
  

Verslag VKI Inspiratiecollege 2016 

Tips voor leiderschap in tijden van verandering 

 

Hoe gaat het met je in deze veranderende tijden? Geef het een cijfer tussen 1 en 10! 

Dagvoorzitter Kim Coppens valt op het VKI Inspiratiecollege 2016 meteen met de deur in 

huis. Ook sprekers Pieterbas Lalleman, Marc de Hond en Jocelyn Rebbens laten de bezoekers 

stilstaan bij hun vak en persoonlijkheid. Hoe kun je het anders doen? Wat is eigenlijk jouw 

kracht? Hoe pak je de regie?  

  

Waardering voor het vak – Kim Coppens 

Hoe gaat het met iedereen in deze veranderende tijden? Dagvoorzitter Kim Coppens polst de 

stemming. Ze begint bij cijfer 1, 2, 3… Maar pas bij cijfer 6 gaan de eerste handen in de lucht. 

‘Waarom een 6?’, vraagt Kim aan een paar zorgprofessionals. Het antwoord is voor de meesten 

herkenbaar: onduidelijkheid over financiering, organisaties die achter de feiten aanlopen, onlogische 

regelgeving, personeelstekorten, weerstand van collega’s die niet mee willen in de verandering.  

 

Er zijn eigenlijk genoeg argumenten om slechtere cijfers te scoren, maar ze winnen het niet van de 

passie voor het vak. En er vallen zelfs een paar achten en negens. ‘We hebben de regie weer in 

handen en kunnen onze expertise inzetten. Het is misschien turbulent, maar ik ben blij dat ik deze 

verandering meemaak’, aldus een wijkverpleegkundige. 

 

** 

‘Wij geloven wel in de verandering naar meer zelfredzaamheid’, vertelt een groepje jonge 

wijkverpleegkundigen in de koffiepauze. ‘Maar het is niet altijd eenvoudig om dit door te voeren in de 

praktijk. Sommige collega’s zien de verandering niet zitten of geloven er niet in. Hoe neem je dan 

positie in als relatief jonge wijkverpleegkundige? Wij bellen elkaar vaak even op, zodat we ons weer 

wat zekerder voelen in onze besluiten, maar ‘leiderschap’ is wel een thema waar we meer over willen 

leren.’ 

** 

 

1e Lezing: Onderzoekende houding – Pieterbas Lalleman 

Onderzoeker en verpleegkundige Pieterbas Lalleman is duidelijk niet gekomen om voorzichtig met zijn 

publiek om te gaan. ‘Quizvraag! Hoeveel prestatie-indicatoren waren er in 2008? Het antwoord: 341. 

En in 2012? 3.419. We worden overweldigd door alle richtlijnen ‘van boven’.’ En dan nog iets, raast 

Pieterbas verder: ‘Verpleegkundigen zien het organiseren en regelen niet als het ‘echte werk’. Zonde, 

want daarmee diskwalificeer je 70 procent van je werk! Terwijl we er ook nog goed in zijn om iets te 



  

‘fixen’. Wie kent het niet: is er ergens geen verband aanwezig, dan rennen we door de gangen om het 

te halen. Valt er een collega uit, dan fietsen we wat harder om toch het rondje af te kunnen maken.’  

 

Maar, en daar trekt Pieterbas aan de handrem: ‘Kan het ook anders? Als we nu eens onze zorgneiging 

onderdrukken, niet meteen ‘aan’ schieten bij nood, maar een onderzoekende houding aannemen? 

Niet meteen oordelen, maar eerst even kijken, luisteren of er een nachtje over slapen. Niet naar 

boven wijzen, maar kijken waar jij zelf invloed op hebt.’ Kijken met de handen op de rug. ‘Wij, 

verpleegkundigen zijn er heel slecht in, maar we moeten leren om het niet te fixen. Quick wins zijn 

zelden duurzame oplossingen voor de toekomst.’  

 

** 

De lezing van Pieterbas ging als een tornado door de zaal. Hebben de bezoekers er iets van 

meegekregen? In de pauze blijkt van wel. Een wijkverpleegkundige praat bij met een vakgenoot van 

een andere instelling en zegt: ‘Ja, zo kun je het ook bekijken: met je handen op de rug.’ 

** 

 

2e Lezing: Scherven brengen geluk – Marc de Hond 

Zijn eerste theatertour heette ‘Scherven brengen geluk’, zijn tweede ‘Wie bang is, krijgt ook klappen’. 

Klopt het, checkt dagvoorzitter Kim in de zaal: brengen scherven geluk? Ja hoor, vindt de 

meerderheid, net als bij een botbreuk, word je er vaak sterker van. Bij Marc de Hond (ja, de zoon van) 

kwamen er door zijn dwarslaesie zelfs hele, zoals hij het zelf zegt, ‘gave’ dingen op zijn pad. Een plek 

in het Nederlands (rolstoelbasketbal)team, een eigen boek publiceren (Kracht) en inmiddels dus al zijn 

tweede theatershow.  

 

Is het een successtory? Nee, natuurlijk niet. Hij vertelt de bezoekers hoe je om kunt gaan met 

tegenslag en verandering. Maar maakt ook cynische grappen over wildvreemde mensen die hem 

tijdens een bobo-diner, een kappersbezoek of midden op straat vragen: ‘Zeg, hoe is het eigenlijk 

gekomen?’ Hij heeft er een sport van gemaakt steeds een nieuw verhaal te vertellen. En hij vertelt 

ook eerlijk dat hij er wel een paar jaar over heeft gedaan om de voordelen in te zien van het feit dat 

hij in-valide, of ‘minder waard’, is. Maar, hij komt niet voor niets uit een familie van overlevers van 

Auschwitz: hij heeft flexibiliteit, optimisme en het overwinnen van angsten met de paplepel 

binnengekregen. ‘Heb je vanuit je ervaring nog een tip voor alle zorgprofessionals in de zaal?’, vraagt 

Kim. Marc: ‘Ik denk dat de belangrijkste tip is: luister goed. Ook als je als verpleegkundige heel ervaren 

bent, en veel haast hebt, blijf luisteren naar wat de patiënt zegt.’ 

