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Succesvol Besturen van Ziekenhuizen
SBZ
Het branchegerichte programma voor ambitieuze
managers in de ziekenhuissector
Heb je de ambitie om in de ziekenhuissector te starten op bestuurlijk niveau? Dan biedt het programma Succesvol Besturen van Ziekenhuizen je de ruimte om de kans op succes in deze sector

zelf te optimaliseren. In een inspirerende omgeving maak je kennis met ervaren professionals,
managers en bestuurders met dezelfde ambitie. Je onderzoekt en doorgrondt samen ontwikkelingen in en rond de sector en de bestuurlijke vraagstukken. Je ontdekt wat goed werkt en toegevoegde waarde oplevert.
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Op bestuurlijk niveau acteren in de ziekenhuissector
Succesvol Besturen van Ziekenhuizen helpt je om het pad dat je ambieert ook daadwerkelijk in te slaan, je toekomstige rol te verkennen én succesvol te worden. Het is een ruimte voor een hoogwaardige dialoog over ziekenhuisorganisaties, het werk daarbinnen, vernieuwingsmogelijkheden, over de omgeving en de besturing daarvan. Het is vóór
alles een werkplaats om effectief besturingsgedrag te onderzoeken en te verwerven. De groep ontwikkelt spelregels,
die zorg dragen voor veiligheid en daarmee voor experimenteerruimte en actief leren.

Om deze rol goed in te vullen wordt van bestuurders verwacht dat ze:
• sensitief omgaan met alle verschillende ambities en waardesystemen binnen ziekenhuizen en tegelijkertijd

authentiek handelen daarin.
• scherp zicht hebben op de verschillende werksystemen, professionele subculturen en logica’s in het ziekenhuis.

Het gaat om complexe interacties die in de interne processen, op het grensvlak van de ziekenhuisorganisatie,

en in de externe processen plaatsvinden.
• daarin relationeel sterk opereren en communiceren. Goede bestuurders werken met betrokkenheid en met

gepaste distantie.
• weten wat er op de organisatie afkomt en wat nodig is. Politieke, economische, technologische, demogra-

fische en sociale ontwikkelingen creëren elke dag weer een ander speelveld.
• kunnen inschatten waar de organisatie zich in haar ontwikkeling bevindt. Verandering, vernieuwing en

innovatie zijn voor hen dan ook een ‘state of mind’.
• weten wat ze willen en handelingsbekwaam zijn. Zij acteren met tact in het bestuurlijke speelveld, zijn be-

kwaam in het politieke spel en weten resultaat te bereiken zonder anderen gezichtsverlies te laten lijden.
• als geen ander weten wanneer ze zelf de lead moeten nemen en wanneer het beter is om anderen in het

spel te brengen.
• over een gezonde dosis zelfreflectie beschikken en met passie, professionaliteit en nuchterheid handelen.
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Voor wie
Deelname aan het programma Succesvol Besturen van Ziekenhuizen is voor jou relevant als je:

• als medisch specialist met managementervaring de ambitie hebt om jouw loopbaan in een bestuurlijke
functie voort te zetten.

• als MSB-bestuurder of Staf-bestuurder verder wil bekwamen en door wil groeien richting het besturen van
ziekenhuizen.

• nu een directiefunctie en/ of een senior adviesrol binnen de ziekenhuissector bekleedt en de stap wil maken naar de bestuurderspositie en/of

• een ervaren manager, directeur c.q. bestuurder bent buiten de ziekenhuissector die op bestuurlijk niveau in
een ziekenhuis wil acteren.

Je hebt een academische achtergrond en een brede ervaring als manager en/of bestuurder. Je hebt de ambitie
om op een sleutelpositie een bijdrage te leveren aan de besturing, organisatie en inrichting van de medische zorg.

