg. Dit model wordt
gepositioneerd als mogelijk startpunt voor de ontwikkeling van educatieprogramma’s [19].
In een vijftal studies worden de effecten van enkele van deze educatieprogramma’s beschreven [9,
10, 15, 21, 33]. Hierbij worden positieve effecten aangetoond ten aanzien van o.a. ontwikkeling van
leiderschapsvaardigheden [10, 15], uitoefening van geleerde vaardigheden [14], en houding en
intentie voor uitoefening vaardigheden [10, 33]. Echter, tegelijkertijd geven drie artikelen ook aan
dat er weinig evidentie aanwezig is die deze positieve effecten onderbouwen. Harvath et al. (2008)
begint haar discussie bijvoorbeeld met: “Deze literatuurstudie geeft aan dat hoewel het verbeteren
van de leiderschapsvaardigheden van verpleegkundigen in verpleeghuizen kan leiden tot
verbeteringen van de kwaliteit van de zorg voor bewoners, het bewijs hiervoor relatief zwak is” [15,
p195].
4.7

Factoren die leiderschap beïnvloeden

In 14 artikelen zijn factoren geïdentificeerd die de uitvoering van leiderschap kunnen bevorderen
danwel belemmeren. Deze factoren komen naar voren in artikelen met verschillende invalshoeken.
Tabel 8 presenteert de bevindingen. De verschillende geïdentificeerde factoren zijn ondergebracht
in drie
1.
2.
3.

groepen:
Leider zelf,
Team(s),
Organisatie.
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Tabel 8. Geïdentificeerde factoren die van invloed zijn op de stijl van leiderschap
Groep

1.

Leider zelf

2.

Team(s)

3.

Organisatie

Factoren

Referentie

Persoonskenmerken, waaronder talent en motivatie
Uitvoering van leiderschapsvaardigheden
Educatie-activiteiten (vergroten vakkennis en/of
leiderschapsvaardigheden)
Verloop en/of verzuim
Opleiding / lerend vermogen / leergierigheid
Welzijn / medewerkerstevredenheid
Zelfwerkzaamheid (taakvolwassenheid)
Structuur
Mate van implementatie persoonsgerichte zorg
Cultuur
Beschikbare informatie
Voorganger / eerdere leiders
Beschikbaar budget en tijd
Takenpakket / verantwoordelijkheid
Leiderschapsteam
Organisatiedynamiek / stabiliteit

9, 10
10
10, 14, 36
6, 16
9, 16
9, 31
30
9, 10, 24, 28
3
1, 36
14, 36
36
1, 9 14, 28, 33
14, 22
14, 36
29, 33

De invloed van leiders zelf
Verschillende factoren zijn gerelateerd aan de leidinggevende zelf: (1) persoonskenmerken van de
leider [9, 10], (2) leiderschapsvaardigheden [10], en (3) het volgen van educatie activiteiten voor
vergroten vakkennis en/of leiderschapsvaardigheden [10, 14, 36]. De systematische review van
Cummings et al. (2008) geeft met name inzicht in de invloed van deze factoren op de uitvoering van
(relationeel) leiderschap [10].
Cummings et al. (2008) beschrijven dat persoonskenmerken van effectieve leiders onder andere
gerelateerd zijn aan openheid, extraversie en motivatie om te leiden [10]. De wijze waarop is niet
geëxpliciteerd in de review. Ten aanzien van motivatie om te leiden schrijven zij: “Er werden
significant positieve relaties gevonden tussen de motivatie van leiders en hun leiderschapsgedrag.
Er was echter geen specifieke motivatiestijl (zoals gesocialiseerde macht of gepersonaliseerde
macht) die leidde tot een hogere leiderschapseffectiviteit.” [10, p244].
Cummings et al. (2008, 2013) rapporteren dat persoonskenmerken van een leider - zoals openheid,
talent voor leidinggeven en extrovert karakter – een aanwezige motivatie om te leiden, en betrokken
daadkracht belangrijke factoren zijn voor de uitvoering van ‘goed’ (relationeel) leiderschap [9, 10].
In dezelfde review wordt gerapporteerd dat de uitvoering van leiderschapsvaardigheden
leiderschapsgedrag

vergroot

in

zowel

leidinggevenden

als

zorgverleners

[10].

