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Vijf gedragingen van managers die e-health succesvol
implementeren
Binnen jouw zorginstelling zijn jullie bezig met de invoering van een nieuwe
e-health applicatie. Het projectteam heeft er de afgelopen maanden hard aan
gewerkt en presenteerde onlangs in een bijeenkomst met een aantal leidinggevenden de nieuwe app. Nu ben jíj aan zet, is hun boodschap. Enthousiast deel je nu het
nieuws in jouw teamoverleg. Een mooie toepassing, dus nu ‘hop aan de slag.’ Na
het uitspreken van die woorden kijken je teamleden je meewarig aan… ‘Moeten we
dit écht? We hebben het al zo druk! Dat kunnen we er niet bij hebben hoor.’ Na het
overleg loop je terug naar je werkplek en denk je: ‘Wat moet ik doen? Hoe kan ik
mijn teamleden bewegen tot verandering?’
Innovaties worden in de zorgsector steeds belangrijker om de zorg betaalbaar te houden. De rol van
de mens in de implementatie van e-health innovaties is cruciaal. We moeten dus niet alleen beter
bedacht zijn op de menselijke kant van innovatie, maar daar ook proactief op gaan sturen. Voortdurende innovatie en verbetering vragen wat van jou en je mensen: zin om samen te veranderen en
het vermogen om aan te passen, om maar eens enkele voorbeelden te noemen. De zorgorganisatie
van de toekomst vraagt daarom om een specifiek profiel leidinggevende. Hoe ziet deze zorgmanager
van de toekomst er dan uit?
Dr. Desirée van Dun, onderzoeker aan de Universiteit Twente en organisatiespecialist bij House of
Performance, bestudeerde managers die effectief leiding geven aan continue verandering en
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verbetering (zoals Lean). Uit haar onderzoek blijkt dat deze effectieve managers specifiek gedrag
vertonen en hun persoonlijke waarden uitdragen.
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Bestudering van die waarden leert ons dat succesvolle managers gericht zijn op verandering en op
het zorgen voor de ander. Die veranderbereidheid zie je terug in hun focus op continu verbeteren
en het geven van verantwoordelijkheden aan hun medewerkers, maar ook in het belang dat ze
hechten aan het némen van verantwoordelijkheid door diezelfde medewerkers. Daar komt bij dat
ze eerlijk zijn over feiten en cijfers, maar ook over de fouten die ze eventueel zelf hebben gemaakt.
Het zorgen voor de ander zie je ook terug in het feit dat deze managers graag samen tot resultaat
willen komen (participatie en teamwerk): ze betrekken medewerkers bij het nemen van besluiten
en het doorvoeren van verbeteringen. Verder wijst het onderzoek uit dat succesvolle managers
openhartig zijn over zichzelf en wel eens wat loslaten over hun privé-leven en dat ze een dergelijke
houding ook van anderen waarderen. Deze mens- en vernieuwingsfocus van managers past goed in
organisaties die innovaties willen implementeren om prestaties te verbeteren. Maar hoe ziet dat er
dan uit in de praktijk en welk gedrag vertonen deze managers?
Vijf concrete gedragingen springen eruit:
1. Actief luisteren:
De managers in het onderzoek lieten zien zeer actief en
aandachtig te luisteren naar de informatie, meningen en ideeën
van hun medewerkers. Vergeleken met ook effectieve maar niet
innovatieve managers, luisteren innovatieve Lean-managers
zelfs opvallend váker aandachtig. Daarbij maken ze ook veel oogcontact, zodat medewerkers merken dat hun visie er toe
doet en dat ze zich gezien voelen. Actief betekent ook dat (Lean)managers doorvragen (‘waarom?’), met als doel dingen écht te
begrijpen. Bij de implementatie van innovaties zoals e-health
werkt het om goed aan te sluiten bij de problemen die spelen
op de werkvloer. Daarbij is luisteren en doorvragen om te
begrijpen wat er speelt extra belangrijk.
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Voorbeeld ondersteunen en aanmoedigen:

Bij ’s Heeren Loo in Apeldoorn
schafte de manager een Virtual
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2. Vertrouwen opbouwen:
Leidinggevenden werken aan een onderlinge vertrouwensband
door overwegend positief te reageren op nieuwe ideeën van hun
medewerkers. Door vaker in te stemmen en juist mínder vaak
negatieve feedback te geven, creëren ze ruimte voor vernieuwing
en experimenten. Hierbij is het ook belangrijk dat zij oog hebben
voor eventuele spanningen bij de medewerkers, bijvoorbeeld voor
onuitgesproken vragen als ‘heb ik straks nog wel een baan?’ Door
e-health duidelijk in te zetten als middel om te hoge werkdruk te
verlichten, of door capaciteit vrij te maken voor nieuwe
waarde-toevoegende werkzaamheden, tonen leidinggevenden dat
het welzijn van hun medewerkers belangrijk voor hen is.
3. Ondersteunen en aanmoedigen:
Wanneer medewerkers vervolgens aan de slag gaan met de door
hen geopperde proces- of productinnovaties, helpt het wanneer
hun manager hen blijft ondersteunen en aanmoedigen.
Bijvoorbeeld door (zijn/haar) tijd en geld beschikbaar te stellen.
Zonder dit soort randvoorwaarden is het moeilijk om te komen tot
het effectief inzetten van nieuwe e-health toepassingen.
4. Faciliteren van teamleren:
De zorgmanager van de toekomst faciliteert actief binnen zijn/
haar team. Bijvoorbeeld door stil te staan bij de effecten van
werkwijzen en gedrag via (zelf)reflectie. Ook zie je dat effectieve
innovatieve managers opvallend weínig controleren. De status
van teamprestaties en lopende plannen hangen letterlijk aan de
muur, dus waarom zouden zij dan nog eens vragen hoe het er voor
staat met bepaalde acties of hoe het team functioneert? Daarmee
creëren managers de ruimte voor medewerkers om acties zelf op
te pakken, zichzelf daardoor telkens te verbeteren en door henzelf
in gang gezette verandering normaal te gaan vinden. Kortom,
door het faciliteren van leren werken managers aan hun eigen
aanpassingsvermogen en dat van hun medewerkers!
5. Het goede voorbeeld geven:

Voorbeeld goede voorbeeld geven:

In hoeverre ben jij nieuwsgierig
naar technologische
vernieuwingen en laat je dat ook
aan je mensen zien? Als jullie
afspreken gebruik te gaan
maken van een nieuw
elektronisch patiëntenplatform,
gebruik je het dan zelf als
eerste? Zet jij de toon?

Tenslotte helpt het als managers zélf het goede voorbeeld geven.
In hoeverre verbeter jij voortdurend jouw eigen werkwijze en sta
je open voor feedback? En hoe deel je wat je hebt geleerd, wat wél
en wat níet voor jou werkt, of waar je nog verbetermogelijkheden
ziet? Het zit hem in de kleine dingen. Wees je ervan bewust
dat mensen naar jou als leidinggevende kijken, of je dat nu wilt
of niet.
Kortom, wanneer jij als manager bovengenoemd concreet
waarneembaar gedrag laat zien vergroot je de kans op
succesvolle e-health implementaties.
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Meer weten over hoe je jouw effectiviteit als leider
kunt vergroten?

House of Performance heeft de expertise, de werkvormen en technieken in huis die je kunnen helpen om een (zorg)manager van de toekomst te worden. Wil je op de hoogte blijven van onze visie op
en ervaringen met het verbeteren van prestaties op de werkvloer? Volg ons dan op LinkedIn via een
click op de volgende button:
Desirée van Dun
Organisatiespecialist bij House of Performance en onderzoeker aan de Universiteit Twente

Doe de “test”: Ben jij een Lean leider en voldoe je aan
het profiel van de zorgmanager van de toekomst?
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