Samenstelling van de groep
Je werkt gedurende het programma samen met een groep van 16 tot 20 deelnemers met verschillende achtergronden
(‘nieuw in bestuurlijk werk’ of ‘nieuw in de sector’). Dit biedt een bijzondere meerwaarde. Het pad van medici en
managers, gepokt en gemazeld in de sector zelf, vraagt van medici en managers boven de dagelijkse praktijk van
de sector uit te groeien. Het pad van ervaren managers van buiten de ziekenhuissector vraagt inzicht in de complexiteit en de dynamiek die de sector met zich meebrengt. Een mooie mix van profielen en leerdoelen die elkaar
in het leerproces versterken.
De aard van organisaties zoals ziekenhuizen maakt dat je als effectief bestuurder voortdurend betrokken moet zijn

en tegelijk ook op afstand moet waarnemen en van daaruit optreden. Dat maakt deze groepssamenstelling dan
ook geschikt als basis voor een hoogwaardige en inspirerende leeromgeving. De deelnemers maken optimaal gebruik van elkaars kennis, inzicht en ervaring.
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Waarom het SBZ-programma
• Succesvol Besturen van Ziekenhuizen helpt je om het pad dat je ambieert ook daadwerkelijk in te slaan,

jouw toekomstige rol te verkennen én succesvol te worden.
• Dit programma biedt je ruimte voor een hoogwaardige dialoog over ziekenhuisorganisaties, het werk daar-

binnen, vernieuwings- en innovatiemogelijkheden, de omgeving en de besturing daarvan.
• Vóór alles bieden we een werkplaats om effectief besturingsgedrag te onderzoeken en te verwerven.
• Je neemt deel aan een programma waar een breed scala aan docenten, bestuurders, trainers en coaches

de kennis en ervaringen vergroot die nodig zijn om effectief te besturen.
• De groep ontwikkelt de spelregels die zorg dragen voor veiligheid en daarmee voor experimenteerruimte

en actief leren.
• Van inzicht naar executie.
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De meerwaarde van SBZ voor jezelf én de organisatie
1. Scherp zicht op jouw eigen profiel als bestuurder
• De start van het programma richt zich op jouw persoonlijke profiel en op datgene dat jou daadwerkelijk drijft.
Wat geeft nu energie en waar moet je in de praktijk op letten? Aan de hand van dit zelfinzicht worden persoonlijke
leerdoelen opgesteld die gelinkt zijn aan jouw ambities.

• We werken met diverse coaches, trainers en acteurs om je eigen profiel scherp te krijgen en regie te voeren over
het doseren van je kwaliteiten en weg te blijven van je valkuilen.

• Daarnaast maak je kennis met ervaren bestuurders en beslissers, hun succesvolle en minder succesvolle momenten,
alsook met adviseurs die actief zijn in de zorgsector en werving- en selectiespecialisten die werkzaam zijn in de
ziekenhuiswereld.

2. Zicht op en begrip van complexiteit
Je werkt aan een goed begrip van het eigene van de ziekenhuiswereld, de zorgketen als speelveld en de bestuurlijke

mogelijkheden daarin, als basis voor het vormgeven van jouw rol en het kiezen van de juiste interventies.

3. Een gevarieerd handelingsrepertoire om leiding te geven en verandering te
realiseren
Je werkt aan:

•
•
•
•
•
•

jouw vermogen om met tact te opereren in complexe bestuurlijke (politieke) verhoudingen
onderhandelingsbekwaamheid waarbij je recht doet aan diverse logica’s
jouw interventiekracht
jouw vermogen om multi-party onderhandelingsprocessen te faciliteren
jouw vermogen om stagnerende processen te analyseren en vlot te trekken
jouw vermogen om aan de hand van jouw leiderschapsstijl de regie te voeren in de complexiteit van de ziekenhuiswereld.

4. Een netwerk dat door middel van inspiratie en feedback, ook op lange termijn,
grote waarde heeft
De helft van alle deelnemers aan dit programma maakt op korte termijn een volgende loopbaanstap. 25% van de
deelnemers neemt na het programma een bestuurdersrol op.