Leiderschapsvaardigheden hebben betrekking op het bieden van structuur en overweging, ‘roletaking’ (vaak gerelateerd aan cognitieve empathie), en de uitvoering van situationeel leiderschap. In
deze review wordt geconcludeerd dat: “voor leiderschapseffectiviteit relatie-georienteerde
competenties als belangrijker worden gerapporteerd dan financiële en technische competenties [10,
p244].
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Educatie van leiders voor vergroting van zowel vakinhoudelijke kennis als leiderschapsvaardigheden
is in verschillende artikelen naar voren gekomen, als beïnvloedend op de uitoefening van het
leiderschap [10, 14, 36]. Cummings et al. (2008) vonden in hun review dat educatie-activiteiten het
meest frequent zijn bestudeerd en het meest – significant – bijdragen aan leiderschapsuitoefening
[10]. En Hakanson et al. (2014) concluderen dat leiders hun eigen tekortkomingen en daarmee
behoefte voor persoonlijke ontwikkeling inzien [14]. De specifieke inhoud van verschillende
programma’s is in de artikelen niet beschreven.
Teams en leiderschap
Verschillende studies vonden ook factoren van teams die invloed hebben op de uitoefening van
leiderschap: (1) verloop/verzuim [6, 16], (2) opleiding/lerend vermogen/leergierigheid [9, 16], (3)
welzijn en medewerkerstevredenheid [9, 31], en (4) zelfwerkzaamheid [30].
Een hoger verloop en/of verzuim van medewerkers is in de artikelen gerelateerd aan minder effectief
leiderschap [6, 16]. Cloutier et al. (2016) rapporteren dat “Bij meer mobiliteit en verloop bij
medewerkers, hebben leiders minder kennis over hun medewerkers om hun vaardigheden in te
zetten, expertise te benutten en cohesie te bouwen” [6, p12]. Over de factor doorontwikkeling en
educatie van zorgverleners schrijven Cummings et al. (2013) dat de onbereidheid van teams om te
worden gecoached ook zorgt voor minder effectief leiderschap [9]. Dit wordt in het artikel als volgt
geillustreerd: “Een manager die het coachen van ongeïnteresseerde medewerkers als ongewenst
beschouwt, rapporteerde: ‘not wanting to rock the boat (ik heb geen tijd om het risico te nemen dit
personeel te verliezen)’. Coachen zou kunnen leiden tot confrontaties en conflicten, vooral bij
medewerkers van verschillende leeftijdscategorieën en culturele achtergronden.” [9, p205]. Ook
welzijn en medewerkerstevredenheid van zorgverleners heft invloed op leiderschap: hogere
medewerkerstevredenheid leidt tot effectiever leiderschap [9, 31]. De mate van invloed wordt door
Nielsen et al. (2008) wel genuanceerd, vanwege de beperkte evidentie op een direct verband tussen
leiderschapsgedrag en welzijn [31]. Nielsen en Munir (2009) concluderen dat een hogere mate van
van zelfwerkzaamheid invloed heeft op de uitvoering van leiderschap: “In alle vier modellen, vonden
we dat zelfwerkzaamheid in T1 transformationeel leiderschap in T2 beïnvloedde. Dit ondersteunt
voorgaand onderzoek dat de eigenschappen van de volgers de leiderschapsstijl van de manager
beïnvloeden.” [30, p324].
Organisatieniveau
Op organisatieniveau hebben tal aan aspecten invloed op de uitvoering van leiderschap: (1)
organisatiestructuur [9, 10, 24, 28], (2) mate van implementatie persoonsgerichte zorg [3], (3)
organisatiecultuur [1, 36], (4) beschikbare informatie [14, 36], (5) voorganger / eerdere leiders [36],
(6) beschikbaar budget en tijd [1, 9, 14, 28, 33], (7) takenpakket en verantwoordelijkheden [14, 22],
en (8) organisatiedynamiek en stabiliteit [29, 33].
Onder andere de organisatie structuur heeft invloed op hoe leiderschap kan worden uitgeoefend [9,
10, 24, 28]. Bijvoorbeeld bij grote organisaties is er letterlijke een grotere fysieke afstand tussen
bestuur en management en de werkvloer, waardoor directe leiderschap (vanuit een relationeel
perspectief) minder eenvoudig kan worden uitgevoerd [24, 28]. Lundgren et al. (2015) schrijven
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hierover: “Fysieke afstand tussen leiders en medewerkers verkleint de mogelijkheid voor leiders om
verpleegassistenten en hun werksituaties te begeleiden, organiseren en optimaliseren.” [24, p51].
Backman et al. (2016) concluderen daarnaast dat leiderschap belangrijker is in organisaties die minder
persoonsgerichte zorg bieden; in deze organisaties dienen managers de weg daarnaartoe te leiden
[3]. Andere aspecten hebben daarnaast betrekking op het takenpakket van de leiders die te groot
wordt gevonden [14, 22], en beschikbaar budget [1, 9, 14, 28, 33]. Hakanson et al. (2014) rapporteren
hierover de volgende uitdagingen: “Ondanks dat ze zelfverzekerd waren over hun vermogen om de
leiderschapssrol op zich te nemen, gaven sommige eerstelijnsmanagers aan dat bepaalde punten een
uitdaging waren. Deze punten waren administratief van aard, zoals beperkte financiële middelen,
een tekort aan verpleegkundigen, slechte communicatiekanalen en –vaardigheden, slechte
documentatie,

