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WIE BEN IK

Assistant professor participatie

Athena Instituut, Vrije Universiteit

Voorheen senior onderzoeker Vilans

• Onderzoek naar leiderschap in alle lagen van 
de organisatie (Kennisprogramma 
Waardigheid en trots)

• Programmaleider Goede Kwaliteit met 
Gedeeld Leiderschap (Erasmuscentrum voor 
Zorgbestuur)

• Huidige Onderzoek naar samenwerkingen 
tussen professionals binnen organisaties en in 
netwerk (Wmo, Wlz etc.)
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MENTIMETER

Wie kijken er mee?
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MOMENTEEL COMPLEXE VRAAGSTUKKEN
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MAAR OOK COMPLEXE ANTWOORDEN
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GOEDE KWALITEIT MET GEDEELD LEIDERSCHAP
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Goede zorg 

vraagt goed 

leiderschap

Kamerbrief, 2014

Onderschreven in verschillende 

wetenschappelijke (Nederlandse) 

publicaties

Onder andere Anderson et al., 2005; Castle en Decker, 
2011, Dageraad, 2016; Ploegman et al., 2017, 
Zonneveld et al., 2020

Maar wat wordt hiermee bedoeld?



MENTIMETER

Wat is goed leiderschap?
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LEIDERSCHAP GAAT OVER PERSONEN

Smalle verantwoording: aansprakelijkheid
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Centraal uitgangspunt Leiderschap 

Wie leidt en wie volgt Centrale sturing

De rest zijn volgelingen

Statische situatie

Beeld van 

leiderschapskwaliteiten

Statisch

Typische leiderschapskwaliteiten en 

kenmerken

Voorbehouden aan enkelen

Wat is richtinggevend Formele afspraken, verantwoordelijkheden

Doel bereiken



LEIDER ALS HELD
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Uit het juiste hout gesneden

Te weinig leiderschap

Een geboren leider zijn

Smalle verantwoording 

aansprakelijkheid



SUCCESFACTOREN VAN GOED LEIDERSCHAP

Verschillende succesfactoren zijn geïdentificeerd:

- Handelen naar heldere visie op persoonsgerichte zorg

- Denken vanuit cliënten

- Lange termijnvisie

- Faciliteren en stimuleren van ‘gewenst’ gedrag en persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers

IN DE CHAT: wat valt op aan deze succesfactoren?
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VERSCHUIVING ZICHTBAAR
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Top-down hiërarchisch

Taakgericht

Transactioneel

Horizontaal

Mensgericht

Transformationeel



SUCCESFACTOREN VOOR GOED LEIDERSCHAP

Leiderschap wordt steeds meer georganiseerd rondom principes 
van betrokkenheid van cliënten en families, persoonsgerichte 
zorg, en meer verantwoordelijkheid van zorgprofessionals.

Leadership is no longer applied as an attribute of ‘formal’ leaders, 
but also as something of employees (care professionals) in the 

organization. 
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VERSCHUIVING ZICHTBAAR
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Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6

rigide 

bureaucratie

bureaucratie 

met mgt-

team 

bureaucratie 

met project-

teams

matrix-

organisatie

project-

organisatie

organisch 

netwerk

BUREAUCRATISCH

gericht op stabiliteit

POSTBUREAUCRATISCH

gericht op flexibiliteit



GEDEELD LEIDERSCHAP

Brede kijk op leiderschap: interactie tussen leiders, volgers en hun 
situatie
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Centraal uitgangspunt Eigenschap van een groep.

Zichtbaar in 

interactieprocessen

Wie leidt en wie volgt Afhankelijk van de situatie en de 

benodigde expertise

Beeld van 

leiderschapskwaliteiten

Dynamisch

Wat is richtinggevend Groep is verbonden aan een 

doel, gezamenlijk werkverband 

dat richting geeft aan 

professionals



GEDEELD LEIDERSCHAP

Uitspraken: 

• we zijn op trektocht

• Wat heb je nodig om je werk 
uit te oefenen

• Wie het weet mag het zeggen

• Vakmensen weer 
eigenaarschap over de zorg

• Leiderschap wisselt tussen 
personen
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Manier van kijken, geen model

Brede verantwoording 

aanspreekbaarheid



18 Zonneveld, Pittens et al., 2018



CENTRALISTISCH VERSUS GEDEELD LEIDERSCHAP

De bestuurder 
als held

De bestuurder 
als hoeder

Wisselende en 
tijdelijke 

formele rollen

Gedeeld 
leiderschap 

vanuit 
gedeelde 

opvattingen en 
waarden 

Relationele 

afstemming

groepsleiderschap

Centralistisch 

leiderschap

Structurele 

afstemming



MENTIMETER

Wat zien jullie als voordelen en nadelen van de verschillende 
leiderschapspraktijken?
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GEEN EENDUIDIG ANTWOORD

• Geen eenduidig antwoord op wat goed leiderschap is

• Gedeeld leiderschap en ‘horizontale organisatievormen’ zijn 
een tendens met veelal relationele leiderschapsstijlen 

• Maar… elke context, situatie en betrokken personen zijn 
verschillend en vragen om passend leiderschap (inclusief 
taakgerichte leiderschapsstijlen)
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GECOMBINEERD LEIDERSCHAP

22 Pittens et al., forthcoming



23 Richard Barrett, 1996-1997



VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Casus

Kleinschalig woonorganisatie, horizontale organisatie, lange dienstverbanden, 
relatief weinig differentiaties in functies

Kenmerken

Veilige context

Hoge mate van professionele en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Overleggen altijd multidisciplinair

Formele leidinggevende ondersteunend
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VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Casus

(Middel)grote organisatie, vooruitstrevende visie op 
persoonsgerichte zorg en gedeelde verantwoordelijkheid, redelijk 
traditionele organisatievorm

Kenmerken

Visie niet doorleefd

Per locatie/afdeling verschillende context

Bijv. 1 vrij nieuw team en huis, ander al jaren ‘stabiel’

Onveilig versus comfortabel
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VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Casus

Grote organisatie, redelijk traditionele organisatievorm, 
faciliterend voor gezamenlijkheid en eigen verantwoordelijkheid

Kenmerken

Veel verschillende ‘groepen’

Lastig om ingesleten patronen te doorbreken

Professionele autonomie en visie essentieel

Commitment en ondersteuning van bestuurder
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DISCUSSIE IN CHAT

Graag in chat mooie voorbeelden van gedeeld leiderschap delen
(hoe klein dan ook)
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Carina Pittens

c.a.c.m.pittens@vu.nl
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www.waardigheidentrots.nl

Spot on Gedeeld leiderschap

• 27-9: Workshop: Zelf aan de slag met 
verzorgend leiderschap

• 30-9: Bijeenkomst: Gedeeld 
leiderschap in de praktijk

• Praktijkvoorbeelden van: 

– De VAR van de Lange Wei

– Bestuurder van King Arthur Groep

– Bestuurder van Merwelanden

– Combi-interview met V&VN en een 
ambassadeur

• Lees alle artikelen op: 
www.waardigheidentrots.nl/actueel/spot-on-gedeeld-
leiderschap/   


