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‘Leiderschap belangrijkste factor voor 
kwaliteit verpleeghuis’  
Sterk leiderschap is de belangrijkste succesfactor voor kwaliteit in een 
verpleeghuis. Die conclusie trekt bureau KPMG in een onderzoek naar het 
verband tussen de ervaren kwaliteit en de bedrijfsvoering, organisatiecultuur 
en organisatiestructuur. Fout! Bestandsnaam niet opgegeven.Foto: AdobeStock  

Het onderzoek ‘Van goed naar geweldig door leiderschap’ is onlangs gepubliceerd. 
Het is uitgevoerd in opdracht van VWS. ‘Wat de verpleeghuiszorg nodig heeft, is 
sterk leiderschap. Leiderschap dat faciliteert en ondersteunt en gewenst gedrag en 
persoonlijke ontwikkeling stimuleert in alle lagen van de organisatie’, aldus KPMG. 
De ervaren kwaliteit staat los van de omvang van de instelling en de grootte van de 
overhead.  

Vijf componenten  

Het gaat om leiderschap in alle lagen van de organisatie, van raad van bestuur tot 
en met teamleiders. Goed leiderschap kenmerkt zich volgens de onderzoekers door 
vijf componenten: handelen naar een heldere visie gericht op persoonsgerichte, 
warme en veilige zorg; leidinggeven met lef om te denken vanuit de cliënt; lange 
termijn gerichtheid; aandacht voor technologie en innovatie; focus op inbedding in de 
wijk en lokale ketenpartners. Ook persoonlijk leiderschap in niet-leidinggevende 
functies is een succesfactor.  
Interviews en analyses  

De onderzoekers hebben observaties gedaan op 35 locaties. Ze hebben diepte-
interviews gehouden met bestuurders en ze hebben data verzameld via een digitale 
vragenlijst. Verder zijn jaarverslagen geanalyseerd evenals gegevens van Zorgkaart 
Nederland. De ondervraagde cliënten geven aan dat ze als voornaamste thema’s 
binnen kwaliteit zien: persoonsgerichte zorg, welzijn (warme zorg) en veiligheid.  

Aanbevelingen  

KPMG constateert dat er niet één optimale bedrijfsvariant is, maar dat uiteenlopende 
varianten tot succes gemaakt kunnen worden. Het bureau komt tot een aantal 
aanbevelingen voor de sector. ‘Het is belangrijk dat wordt geïnvesteerd in 
leiderschap in alle lagen van de organisatie.’ Het bureau adviseert verder om 
verbindingen aan te gaan met de omgeving. ‘Dit is een aanbeveling gericht aan 
zowel de branche zelf, als aan zorgkantoren en het ministerie  
van VWS.’  
 