onduidelijke

taakbeschrijvingen

en

–verantwoordelijkheden,

buitensporige

werkoverbelasting en een tekort aan ondersteuning van de manager zelf.” [14, p78]. In een studie
van Nielsen en Cleal (2011) wordt daarnaast een stabiele organisatie (o.a. weinig doorstroom,
financieel op orde, geen reorganisatie) positief gerelateerd aan (transformationele) leiderschap [29].
Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat de uitoefening van leiderschap afhankelijk is van situaties
en personen. Vesterinen et al. (2009) beschrijven dat organisatiecultuur en beschikbare informatie
van zorgverleners effectieve leiderschap bepalen [36]. Hierover concluderen zij: “Bij het bekijken
van de organisatie en haar effect op leiderschapsstijl, kan worden gezien dat organisationele
waarden en informatie de belangrijkste factoren zijn in deze studie. De managers zeiden dat hun
leiderschapsstijl beïnvloed werd door de informatiestromen in de organisatie. Het was moeilijk om
anderen te leiden richting een visie bij een gebrek aan informatie. Verpleegkundige managers vonden
ook dat hun eigen waarden de basis van hun werk vormen, en dat de eigen mentale groei van leiders
hen in staat stelt te reflecteren op hun eigen leiderschapsstijl” [36, p508].
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5

Discussie en conclusies

Deze studie bestudeert op gestructureerde wijze literatuur op bestaande inzichten in passende
leiderschapsstijlen ten aanzien van de huidige veranderingen in de langdurige zorg. Dit hoofdstuk
presenteert de conclusies en reflectie per onderzoeksvraag. Tot slot volgen enkele methodologische
overwegingen.
5.1

Passende leiderschapsstijlen

De onderzoeksvraag “Welke leiderschapsstijlen passen – volgens de literatuur - bij de huidige
veranderingen in de langdurige zorg?” is niet eenduidig te beantwoorden. Enerzijds laat de literatuur
een tendens zien richting relationele - en in het bijzonder transformationele – leiderschapsstijlen. Er
is een veelheid aan relationeel verwante leiderschapsstijlen (15 stijlen) geïdentificeerd, en vele
positieve effecten van relationele leiderschapsstijlen op zorgverleners [11, 12, 24, 30, 31]. Anderzijds
benadrukken diverse studies dat ‘goed’ leiderschap niet kan worden bereikt door enkel de inzet van
relationele leiderschapsgedragingen [16-18, 21, 25]. Leiderschap is complex en multidimensionaal en
wordt gemedieerd door verschillende factoren, zowel op organisatieniveau als individueel niveau (zie
paragraaf 4.7). Ondanks dat een relationele grondhouding centraal staat in de bestudeerde artikelen,
vragen bepaalde situaties en contexten soms ook om meer taakgerichte aspecten. In de studie van
Havig et al (2011) wordt onder andere aangegeven dat hiërarchischer ingerichte verpleeghuizen en
verpleeghuizen met onderlinge afhankelijkheden baat hebben bij leiderschap met taakgerichte
aspecten [17]. Corazzini et al. (2008) geven in hun studie ook concrete voorbeelden van situaties
waarin zowel taakgerichte als relationele samen komen [8]. Als kader gebruiken ze hierbij adaptief
leiderschap. De titel van hun artikel duidt deze gebalanceerde leiderschapsstijl ook treffend:
“Wanneer een situatie niet zwart of wit is: Het gebruik van adaptief leiderschap om met complexe
uitdagingen in de verpleeghuiszorg om te gaan”.
Een gebalanceerde mix op maat
Een gebalanceerde leiderschapsstijl met een relationele grondhouding en taakgerichte aspecten
wordt ook in de literatuur buiten de zorgsector beschreven. Henry Mintzberg bekritiseert bijvoorbeeld
de veelheid aan stijlen en indelingen die in de literatuur worden gepresenteerd. Hij stelt dat een
zuivere uitoefening van één stijl kan leiden tot onevenwichtig management (Mintzberg, 2009). Dertig
jaar geleden stelde Bass (1985) al dat effectieve leiders een combinatie van zowel transactionele als
transformationeel leiderschap laten zien in hun gedrag. In navolging van Bass’ stelling zochten O’Shea
et al. (2009) naar patronen in leiderschapsgedrag die gerelateerd zijn aan hoge werktevredenheid en
commitment bij zorgverleners. Zij concludeerden dat effectieve leiders een combinatie toepasten
van transformationeel en transactioneel leiderschap. Aarons (2006) concludeert hetzelfde voor de
GGZ-sector.
Niveau en leiderschap
De geïncludeerde artikelen bestuderen leiderschapsstijlen op verschillende niveaus in de organisatie.
In de artikelen wordt de uitoefening van een leiderschapsstijl echter weinig gerelateerd aan het
niveau waarop het wordt uitgeoefend. Verschillen tussen bijvoorbeeld teamleiders en bestuurders
worden niet expliciet onderzocht of vermeld. Enkele studies richten zich expliciet op het
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middenmanagement [4, 8, 14, 19, 23, 29, 33, 34, 36, 41]. Slechts een studie bestudeert leiderschap
op het niveau van zorgverleners [1].
Wel concluderen Lundgren et al. (2015) dat direct leiderschap – waarop de fysieke afstand tussen
leidinggevende en medewerkers klein is – leidt tot betere resultaten (ten aanzien van psychosociale
werkomgeving). Zij bestudeerden dit in de context van verpleeghuizen en thuiszorg. Direct
leiderschap is relatief eenvoudiger uit te voeren door middenmanagers/teamleiders dan bestuurders.
Dit komt doordat middenmanagers en teamleiders over het algemeen meer aanwezig zijn op de
werkvloer en daardoor meer contact hebben met zorgverleners. Het rapport Leadership and
leadership development in healthcare: the evidence base heeft wel leiderschap op verschillende
niveaus in de organisatie bestudeerd (West et al. 2015). Hier wordt geconcludeerd dat collaboratief
leiderschap op alle niveaus belangrijk is, en dat er een goede en consistente doorvertaling in visie en
doelstellingen moet zijn in alle lagen van de organisatie. Collaboratief leiderschap is dan vooral
gericht op het collectief in plaat van op enkel individuele leiders.
Een verregaander concept is gedistribueerd leiderschap (Oldenhof et al, 2013). Hierbij koppelen
managers

