
In het kader van Eigen Regie 
volgden onze psychiaters 
afgelopen maanden een Clinical 
Leadership Programma. De 
bedoeling van het programma 
was om de professional zich 
weer in de lead te laten voelen 
en zijn. “Leiden vanuit de kern: 
de inhoud, de bedoeling en je 
eigen kompas”, vat trainer Frank 
Berends het mooi samen. Hij 
vertelt ons er meer over.   

“De eerste dag begon met een 
onderzoek om tot de kern te komen 
tot wat jou drijft. Waarom ben je 
psychiater geworden? Dan komen 
mensen tot hun persoonlijke 
drijfveer: de why. Oké als dit zo is, 
hoe ziet dan de werkelijkheid eruit 
die jij wil realiseren. Wat ga jij dan 
de komende twee jaar waarmaken. 
Wat heb je daarvoor al in huis en 
wat moet je nog ontwikkelen om dit 
te kunnen realiseren. Is dat inzicht 
in financiën, of in technologie, of 
wellicht in externe ontwikkelingen? 

Het krachtenveld
Een onderdeel van het programma 
was dan ook om hen te laten zien 

hoe het krachtenveld eruit ziet. 
Martin de Heer (zorgondernemer) 
nam hen mee in hoe de wereld 
aan het veranderen is. Hier kwam 
ontzettend veel energie los. 
De professionals waren enorm 
enthousiast over de kansen die dit 
allemaal bood voor hen. 

Challenge: wat ga jij morgen 
anders doen?
De tweede dag stond de 
zogenaamde Challenge centraal. 
De professionals moesten allemaal 
een opdracht kiezen, waar ze de 
dag erna direct aan de slag zouden 
gaan. Het moest haalbaar zijn, 
maar wel rimpeling veroorzaken 
in de organisatie. Het moest iets 
anders zijn dan wat ze normaal 
gesproken deden. 

Aan de slag
Daarna gingen ze er mee aan 
de slag en begon het leerproces 
eigenlijk pas echt. Dan ga 
je namelijk pas tegenslagen 
tegenkomen. Je manager werkt niet 
mee, de druk op de productie eist 
je aandacht weer op, technologie 
zit in de weg. Juist dan wordt het 

interessant. Hoe zorg je dat je niet 
verslapt en blijft streven voor jouw 
persoonlijke missie. 

Terugkomdag 
Na een tijdje hadden we een 
terugkomdag en keken we hoe 
het uitvoeren van de challenges 
tot zover was verlopen. We keken 
naar hoe men met tegenslagen om 
ging. Ook gingen we die dag in op 
het financiële stuk. Dat is mooi, 
want meestal zien psychiaters 
dat als iets waar zij zelf niet van 
zijn en geen invloed op hebben. 
We hebben ze kunnen laten zien 
dat juist zij de enige zijn die daar 
invloed op hebben. De manager is 
slecht ondersteunend, uiteindelijk 
zijn zij in de lead. Mooie uitkomst 
was dat men zich realiseerde dat 
sturen op financiële uitkomst niet 
perse haaks hoeft te staan op de 
behandelinhoud.” 

Challenge arts Sylvie Houben: 
palliatieve zorg weer nieuw leven 
inblazen  
Mijn challenge? De palliatieve zorg 
voor klinische patiënten op de 
kaart zetten. Mijn langetermijn doel 

is om een palliatief adviesteam 
binnen onze klinieken op te zetten 
met daarin een verpleegkundige, 
een (huis)arts en een geestelijk 
verzorger. Ik ben begonnen met 
de Werkgroep palliatieve zorg weer 
nieuw leven in te blazen; inmiddels 
komt die weer 1 maal per 8 weken 
bij elkaar. Ik heb inmiddels ook 
in diverse klinische teams een 
les over palliatieve zorg gegeven. 
En we hebben de wensenboekjes 
waarin patiënten en hun naasten 
hun wensen met betrekking tot hun 
levenseinde/ uitvaart in kunnen 
opschrijven laten herdrukken. 
Nu zoek ik verpleegkundigen 
die misschien de opleiding tot 
palliatief consulent willen doen 
(deeltijdopleiding).

Ik heb deze challenge gekozen 
omdat ik vaak situaties op de 
afdelingen tegenkom waarbij 
ik denk dat dit onderdeel echt 
beter kan. Er ontbreekt nu nog 
veel kennis en kunde bij klinische 
teams en ik wil daar heel graag 
verbetering in brengen. Enkele 
jaren geleden waren er binnen de  
GGz Breburg 2 verpleegkundigen 
die de opleiding tot verpleegkundig 
palliatief zorgconsulent hadden 
afgerond en die op de werkvloer 
een fijn aanspreekpunt voor 
mensen waren. Helaas zijn beiden 
uit dienst en zijn er nu geen 
opgeleide verpleegkundigen meer; 
mijns inziens een groot gemis. 
Bovendien merk ik dat er in het 
hele land veel initiatieven zijn 
op dit gebied en heb ik het idee 
dat de ggz hierin erg achterloopt 
en dat we nog een inhaalslag te 
maken hebben. Mijn ideaalplaatje 

zou een palliatief adviesteam zijn 
voor de patiënten die klinisch 
zijn opgenomen en heel ver 
vooruitgedacht misschien ook 
voor ambulante patiënten van GGz 
Breburg.  

Directie geeft masterclass over 
bedrijfsvoering
“Afgelopen twee maanden 
mochten wij te gast zijn in het 
Clinical Leadership Programma 
van psychiaters. Wij hadden de 
kans om daar in twee groepen 
met onze collega’s te spreken 
over bedrijfsvoering. Wat een 
bijzonder mooi gesprek leverde 
dit op! Onder andere over waar 
gaat bedrijfsvoering eigenlijk over 
gaat en in welke context voert 
Breburg haar werkzaamheden uit? 
Wat verwacht de buitenwereld dan 
precies van ons voor haar burgers 
of haar verzekerden. En nog 

interessanter: hoe hebben we daar 
dan invloed op? 

We bestempelden bedrijfsvoering 
als de kunst om zo veel mogelijk 
van elke euro aan de directe 
cliënten zorg te besteden, waarbij 
we elke dag opnieuw samen met 
de cliënt oog hebben voor wat echt 
nodig is. Niet meer en ook niet 
minder. Erg mooi om te zien hoe 
onze klinische leiders dit spel willen 
beheersen en willen weten wat je 
kunt doen om regie te nemen in de 
bedrijfsvoering.”  

Marieleen Bouts Directeur Jeugd & 
Robert Derksen Directeur Impact

Professionals op zoek 
naar de bedoeling

“Het programma is gebaseerd op action learning: je pakt tijdens het 
programma samen met een paar collega’s ook echt een concrete en 
uitvoerbare opgave aan. Iets dat je wil veranderen en dat bijdraagt aan 
je eigen bedoeling en die van GGz Breburg”, Frank Berends  


