
 

‘Koersvast en in verbinding’ 

Een nadere kennismaking met Patricia Esveld 
Voorzitter Raad van Bestuur Pro Persona per 1 
december  
 
Het was al enige tijd bekend. Patricia Esveld is  per 1 december gestart 
in haar nieuwe functie als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Pro 

Persona. Samen met haar collega-bestuurder Cecile Exterkate staat ze 
voor de uitdaging om de organisatie door een periode te loodsen met 

veel veranderingen. Tijdens de strategische dagen op 25 en 26 
november keek ze voor het eerst mee in de keuken. Wij spraken haar 
kort na afloop van dag 1.  

 
 

Wat zijn je eerste indrukken van Pro Persona? 
‘Ik zie een club van hele professionele en bevlogen professionals. Die er echt 
voor de cliënten willen zijn. Maar ze zijn ook zoekende. En dat is logisch, want er 

gebeurt heel veel in de zorg- en welzijnssector. Hoe kunnen zij, rekening 
houdend met al die ontwikkelingen, zo goed mogelijk aansluiten op de klantreis? 

Dat is een flinke uitdaging. En daar zet ik graag samen met de professionals de 
schouders onder’.  
 

Waarom wilde je bestuurder bij Pro Persona worden?  
‘Het was de inhoud van de advertentie die mij raakte. Er werd met veel gevoel 

voor de inhoud van het vak gesproken. De kwaliteit van zorg werd nadrukkelijk 
voorop gesteld. En natuurlijk moest dat ‘tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten’. Die gecombineerde benadering sprak me zeer aan.  

Hiervoor was ik bestuurder bij Heliomare, waarbij ik medisch-specialistische 
revalidatie in mijn portefeuille had. Ook daar speelde dit vraagstuk: hoe breng je 

kwaliteitsdenken en kostenbewustzijn bij elkaar?’ 
 
 

Over ervaring gesproken: wat neem je mee aan bagage vanuit je vorige 
functies?  

‘Laat ik voorop stellen: je neemt nooit dingen een op een mee. Want elke situatie 
is anders en vraagt iets anders. Je brengt wel altijd je zelf mee,  en datgene 
waar je goed in bent. Het maken van goede afspraken met regionale 

ketenpartners is iets wat ik heel belangrijk vind, en waar ik voor sta.  
Daarnaast wil ik ook altijd kijken hoe slimme technologie ons kan helpen om 

betere zorg te realiseren. De GGZ is op het vlak van E-health best ver. Daar gaat 
het om doorontwikkelen. Maar ik ben benieuwd of bijvoorbeeld ook winst te 

behalen is met goede digitale dossiervoering rond de cliënt, samen met 
ketenpartners’.  
 

Wat ben je voor een type bestuurder? 
‘Eigenlijk kun je dat altijd beter aan mensen vragen die met me gewerkt hebben. 

Maar als ik het zelf zou moeten samenvatten denk ik dat ik een verbinder ben, 
open en laagdrempelig. Maar ik ben ook koersvast. Vele wegen leiden naar 



Rome, maar de eindbestemming staat wel vast. En daar stuur ik op. Ik wil mijn 

energie daarbij graag overdragen op anderen. Tot slot vind ik het ook belangrijk 
om een beetje lol te hebben in het werk’.  

 
En hoe laad je de batterij weer op na een drukke werkweek?  
‘Als ik me wil ontspannen ben ik graag thuis, in mijn eigen omgeving. Ik woon in 

de buurt van Geldermalsen op een boerderij. We hebben thuis veel ruimte. Ik 
heb 2 honden, 8 kippen en een haan. Ik stap graag op mijn speedbike. Niet 

alleen in mijn eigen woonomgeving. Ik heb ook de Mont Ventoux en de Stelvio 
beklommen. Op een luie manier toch sportief zijn, noem ik dat’.  
 

 
 
 