leiderschap

verantwoordelijkheid

los
en

van

hun

inspanning

eigen

positie

en

[41].

Leiderschap

framen
wordt

het
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een

benaderd

collectieve
als

breder

organisatieconcept en minder als verbonden met functies, posities en personen. Deze stroming sluit
aan bij concepten als zelfsturing, die groeien in populariteit. Oldenhof et al. (2013) concludeerden
in hun studie dat gedistribueerd leiderschap leidt tot een grotere verantwoordelijkheid bij mensen
op de werkvloer, meer bewegingsruimte voor professionals en midden managers die zich in
toenemende mate als coach positioneren.
Passend in huidige context?
Ontwikkelingen in de huidige verpleeghuiszorg zoals de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz),
het nieuwe kwaliteitskader (Zorginstituut Nederland, 2017), de tendens richting persoonsgerichte
zorg en zelfsturing zijnnog relatief recent. De bestudeerde literatuur sluit deels aan bij deze nieuwe
ontwikkelingen: verantwoordelijkheid lager in de organisatie, leiderschap vanuit betrokkenheid,
zelforganisatie [39] en vanuit persoonsgerichte zorg [3,9]. Door de recente aard van de
ontwikkelingen is ook een vertraging zichtbaar en is de literatuur niet altijd representatief voor de
huidige Nederlandse context. Een deel van de literatuur richt zich bijvoorbeeld specifiek op de rol
van middenmanagers, terwijl momenteel het middenmanagement in de Nederlandse verpleeghuizen
wordt afgebouwd. Een deel van de inzichten is hierdoor niet passend. Een deel kan wel vertaald naar
de Nederlandse context: in de literatuur wordt coachend leiderschap vaak toegeschreven aan
middenmanagers [4, 9, 34, 36]. Zij worden in Nederlandse verpleeghuizen vaak als coaches ingezet
ter ondersteuning van zelfsturende teams.
5.2

Kenmerken en gedrag van leiderschapsstijlen

De onderzoeksvraag “Door welk gedrag worden deze leiderschapsstijlen gekenmerkt?” geeft nadere
duiding aan de geïdentificeerde relationele en taakgerichte leiderschapsstijlen, en met name aan wat
daaraan ten grondslag ligt.
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De bestudeerde literatuur laat zien dat er, ondanks een veelheid aan geïdentificeerde
leiderschapsstijlen, sprake is van een hoge mate van overlap in gedrag en kenmerken. De
overeenkomsten in gedrag en kenmerken tonen hiermee onderliggende principes (en waarden) aan,
waarop de verschillende relationele en taakgerichte leiderschapsstijlen zijn gegrond. Kenmerkend
voor relationele en aanverwante leiderschapsstijlen is dat zij de intrinsieke motivatie van
medewerkers aanspreken [o.a. 10-12]. Situationeel [25] en adaptief leiderschap [8] spreken de
intrinsieke motivatie van medewerkers aan, maar gaan er wel vanuit dat een passende
leiderschapsstijl gekozen moet worden op basis van de situatie en context. Taakgerichte, nonrelationele en aanverwante leiderschapsstijlen (transactioneel leiderschap, autocratie en shareholder
management) spreken meer extrinsieke motivatie – ten aanzien van o.a. beloning - van medewerkers
aan [o.a. 16, 17]. Bewustzijn van passende principes en waarden in de uitoefening van leiderschap
kan handvaten bieden bij de keuze voor een leiderschapsstijl en de reflectie daarop.

