Expertisegebieden zorgbestuurder
Onderstaand overzicht beschrijft de expertisegebieden van bestuurders in de zorg: de kennis, houding, vaardigheden en het gedrag dat in algemene zin van bestuurders in de
zorg wordt verwacht. De specifieke context van een individuele organisatie bepaalt waar accenten komen te liggen en voor welke opdracht een specifieke bestuurder staat.
De expertisegebieden vormen de kapstok van het accreditatiesysteem voor bestuurders in de zorg. Ze geven een ontwikkelperspectief: wat behoeft aandacht, wat kan verder
ontwikkeld worden? Het accreditatiesysteem is niet bedoeld om te toetsen of de bestuurder voldoet aan al deze punten; het gaat om het vermogen te reflecteren op het eigen
functioneren en te zien welke ontwikkelpunten er zijn. Reflectie en professionele ontwikkeling staan centraal. De expertisegebieden vormen de basis van het 360 graden
feedback instrument, verplicht onderdeel van de accreditatie.

Expertisegebied 1:

Expertisegebied 2:

Expertisegebied 3:

Expertisegebied 4:

Expertisegebied 5:

Leiderschap

Resultaatgericht sturen

Verbindend samenwerken

Maatschappelijk bijdragen

Continu ontwikkelen

Stuurt effectief op het realiseren van
concrete resultaten en zet daarbij
organisatiekundige kennis, kennis
van het leiden van professionele
organisaties en kennis van het primaire
proces in.

Bouwt succesvolle samenwerkingsrelaties met interne en externe
partijen waarbij het patiënt-/
cliëntbelang centraal staat en
beschikt over het vermogen
processen zorgvuldig en eenduidig in
te richten en verbindingen te leggen.

Levert een bijdrage aan kwalitatief
goede, toegankelijke en betaalbare
zorg en kan afwegingen maken tussen
publieke, private en professionele
belangen.

Inspireert en faciliteert individuen
en teams tot optimale prestaties en
stimuleert persoonlijk leiderschap
van mensen met ruimte voor eigen
professionaliteit.
•

Is inspirerend en motiverend.

•

Draagt algemene normen
en waarden uit en vertoont
voorbeeldgedrag:

•

•

spreekt aan en is
aanspreekbaar

•

is betrouwbaar en integer

•

is open en transparant.

Is (indien van toepassing)
boegbeeld van de organisatie.

•

Houdt voeling met de dagelijkse
praktijk.

•

Hanteert afhankelijk van de situatie
verschillende leiderschapsstijlen.

•

Stelt de koers van de organisatie
vast, op basis van een langetermijnvisie en strategie, zorgt
voor draagvlak en stuurt op
resultaten.

•

Neemt zo nodig daadkrachtige
besluiten, op basis van afgewogen
risico’s.

•

Heeft kennis van het primaire
proces, en maakt effectief gebruik
van de expertise van professionals.

•

Stelt eisen aan kwaliteit en
veiligheid en stuurt op permanente
kwaliteitsverbetering.

•

Beschikt over kennis en inzicht in
de bedrijfsvoering, incl. financiën.

•

Creëert ruimte voor innovatie
en ontwikkeling waardoor de
organisatie proactief kan inspelen
op ontwikkelingen in de markt en
samenleving.

•

•

•

•

•

Creëert een gezamenlijke visie
en weet deze over te brengen op
anderen.
Stuurt actief op samenwerking
over grenzen van teams/
organisaties heen om de zorg voor
de patiënt/ cliënt te optimaliseren.
Organiseert medezeggenschap
van patiënten/ cliënten,
medewerkers en professionals
zodanig dat ze invloed kunnen
uitoefenen.
Voert een open dialoog, werkt
samen en onderhandelt met
stakeholders (o.a. overheid,
onderwijs en bedrijfsleven).
Communiceert helder.

•

Is maatschappelijk sensitief.

•

Is een actieve speler in het
maatschappelijk veld.

•

Ontwikkelt zichzelf, individuen en
teams continu. Zet zich in voor een
lerende organisatie.
•

Reflecteert op eigen handelen en
functioneren, zet reflectie zo nodig
om in ander gedrag en organiseert
en benut tegenspraak.

•

Zet zich in voor een lerende
organisatie waarin:

Neemt deel aan het
maatschappelijk debat over
zorg en gezondheid.

•

Legt tijdig en op transparante
wijze verantwoording af
(aan interne en externe
toezichthouders).

•

Stuurt actief op de reputatie
van de organisatie en is vaardig
in het publiek profileren van de
organisatie.
•

•

talent wordt benut en
gewaardeerd

•

teams en individuen zich
continu ontwikkelen en
verbeteren

•

mensen/ teams aan de
professionele standaard
voldoen

•

dilemma’s worden besproken,
fouten worden gemeld en van
fouten wordt geleerd.

Bevordert een continue
functionerings- en beoordelingssystematiek voor alle
medewerkers.

