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Michael West: ʻCompassievol
leiderschap leidt tot betere
prestatiesʼ

Bart Kiers

Voor de coronacrisis was de werkdruk en de ervaren stress op de werk-
vloer al enorm in de NHS. Organisatiepsycholoog Michael West houdt
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de vinger aan de pols in de NHS via een maandelijkse survey. De uit-
vraag aan alle zorgorganisaties laat zien dat de coronacrisis de druk al-
leen maar erger maakt: het aantal NHS-medewerkers dat last hee� van
te hoge werkdruk en stress is in 2020 gestegen met 10 procent. De ver-
schillen tussen ziekenhuizen zijn trouwens groot. Bij de hoogste scores
ervaart de hel� van het zorgpersoneel te hoge werkdruk en stress. Bij
de beste ziekenhuizen is dat nog altijd ‘slechts’ een kwart.

NHS hee� compassie als kernwaarde

Michael West verdiept zich al veertig jaar in e�ectief teamwerk, cultuur-
verandering en leiderschap. West, verbonden aan de Lancaster
University en thought leader van het invloedrijke Kings Fund, is binnen
de NHS bedenker en promotor van het concept van ‘compassievol lei-
derschap’. Het is mede aan de tomeloze inzet van West te danken dat de
NHS ‘compassie’ in 2017 als kernwaarde hee� geadopteerd.

Compassievol leiderschap

Volgens West vraagt ‘compassievol leiderschap’ om vier gedragingen
van leiders. ‘Ze luisteren met oprechte aandacht en nieuwsgierigheid.
Ze proberen de uitdagingen van de vakmensen op de werkvloer te be-
grijpen in plaats van ze top down targets op te leggen. Compassievolle
leiders reageren met empathie. Ze doen alles wat binnen hun vermo-
gen ligt om obstakels voor hun zorgmedewerkers weg te nemen. Denk
aan voldoende beschermingsmiddelen, voldoende personeel, ICT die
werkt of trainingen.’

Compassie drij� zorgpersoneel

Compassievol leiderschap is belangrijk voor bestuurders, omdat com-
passie voor artsen en verpleegkundigen een belangrijke kernwaarde is,
legt West uit. ‘Compassie is essentieel voor hoe artsen en verpleegkun-
digen communiceren met patiënten. Compassie met andere mensen en
de wens om hun te helpen is de reden waarom zij werken in de zorg.
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Patiënten in bed moeten ervaren hoe compassievol leiders aan de top
acteren.’

Cultuur en compassie

Leiders doen er daarom goed aan om een cultuur te scheppen waarin
er ruimte is voor compassie, stelt West. ‘Elke interactie in een team is
een kans om de cultuur vorm te geven. Leiders laten met hun onder-
werpkeuze, hun gedrag en hun manier van communiceren zien wat zij
belangrijk vinden. Als leiders vooral praten over cijfers, productiviteit,
kostene�ectiviteit, winst en financiële doelen, dan is er een kloof met
wat hun verpleegkundigen en artsen belangrijk vinden.’

Behoudende en ondernemende leiders

Tien jaar geleden leidde West een groot onderzoeksprogramma naar de
culturele succesfactoren van de best presterende zorgaanbieders. Hij
zag in zijn onderzoek twee tegengestelde leiderschapsstijlen: de behou-
dende en de ondernemende. De behoudende leiders richten zich op de
toezichthouders. Ze willen voldoen aan de regels en vooral niet in de
problemen komen. Ze praten over cijfers en sturen op productiviteit,
maar presteren juist minder goed.

Compassie leiderschap en betere pres-
taties

De succesvolle zorgorganisaties hebben een heldere visie met compas-
sie als kernwaarde. De stijl en kernwaarden van de leiders zijn daarbij
doorslaggevende factoren. Ze zorgen voor een cultuur waarin ruimte is
voor vernieuwingen en fouten maken, en niet voor een angst- en afre-
kencultuur. De teams werken goed onderling samen en ook met andere
teams uit andere zorgsectoren. Ze hebben op elk niveau in de organisa-
tie duidelijke doelen met een feedback systeem voor managers.