5.3

Effecten van leiderschap op kwaliteit van verpleeghuiszorg

Ook de onderzoeksvraag “Wat zijn effecten van deze leiderschapsstijlen op de kwaliteit van de
verpleeghuiszorg?” geeft geen ‘one size fits all’ antwoord. In de resultaten worden effecten van
leiderschapsstijlen gerelateerd aan een viertal thema’s: effecten ten aanzien van (1) zorgverleners
(een impliciete relatie met kwaliteit van zorg en leven), (2) kwaliteit van zorg, (3) kwaliteit van
leven, en (4) persoonsgerichte zorg.
Een aantal geïncludeerde studies toont een positief verband tussen relationele leiderschapsstijlen en
de vier thema’s [5, 11, 12, 24, 30, 31, 37]. Een relationele leiderschapsstijl wordt o.a. geassocieerd
met hogere werktevredenheid [11], lagere doorstroom van zorgmedewerkers [11, 12, 24], en hogere
kwaliteit van zorg [5, 27, 37] en leven [27]. Onder deze artikelen bevindt zich één systematische
review – Cummings et al. (2010) – waarin de bevindingen zijn gebaseerd op 53 studies uitgevoerd
tussen 1985 en 2009 [11]. De studie concludeert dat relationele leiderschapsstijlen effectiever zijn
voor de realisatie van positieve effecten bij zorgverleners. Daarnaast verwijzen deze artikelen allen
naar andere studies met een vergelijkbaar resultaat. Deze positieve relatie is ook te zien in literatuur
buiten de zorgsector. DumDum et al. (2013) concluderen bijvoorbeeld op basis van een meta-analyse
van

transformationele

en

transactionele

leiderschapsstijlen,

dat

een

transformationele

leiderschapsstijl leidt tot hogere kwaliteit van werkuitvoering.
Andere studies wijzen echter op een contrasterend verband. Havig et al. (2010) tonen bijvoorbeeld
aan dat taakgericht leiderschap leidt tot hogere werktevredenheid in verpleeghuizen [17], en in een
andere studie laten zij zien dat een combinatie van taakgerichte en relationele leiderschap het beste
effect heeft op kwaliteit van zorg [16]. Deze (contrasterende) uitkomsten zijn in lijn met de conclusies
bij de eerdere onderzoeksvraag, waarin een sterke tendens richting relationeel leiderschap wordt
geconcludeerd maar met de nuancering dat aanvulling met taakgerichte aspecten tot de beste
resultaten

leidt.

Veel

studies

exploreren

relaties

tussen

relationele

en

taakgerichte

leiderschapsstijlen en andere relevante uitkomstmaten echter vanuit bi-variatie, waardoor deze
nuancering niet (of nauwelijks) tot uiting komt. Zoals Cummings et al. (2009) concluderen “In onze
analyses hebben we het patroon versimpeld tot twee benaderingen van leiderschapsstijlen en hun
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impact op specifieke uitkomsten voor verpleegkundigen, hun omgeving en verpleegkundig personeel.
In de praktijk zijn leiderschapspraktijken, -gedrag en stijlen, en uitkomsten niet zo ‘clean-cut’” [11].
Ook kan nog worden stilgestaan bij de kwaliteit van de uitgevoerde studies en de vaak ontbrekende
consistentie in de gehanteerde terminologie. Bijvoorbeeld de geïncludeerde studies die een relatie
leggen tussen leiderschapsstijl en kwaliteit van zorg hebben kwaliteit van zorg allen op een andere
manier gedefinieerd en differentiëren daarnaast weinig op specifieke aspecten binnen kwaliteit van
zorg [5, 16, 26, 35, 37]. Dat maakt het trekken van harde conclusies niet eenvoudig.