 

** 



  

De tip van Marc maakt reacties los. We moeten ook naar elkaar luisteren, vindt een 

wijkverpleegkundige. ‘Als je in de haast je collega niet goed bijpraat, ontstaan er ook fouten.’ En, voegt 

Pieterbas toe: ‘Praat ook met je manager. Ze raken het gevoel met de werkvloer vaak kwijt. Dat is geen 

onwil, maar realiteit. Blijf met hen in gesprek, laat ze niet alleen.’ 

** 

 

Workshop: Als persoon verschil maken – Jocelyn Rebbens 

Zichtbaarder zijn. Wat levert dat eigenlijk op? Jocelyn Rebbens start haar workshop met wat 

statements: ‘81% van de beroepsbevolking gaat passief om met talent. Nederland is passiever dan het 

wereldgemiddelde. Maar: if you don’t love the work, how do you expect the consumer to fall in love 

with your brand? If you don’t love yourself… hoe kun je jezelf dan verkopen?’ Jocelyn nodigt iedereen 

uit vanuit zijn of haar eigen persoon het verschil te maken. ‘Wie ben je en hoe zorg je ervoor dat 

anderen jouw sterke punten al bij de eerste indruk meekrijgen? Wat wil je dat er over je wordt 

gezegd?’ 

 

Jocelyn laat iedereen het zelf ervaren in twee oefeningen. De eerste: 

[1] Loop naar iemand toe. [2] Omcirkel uit een lijst met 76 positieve woorden 5 woorden die 

weergeven hoe jij jezelf ziet (identiteit). [3] Vraag je buur op het eigen blaadje ook 5 woorden voor 

jou te omcirkelen, hoe hij/zij jou nu ziet (imago). [4] Is er een match tussen identiteit en imago?  

Er komen leuke verrassingen naar voren. Collega’s die elkaar al langer kennen, maar waar ineens het 

woordje ‘vernieuwend’ ter sprake komt. Of een deelnemer die door een volstrekt onbekende op het 

eerste gezicht als ‘liefdevol’ wordt gezien. Tip van Jocelyn: ‘Vraag ook anderen eens om die lijst in te 

vullen en kijk of er een rode draad voor je in zit!’ 

 

De tweede oefening is een elevator pitch: ‘Vertel in één minuut wat iemand van je zou weten als hij je 

goed kent, waar je enthousiast van wordt in je werk, en waarvoor de ander jouw hulp kan inroepen.’ 

Het blijkt een perfect einde te zijn van het VKI Inspiratiecollege: de zorgprofessionals hebben elkaar 

gevonden en praten verder bij tijdens de borrel op de 23e etage van het World Trade Center in 

Rotterdam. 

 

** 

Janny Verseput, founding mother van het Van Kleef Instituut is blij dat ze ook bij de laatste workshop 

aanwezig was. ‘De wijkverpleegkundige heeft van nature niet zo de neiging om positie in te nemen. Ik 

háát dat. Het werkt heel sterk om elkaar in de positieve bewoordingen feedback te geven. Daarmee 

geef je elkaar ook de kracht om wél positie in te nemen en veranderingen aan te gaan.’ 

** 

 



  

De borrel: nog véél meer vragen 

De sfeer was goed, er zijn volop complimenten uitgewisseld, en nieuwe contacten gelegd. Een 

geslaagde middag? Zeker, reageren een paar zorgprofessionals bij de borrel: ‘Het was hartstikke leuk, 

en het is altijd fijn om weer even bevestiging en positieve geluiden te horen van zorgprofessionals die 

ook geloven in deze transitie. Verandering leidt maar al te vaak tot weerstand bij collega’s.’ 

Tegelijkertijd staan er ook nog veel vragen open: Hoe neem je leiderschap in zelfsturende teams? Hoe 

maak je het vak aantrekkelijk voor jonge studenten? Hoe blijf je positief als je collega’s negatief zijn? 

Hoe maken we de maatschappij bewust van de kwaliteit die we leveren? Hoe kun je, zeker als jongere 

wijkverpleegkundige, je collega’s overtuigen?  

 

De toekomst: Leiderschap in de workshops van 2017 

‘Herkenbare vragen’, vindt Elvira Nijhof, directeur van het Van Kleef Instituut. ‘Volgend jaar staan er 

bij VKI een paar workshops op de agenda die dan ook dieper op leiderschap en positionering ingaan. 

Vanmiddag hebben we een aanzet gegeven, en vooral zorgprofessional vertrouwen willen geven dat 

hun eigen koers en kracht belangrijk is in deze transitie. Waar heb jij invloed op? Welke positieve 

eigenschappen heb je daarvoor in huis? Ik vond de sfeer heel positief, dus ik hoop dat ze – zoals 

Jocelyn zou zeggen: het brandende vuurtje in zichzelf hebben gevoeld en daarmee met vertrouwen 

de toekomst in stappen.’ 

 

** 

Wie waren aanwezig? 

Bijna driekwart van de bezoekers waren zorgprofessionals van de VKI-kernpartners ActiVite, Careyn, 

De Zellingen en Laurens. Daarnaast waren er samenwerkingspartners van onder andere de 

Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden, en trainers/onderzoekers, zoals van Remise en R&D 

van FWG.  

** 


