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MWIA congres 2016:
Dienend leiderschap in de Gezondheidszorg

Leiderschap is een cruciale component van de managementfunctie. Een paternalistische stijl
ontmoedigt mensen en maakt afhankelijk. Over leiderschap een kort organisatiekundig
perspectief uit het MWIA congres 2016 te Wenen. De titel van dit kleurrijk, sfeervol en
veelzijdig congres: “Generatie Y. Challenges of the future for female Medical Doctors”
Baby-boomers werden geboren tussen 1946 en 1964, de X-generatie tussen 1965 en 1980, en
de Y-generatie tussen 1981 en 2005. Een generatie ‘omvat’ 20 tot 25 jaren.
Kenmerkend voor de Generatie Y is dat hun leven gedomineerd wordt door veel crises:
economische crisis, klimaatcrisis, vluchtelingecrisis domineren de media terwijl veel jongeren
zelf door hun (puber) identiteitscrisis heen gaan. De Y-generatie heeft weinig op met
hiërarchie. Deze generatie ‘leert’ dat alles mogelijk is maar dat niets blijvend is, en voor
zichzelf weet men niet burn-out te willen worden. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat alle
generaties overeen blijven komen wat betreft: zorgen over veranderingen, redenen om in een
organisatie te blijven, onderliggende waarden en dromen, en voorkeur in wijzen van
communiceren. Binnen elke werkcultuur blijft een besef van ‘fairness’ belangrijk. En de
behoefte aan een gevoel zich gewaardeerd en erkend te voelen in een steunende omgeving
verandert weinig.
Vrouwelijke artsen worden aangetrokken door onderwerpen als leiderschap, mentoring,
opleidingsflexibiliteit en werk-leven-balans. Ziekenhuizen bieden dat minder of niet waardoor
een ziekenhuisloopbaan vaker gemeden wordt. Veel meer dienend leiderschap zou DE grote
uitdaging voor gezondheidszorgorganisaties van de 21ste eeuw zijn. Dienend leiderschap
bestaat uit de volgende zes componenten: persoonlijke competentie, openheid jegens
feedback, collaboratief gezag, gezond verstand, de kunst van mentoring, en het managen van
ambivalentie. Willen leiders in staat zijn om aan verschillende generatie-types leiding te
geven, dan moeten ze ook nog eens extreem flexibel zijn.
Tot zover de lessen uit Wenen over leiderschap.

Het begrip dienend leiderschap heeft in het gezondheidszorgsysteem meer betekenis dan het
sturen of beïnvloeden van de zorgorganisatie. ‘Hulpverlenen’ betekent intrinsiek een houding
die “dienend is, dienen om beter te maken of te verbeteren”. Bovendien, in omgevingen waar
dokters geacht worden veel beslissingen te nemen (SEH of OK), zal dienend leiderschap
problematisch blijven. Met andere woorden de titel van de inleiding “SERVANT
LEADERSHIP: A CHALLENGE TO THE HEALTH CARE SYSTEM” is prikkelend en
uitdagend. Zoveel mag duidelijk zijn: het gedragsrepertoire van een dokter moet voortdurend
variëren per dag, en per uur.