5.4

Methoden en strategieën voor realisatie leiderschap

Voor de onderzoeksvraag “Welke methoden en strategieën worden in de literatuur beschreven voor
de realisatie van passende leiderschapsstijlen in de langdurige zorg?” geeft de geïncludeerde
literatuur duiding aan de verschillende mogelijkheden om leiderschapsstijlen te realiseren, maar zijn
er weinig inzichten verkregen in concrete methoden en strategieën en de realisatie daarvan. In slechts
12 geïncludeerde artikelen zijn strategieën en methoden voor de realisatie van leiderschap in de
langdurige zorg geïdentificeerd. Deze methoden en strategieën kunnen worden onderverdeeld in een
tweetal categorieën: (1) strategieën toegepast door leiders en/of managers om hun leiderschap in de
organisatie te bestendigen of te versterken, en (2) strategieën toegepast op leiders en/of managers,
ter versterking van hun leiderschapsvaardigheden.
De strategieën binnen de eerste categorie zijn met name gericht op het coachen en ondersteunen
van zorgverleners in (zelfsturende) teams, en zijn daarmee met name relevant voor middenmanagers
[4, 8, 13, 34, 39, 41]. De opgedane inzichten uit deze categorie zijn het meest uitgewerkt.
Bijvoorbeeld, in hun etnografische studie beschrijven Oldenzaal et al. (2013) aan de hand van
verschillende situaties in detail hoe professional talk kan worden toegepast en waaraan het bijdraagt
[34]. In het onderzoeksrapport Verandering in leiderschap, leiderschap in verandering (2016) worden
daarnaast concrete handvaten aangereikt voor het realiseren van leiderschap in (zelfsturende) teams
[39]. De strategieën uit de tweede categorie hebben met name betrekking op educatieprogramma’s
voor leidinggevenden [9, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 33]. Deze studies laten een brede variatie van
programma’s zien, gericht op zowel midden managers als bestuurders. Behalve een algemene
beschrijving over de insteek van de educatieprogramma’s bevatten deze artikelen geen verdere
uitwerking over de inhoud en opbouw. Ook beschrijft een deel van de artikelen dat er weinig evidentie
aanwezig ten aanzien van positieve effecten van educatieprogramma’s.
In conclusie: niet alleen zijn er relatief weinig artikelen gevonden gericht op strategieën en
methoden, de geïncludeerde literatuur geeft daarnaast enkel duiding aan de verschillende
mogelijkheden om leiderschapsstijlen te realiseren en slechts in beperkte mate hoe de strategieën
kunnen worden toegepast. De afbakening van deze literatuurstudie op leiderschap enerzijds en
ouderenzorg anderzijds kan eraan hebben bijgedragen dat de uitwerking van strategieën en methoden
niet in de zoekstrategie naar voren zijn gekomen. Daarnaast is wetenschappelijke literatuur vaak
meer gericht op het aantonen en verklaren van effecten en relaties van methoden en strategieën, en
minder op een beschrijving van de toepassing. Deze informatie is vaak opgenomen in handleidingen
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en protocollen, welke niet zijn opgenomen in de literatuurstudie. Daarnaast is leiderschap ook
persoons- en stijlgebonden en niet ‘voor te schrijven in protocollen’.

5.5

Factoren die leiderschap beïnvloeden

In 14 artikelen zijn factoren geïdentificeerd die leiderschap beïnvloeden, en daarmee antwoord
kunnen geven op de onderzoeksvraag “Welke factoren beïnvloeden de uitoefening van leiderschap?”.
De systematische review van Cummings et al. (2008) had specifiek de identificatie van factoren die
leiderschap beïnvloeden tot doel [10]. Hiervoor analyseerden zij 24 kwantitatieve studies
gepubliceerd tussen 1985 en 2006. In de overige artikelen zijn de factoren vanuit verschillende
invalshoeken naar voren gekomen.
De geïdentificeerde factoren kunnen worden ondergebracht in een drietal categorieën: (1) de leider
zelf, (2) teams, en (3) organisatie. De verschillende factoren binnen deze 3 categorieën laten zien
dat de effectiviteit van de uitoefening van een leiderschapsstijl sterk context en persoonsgebonden
is. De mate van deze afhankelijkheid is niet expliciet beschreven in de artikelen.
Bewustzijn van de invloed van bepaalde factoren kan eraan bijdragen dat een leider een meer
afgewogen keuze kan maken welke leiderschapsstijl het best passend is bij de situatie en welke
interventies prioriteit hebben. Backman et al. (2016) concluderen bijvoorbeeld dat organisaties
waarbij persoonsgerichte zorg in mindere mate is geïmplementeerd baat hebben bij meer directieve
managers die de weg naar persoonsgerichte zorg leiden [3]. Dit vraagt om een andere
leiderschapsstijl, dan wanneer persoonsgerichte zorg al meer is verwezenlijkt. Nielsen en Cleal (2011)
Relateren een transformationele leiderschapsstijl aan een stabiele organisatie (o.a. weinig
doorstroom, financieel op orde, geen reorganisatie) [29]. Minder stabiele organisaties zouden op basis
van deze inzichten een afweging kunnen maken voor een meer sturende en directieve stijl.
Opvallend is dat de geïdentificeerde factoren allen intern gericht zijn. In de literatuurstudie hebben
we geen factoren geïdentificeerd gerelateerd aan externe invloeden, zoals enerzijds de invloed van
politieke besluitvoering en toezichthoudende organen (bijv. de IGZ), en anderzijds ontwikkelingen in
de zorg als de invoering van zelforganisatie en de aandacht voor persoonsgerichte zorg. Juist deze
externe invloeden maken dat leiders