Kortom, het SBZ-programma biedt een waaier aan ontwikkel- en groeimogelijkheden op individueel en organisatieniveau. Meerwaarde voor jezelf én de organisatie.
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Opzet en inhoud van het SBZ-programma
1. Selectie
In de selectiefase, tijdens een uitgebreide intake, onderzoekt de programmaleiding samen met jou welke ontwikkeling
je door wilt maken. Waar sta je op dit moment in je loopbaan? Waar kom je vandaan? Welke verbinding heb je met
ziekenhuisorganisaties en wat moet je doen om naadloos in het bestuurlijk werk te passen? Wat is jouw favoriete stijl van
werken, van probleemoplossing, van beïnvloeding etc.
We maken een verdieping op jouw ambities, onderzoeken die op hun realisme en stellen je de vraag wat er nodig
is om die ambities waar te maken.
Op basis van de profielen van alle kandidaten ontwikkelen deelnemers en programmaleiding samen het programma.
Daarbij verkennen we de diverse arena’s waar een bestuurder in moet acteren, maken we een schets van de inhoud

van het werkprogramma en keuzes voor de manier van leren.

2. Zes modules en meerdaagse studiereis
Het programma bestaat uit zes meerdaagse bijeenkomsten met overnachting (twee van acht dagdelen en vier
van vijf dagdelen) en een studiereis. De inhoud van de grote lijnen staat vast. De invulling van de details komt in samenspraak tussen deelnemers en programmaleiding tot stand. De meerdaagse programma’s kennen een grote
variatie qua leervormen. Je werkt aan inhoudelijke thema’s die verderop in deze brochure vermeld staan. Vaak
werk je samen met bestuurders met een groot trackrecord in ziekenhuisorganisaties en onderzoek je wat de bestuurlijke rol is op een kruispunt van logica’s. Wat kan daar de toegevoegde waarde van de bestuurder zijn en wat zijn de
recepten om juist geen goede keuze te maken?
Successen worden verkend, bijvoorbeeld door live reconstructies. Ethische kwesties en dilemma’s worden onderzocht.
Daar horen profileringsvragen bij: wat wil je zelf, wat past bij jou in je rol als bestuurder, wanneer neem je zelf de lead

en wanneer is het beter om iemand anders in te schakelen en zelf voor een opdrachtgeversrol te kiezen.
Bij alle modules maken we tijdens het diner kennis met een diverse groep aan bestuurders. Daarbij staat het thema
‘Leiderschap’ centraal. Tijdens een studiereis van circa een week, halverwege het programma, werk je met de
andere deelnemers intensief aan jouw eigen ambitie en (persoonlijke) groei als bestuurder. Wijsheid en daadkracht,
ondernemerschap en het weten door te voeren van innovatie en verandering zijn daarbij leidende thema’s.
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3. Intervisie & Community
Tijdens het programma wordt er in kleine groepen verder vormgegeven aan het leren. Een van de werkvormen in
deze fase is intervisie. De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door een externe coach om het hoogwaardige
en professionele leren goed te verankeren.
Daarnaast worden er diverse themabijeenkomsten georganiseerd waar ook oud-deelnemers en bestuurders welkom
zijn. Gedurende het gehele programma wordt er een professioneel netwerk ontwikkeld, waarop je kunt terugvallen of
waardoor je je kunt laten inspireren gedurende je verdere loopbaan.

Thema's
Onderstaand overzicht geeft een indicatie van onderwerpen en aandachtspunten bij de invulling van het programma.