Cultuurverandering in de NHS
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Na zijn onderzoek mocht West aan de slag met een programma voor
cultuurverandering in de NHS. ‘Het identificeren van de culturele suc-
cesfactoren is niet voldoende. De kunst is om compassie en moed te la-
ten groeien in zorgorganisaties.’

Creative leadership

Het Kings Fund van West ontwikkelde methodes waarmee organisaties
in de NHS konden onderzoeken wat hun cultuur was. Ze deden dat sa-
men met de Amerikaanse organisatie Creative Leadership, die veel er-
varing hee� met collectief leiderschap. ‘We bedachten een manier om
bij de werving van zorgpersoneel in de sollicitatiegesprekken te selecte-
ren op compassie. We ontwikkelden een methode voor teammanagers
om compassie te gebruiken in hun leiderschapsstijl.’

Betere prestaties

Van de tweehonderd Engelse NHS-organisaties hebben er circa tachtig
het programma gevolgd. Die teams laten betere resultaten zien als het
gaat om tevredenheid van medewerkers en patiënten, vertelt West. ‘Het
verzuim en de uitstroom dalen. De kwaliteit van de zorg is ook beter.
Het aantal medische fouten daalt. Minder patiënten klagen of dienen
een claim in. Het is niet verwonderlijk dat deze zorgorganisaties ook fi-
nancieel beter presteren.’ Het onderzoek Sta� experience and patient
outcomes: what do we do know? van NHS-Employers onderbouwt de
bevindingen van West.

Macho-management

Toch loopt West binnen de NHS tegen grote obstakels aan. Een belang-
rijk obstakel vormt de politiek, met de nadruk op korte termijndoelen.
De politiek slingert bezuinigingsdoelen de NHS in. Een andere belem-
mering is de hiërarchische structuur in de NHS, waarbij de aansturing
via ‘command & control’ gaat. ‘We hebben in de NHS misschien wel het
grootste potentieel aan zeer gemotiveerde vakmensen. We sturen die
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nog steeds aan via een bevelstructuur, terwijl al het onderzoek laat zien
dat dit niet e�ectief is. Dat is absurd. Is het arrogantie of onzekerheid
dat managers zich bedienen van “macho-management”-stijl?’

Te veel bestuurslagen in NHS

De hiërarchische structuur is in de NHS veel te ver doorgevoerd.
‘Succesvolle organisaties hebben maximaal drie tot vier bestuurslagen.
Binnen de NHS is dat het dubbele. Elke bestuurslaag zorgt weer 10 pro-
cent extra bureaucratie.’

NHS-bureaucratie is top zwaar

Ook de toezichthoudende instanties op kwaliteit en financiën zijn bin-
nen de NHS topzwaar, stelt West. ‘Vooral in Engeland zijn die fors opge-
tuigd. Ze inspecteren, houden van alles in de gaten en overspoelen zie-
kenhuizen met regels. Dat is een groot probleem. In Wales is het toe-
zicht platter en meer ondersteunend.’

Noden van vakmensen

Verder besteden beleidsmakers volgens West te veel aandacht aan the-
oretische discussies over de werking van het zorgstelsel. Ze staan on-
voldoende stil bij de noden van vakmensen die in dat zorgstelsel hun
werk moeten doen. Artsen en verpleegkundigen hebben behoe�e aan
autonomie en zeggenschap over hun eigen werk. ‘Het is ook belangrijk
dat ze waardering voelen voor hun werk. Ze moeten over de middelen
en de competenties beschikken waarmee ze hun werk aan kunnen.
Helaas schort het daaraan in de praktijk. De werkdruk was voor de pan-
demie al chronisch te hoog. Mensen hebben te veel werk op hun bord-
je. Dat ondermijnt hun welbevinden en is de belangrijkste reden waar-
om mensen de zorg verlaten.’