moeten balanceren tussen tegengestelde belangen:

maatschappelijke verantwoordelijkheid versus ondernemerschap, het behoud van werk en
werkgeverschap versus kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg bieden. Verschillende Nederlandse
studies benadrukken de complexe mix van private, publieke en professionele invloeden op de
besturing van de Nederlandse gezondheidszorg, inclusief de langdurige zorg (Grit en Meurs, 2005;
Boot en Knapen, 2005). Deze studies zijn echter al wat ouderen, en ondanks dat de dilemma’s nog
steeds herkenbaar zijn, is sinds die tijd veel veranderd (onder andere wetswijzing Langdurige zorg,
opkomst van zelforganisatie). Op basis hiervan komen we tot de conclusie dat de literatuur ten
aanzien van de huidige externe invloeden op leiderschap in de langdurige zorg nog maar in beperkte
mate voorhanden is.
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5.6

Methodologische overwegingen

Deze literatuurstudie is uitgevoerd begin 2017. Voor de uitvoering van deze literatuurstudie hebben
we een aantal methodologische overwegingen.
De literatuurstudie is uitgevoerd in de periode februari – april 2017 en kent een gestructureerd design.
In dit korte tijdbestek hebben we gestreefd naar een zo systematisch mogelijke benadering. De
leiderschapsliteratuur is erg omvangrijk. We hebben ons daarom beperkt tot leiderschap binnen de
langdurige zorg, en literatuur sector-overstijgend niet meegenomen. Enerzijds hebben we de indruk
dat de huidige tendensen in de bredere leiderschapstheorie goed zijn verankerd in de langdurige zorg
en we daarmee relevante inzichten hebben meegenomen. Anderzijds is de leiderschapsliteratuur in
de langdurige zorg relatief nieuw. Als gevolg is ook terug te zien dat de literatuur op deelonderwerpen
nog relatief explorerend is. Leiderschapsstijlen en gedragingen/kenmerken zijn overwegend goed in
beeld gebracht. Literatuur over de vertaling hiervan naar de praktijk (o.a. middels methoden en
strategieën), de effecten van leiderschap op kwaliteit van zorg, en inzicht in factoren die leiderschap
beïnvloeden, zijn nog betrekkelijk beperkt in aantal en mate van evidentie. Inzichten uit sectoroverstijgende leiderschapsliteratuur hadden wellicht tot relevante inzichten kunnen leiden. Echter,
de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de langdurige zorg zijn recent van datum en erg sector
specifiek. Sector-brede inzichten zijn naar waarschijnlijkheid niet overal op toepasbaar en publicaties
over deze nieuwe ontwikkelingen zijn nog maar beperkt voorhanden.
Daarbij komt dat de verpleeghuissector van oudsher geen onderzoekstraditie kent. De aandacht voor
onderzoek en evidence-based kennis is relatief nieuw. Als gevolg zijn niet altijd de juiste studies
voorhanden of zijn deze niet gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. De grijze literatuur –
zowel ten aanzien van beleidsrapporten als visie/opinie achtige artikelen op platforms als Skipr en
Boardroomzorg – is enorm. In de afweging tussen een gestructureerde en gedegen literatuurstudie
versus een volledig beeld in de beschikbare tijd hebben we ervoor gekozen om ons te beperken tot
enkel onderzoeksrapporten in de grijze literatuur. Deze literatuur had echter kunnen bijdragen aan
verdieping op methoden en strategieën voor de uitoefening van leiderschap (zie paragraaf 6.4), en
inzichten kunnen geven over de externe invloeden op leiderschap in de langdurige zorg (zie paragraaf
6.5).
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6

Ex ante analyse: implicaties voor actie-onderzoek

In dit hoofdstuk worden de implicaties van de bevindingen van de literatuurstudie voor het actieonderzoek in de verpleeghuispraktijk beschreven. Daarbij wordt de context van de Ruimte voor
verpleeghuizen projecten meegenomen.

