
Motivatie, leiderschap en 
oog voor de menselijke maat



21st century: 
The golden age of Medicine



Biomedical knowledge 
Knowledge 
increment

Science 2015
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Gene Therapy



Levensverwachting bij geboorte







Zorgpersoneel 2022





werkdruk







Werkdruk of gebrek aan controle en support? 







• Quadruple intensive care capacity
• Prepare wards and emergency department
• Restructure floors and entrances
• Move departments and services to other sites 
• Redeployment of medical and nursing staff
• Secure virus-free sites for urgent non-COVID care 
• Changes to the electronic health record system
• Virology testing
• Working from home including technology
• Staff protection: PPE procurement
• Information and communication
• Security
• …..



Wie kreeg dit voor elkaar? 



Professionals in the lead !
• Snelle en effectieve daadkracht

omdat het nodig was
• Geen toestemming nodig voor

elk stapje
• Managers in een

ondersteunende rol
• Resultaat-georienteerd
• Geen ‘business cases, geen

PowerPoints





• Niet alleen directie, RvB
of afdelingshoofd

• Je bent al heel snel een
‘leider’
– In je team
– Bij de dagelijkse issues
– In werkoverleg
– Bij een incident

• Mensen verwachten
leiderschap van jou



It is 
not

about 
being 

the 
boss



Power  ?  
Influence   







Global shortage of health workers















“HR” is altijd moeilijk…
“Inkoop” maakt er een zootje van...  

“ICT” functioneert niet…





zelfreflectie











Zorgmedewerker 
2.0

Zorgmedewerker 
2.1
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Veel dank!
m.m.levi@amsterdamumc.nl

m.levi@nwo.nl
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