Uitstroom en opleiden
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Maar liefst één op de vier verpleegkundigen verlaat binnen drie jaar de
NHS. Ook aan artsen is een groot tekort. In 2020 was er een tekort van
6.000 huisartsen. De NHS zet vooral in op het massaal extra opleiden en
inhuren van artsen uit andere landen. Die aanpak is op de lange termijn
onhoudbaar, stelt West. ‘Je kunt wel massaal opleiden, maar als er een
lek in het bad zit, blij� het water wegstromen.’

Gevoel van urgentie is groot

Ondanks de obstakels is West hoopvol over de toekomst. ‘Als je mij
twintig jaar geleden had gezegd dat compassie een kernwaarde zou
vormen in de NHS had ik dat niet kunnen geloven. Bij de leiders in de
NHS merk ik een gevoel van urgentie. Ze begrijpen dat het essentieel is
om te luisteren naar de mensen op de werkvloer en goed voor ze te zor-
gen. Ze zorgen ervoor dat de werkvloer weinig last hee� van het papier-
werk.’

Coronacrisis en compassievol leider-
schap

West zag in de coronacrisis sprekende voorbeelden van ondernemende
leiders die oog hebben voor wat de verpleegkundigen en artsen nodig
hadden om hun werk goed te doen. ‘Een ziekenhuis creëerde een
Facebook-pagina waar medewerkers anoniem de problemen konden
melden die ze tegenkwamen in hun werk. In een fabriek naast het zie-
kenhuis gingen lokale ondernemers mondkapjes maken. De coronacri-
sis maakt de noodzaak voor compassievol leiderschap alleen maar ur-
genter.’

Michael West als meditatieleraar

Michael West beoefent al circa veertig jaar meditatie. Hij is sinds het
begin van de coronacrisis verbonden als meditatieleraar aan de
International Compassion Community for People in Health and
Care, een Nederlands initiatief van Barbara Doeleman-van
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Reageer op dit artikel

Veldhoven.

Doeleman-van Veldhoven is oprichter en directeur van BFC
Compassionate Care & Mindful Medicine. Een dag na het afkondi-
gen van de intelligente lockdown in maart 2020 lanceerde ze het
online meditatieplatform. Via Zoom geven Nederlandse en interna-
tionaal bekende meditatieleraren een half uur meditatie, elke
avond om 20.30-21.00 uur Nederlandse tijd. Dagelijks mediteren zo
enkele tientallen zorgwerkers samen om de hectiek van een drukke
werkdag los te laten en mentaal-emotionele veerkracht te verstevi-
gen. Het Maastricht UMC+ hee� al haar medewerkers toegang gege-
ven tot het meditatieplatform.

Het werk van West is ooit in Nederland geïntroduceerd door
Doeleman-van Veldhoven en er is tussen hen beiden een nauwe sa-
menwerking en vriendschap ontstaan. West is op 9 juli keynote op
een inspiratiedag voor zorgbestuurders en medisch stafleden, die
Doeleman-van Veldhoven organiseert. Daar zal ook Carina Hilders
spreken, bestuursvoorzitter Reinier de Graaf ziekenhuis in Del� en
hoogleraar medisch leiderschap. Op 29 november zijn West en
Doeleman-van Veldhoven beiden spreker op het Zorgvisie-congres
Mentale nazorg.

Bart Kiers
Bart Kiers schrij� zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden
zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en
ouderenzorg.

Deel dit artikel
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ʻOuderenzorg moet nieuwkomers beter bege-
leiden en gebroken diensten beperkenʼ
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Nieuwkomers in de vvt-sector haken veelvuldig af wegens gebrek
een begeleiding en coaching. Dit moet echt beter want de
tekorten op de arbeidsmarkt lopen hard op. Als medewerkers
langere, ongebroken diensten kunnen draaien, neemt bovendien
de werkdruk af.

NIEUWS

Stapje voor stapje digitale vaardigheden van
zorgmedewerkers verbeteren

Zorgorganisaties zijn door het tekort op de arbeidsmarkt
genoodzaakt voorzichtig te werk te gaan wanneer ze de digitale
vaardigheden van werknemers willen verhogen. Met kleine stapjes
probeert de coalitie Digivaardig in de zorg medewerkers te helpen.
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