Verdiepen en ontwikkelen van visie op de
wereld van ziekenhuizen
• Het institutionele veld rondom ziekenhuizen
• Opkomst van nieuwe spelers, ketens en netwerken
• Relevante ontwikkelingen in regelgeving, technologie
en organisatie

• Innovatie van zorgprocessen
• Visie op (ziekenhuis)zorg en zorgverlening
Doorgronden van en leren acteren in verschillende arena's
• Bestuurders (beginnend, ervaren, in zwaar weer)
• Toezichthouders (RvT, Inspectie, NZA, ACM)
• Medici, MSB
• Verpleegkundigen en managers
• Banken, accountants en verzekeraars
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Vergroten zelfkennis en leiderschap
• Eigen profiel en drijfveren
• Omgaan met verbinding en distantie
• Contextueel leiderschap en interventiestijl
• Rolvoorbeelden
• Idealen en vooronderstellingen
• Gebruik van stem en lichaam
Verbreden en versterken handelingsrepertoire
• Communiceren en beinvloeden
• Omgaan met macht
• Methodisch relationeel werken
• Procesmanagement en netwerken
• Multi-actor spelen en framing
• Reflectie en professionalisering
• Omgaan met de media
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Begeleiding
De groep wordt gefaciliteerd door een kernteam met kennis van opleiden en leren én met bestuurlijke ervaring in
ziekenhuizen. Zij kan daar in analytische zin afstand van nemen, kent de specifieke patronen en is in staat om boven
de materie te staan. Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke deskundigen bij het programma betrokken, die samen
met de deelnemers, vraagstukken ontwarren en inzichtelijk maken, inspireren en, als expert, inzichten verschaffen.

Docenten
Docenten en begeleiders zijn zelf actief binnen en/of betrokken bij de sector en hebben daarbinnen en daarbuiten
een uitstekende reputatie. Een actuele lijst van betrokken docenten vind je op de webpagina.

Het team bestaat uit:

• Drs. K. Donkervoort, directeur KPN Health,
(> meer dan 15 jaar ervaring als bestuurder in top-klinische ziekenhuizen waaronder MCL)

• Drs. P. Langenbach RC, voorzitter Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
(> 7 jaar werkervaring als bestuurder in diverse ziekenhuizen, daarvoor diverse directie- en managementfuncties)

• Drs. ing. M. Speelmans, coach, trainer & programmamanager SBZ / Sioo
• Evelyn van den Boom, programmacoördinator SBZ/ Sioo.
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Aanmelden en informatie
In een intakegesprek kijken we met elkaar of SBZ inhoudelijk aansluit op jouw verandervragen. Ook gebruiken we
de intakegesprekken om tot een evenwichtige groepssamenstelling te komen zodat deelnemers ook optimaal van
elkaar kunnen leren.
Het hele programma bestaat uit 36 contactdagdelen en een reis van circa 14 dagdelen. Daarnaast vergt het programma circa 20 dagdelen aan voorbereiding en follow-up. De doorlooptijd van het programma bedraagt 9
maanden.
Deelnemen aan dit branchegerichte programma? Ga naar www.sioo.nl/opleidingen. Daar vind je een digitaal aanmeldingsformulier. Overweeg je deelname maar vergt de formele aanmelding nog tijd? Neem dan contact met ons
op en neem geheel vrijblijvend een optie op een plaats in de volgende leergang.

Opleidingsgegevens
Voor alle praktische programmagegevens, data en kosten kijk op www.sioo.nl

Advies nodig of wil je vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem dan contact met ons op via +31 (0)30 291 30 00 of sioo@sioo.nl.
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Sioo is dé interuniversitaire ambachtsschool die mensen en organisaties wendbaar maakt
in veranderings- en organisatie-processen. Sioo is in 1958 opgericht door de Nederlandse
universiteiten op initiatief van de organisatieadviesbranche.
Het instituut maakt leertrajecten op maat. Tegelijkertijd is Sioo een platform dat het relatief

jonge vak van verandermanagement en organisatiekunde verder helpt ontwikkelen in
de beroepspraktijk.

Sioo

Adres

Interuniversitair centrum
voor organisatie– en veranderkunde

Stadsplateu 12
3521 AZ Utrecht
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Contact
+31 (0)30 291 30 00
si oo @si oo .nl

www.sioo.nl
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