6.1

Implicaties voor actieonderzoek

De conclusies van de literatuurstudie laten een breed en uitgewerkt overzicht zien van
leiderschapsstijlen met bijbehorende gedragingen en kenmerken, waarbij aandacht is voor
gebalanceerde afweging in stijlen afhankelijk van de context en – alhoewel in beperkte mate –
aandacht voor verschillende lagen in de organisatie. De literatuurstudie heeft echter in beperkte
mate inzicht gegeven in de vertaling van leiderschapsstijlen naar de verpleeghuispraktijk.
Geïdentificeerde gedragingen en kenmerken bieden handvatten voor de uitoefening van leiderschap
in de praktijk, maar wel vanuit een bepaalde abstractie. Kenmerken als betrokkenheid, creëren van
bewustzijn, ondersteuning en waardering richten zich op het resultaat van een bepaald gedrag, maar
niet op de operationalisering ervan. Als leider, hoe realiseer je – op goede wijze – betrokkenheid bij
zorgverleners? Op welke wijzen kun je het beste ondersteuning bieden aan teams? Deze
literatuurstudie heeft beperkt inzicht geleverd in (effectieve) methoden en strategieën voor de
vertaling van leiderschap naar de praktijk. Evenals in factoren die leiderschap kunnen beïnvloeden.
Het voorgestelde actie-onderzoek – waarbij in circa vijf verpleeghuizen de bevindingen van de
literatuurstudie worden ingebracht en bestudeerd – kan hierop van toegevoegde waarde zijn. De
bestudeerde context kan verschillen per verpleeghuis: van leiderschap op niveau van bestuurders en
(midden)management tot aan teamleiders/coaches en zelfsturende teams. In elke context kijken we
naar zowel formeel als informeel leiderschap. De inzichten uit de literatuurstudie helpen ons om
leiderschapsgedragingen en kenmerken te herkennen en samen met betrokkenen te reflecteren op
gewenste situaties, daarbij kennis van effecten van leiderschap en beïnvloedende factoren in acht
nemend. In het actie-onderzoek zal aandacht uitgaan naar hoe leiderschap er in de praktijk uitziet,
en hoe deze wordt beleefd door collega’s. Daarbij gaat ook aandacht uit naar welke afwegingen in
stijlen en handelingen worden gemaakt om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. Welke
stijl wordt wanneer gehanteerd? Wat past bij welke situatie, team en personen? Wat is relevant bij
zelfsturing? Daarbij biedt het actie-onderzoek ruimte om strategieën uit te proberen, hiervan te leren
en de praktijk vervolgens weer verder te verbeteren.

6.2

Bevindingen gerelateerd aan Ruimte voor verpleeghuizen projecten

Het actie-onderzoek vindt plaats bij verpleeghuizen betrokken bij Waardigheid en trots Ruimte voor
verpleeghuizen. Leiderschap is geen expliciet thema binnen Waardigheid en trots; de 169 projecten
hebben leiderschap niet als primair onderwerp. Ook gerelateerde onderwerpen – als zelforganisatie
of zelfsturing – zijn geen primair onderwerp. Echter, leiderschap speelt wel een rol door alle projecten
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heen. De themacoördinatoren – die de projecten ondersteunen - merken in hun gesprekken en
observaties op dat er veel vragen leven bij leidinggevenden op verschillende onderwerpen.
Bijvoorbeeld ten aanzien van wie welke verantwoordelijkheden, hoe dit zich tot elkaar verhoudt en
wat een ieder hiervoor nodig heeft. Het thema kwaliteit is hier een sprekend voorbeeld bij. Welke
verantwoordelijkheden op gebied van kwaliteit kunnen worden neergelegd in de teams? Welke
ondersteuning is hierbij nodig? En welke rol is het best passend voor leidinggevenden/management in
de monitoring hiervan? Hoe wordt omgegaan met minder functionerende teams? Of wanneer er een
incident plaatsvindt dat landelijk wordt uitgemeten? Welke rol dienen leiders dan aan te nemen,
waarbij congruentie in leiderschapsstijl niet in het geding komt? Andere uitdagingen die naar voren
komen via de themacoördinatoren relateren aan de eerder genoemde tegengestelde belangen. Hoe
leiders het beste kunnen omgaan met bijvoorbeeld wensen van VWS en IGZ, in een context van
personele of financiële tekorten. Maar er leven ook kleinere vragen op niveau van teams en projecten,
waar

projectleiders,

coaches

of

teamleiders

vraagstukken

hebben

op

het

gebied

van

verandermanagement. Hoe kunnen zij hier het beste mee omgaan?
Niet alleen worden deze vraagstukken opgemerkt, er worden ook steeds meer activiteiten voor
georganiseerd. Zo zijn er periodieke bestuurdersbijeenkomsten, waar bestuurders onderlinge
uitdagingen

en

vraagstukken

uitwisselen

(veelal

op

het

onderwerp

kwaliteit)

en

projectleidersbijeenkomsten, die met name gericht zijn op het proces van projectuitvoering. De
animo voor deze bijeenkomsten is groot. Wij verwachten dat in de dynamische praktijk van de
verpleeghuiszorg anno 2017 voldoende (morele) vraagstukken leiders en bestuurders bezighouden,
waarbij verdieping op de invulling van hun leiderschap middels het actie-onderzoek van toegevoegde
waarde zal zijn.
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