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Voorwoord

Voor u ligt een boekje met ervaringen van mensen die soms zeer succesvol en soms met tegenslagen bijgedragen hebben aan het
vernieuwen van organisaties.
Toen het programma In voor zorg! begon onder leiding van Jet Bussemaker was ik sceptisch: is het mogelijk om organisaties te
veranderen met ondersteuning van adviseurs? Moet het niet uit de organisaties zelf komen om te willen veranderen?
Vanaf het begin heb ik hier veel discussies over gehad. Het is aan de visie van het ministerie van VWS te danken dat het In voor zorgprogramma de basis heeft gelegd voor het wezenlijk anders denken over het organiseren van met name de ouderenzorg. Meer vanuit
het perspectief en beleving van de cliënt/de burger en met meer ruimte voor de zorgverlener.
Om productiegerichte organisaties te transformeren naar contextgestuurde organisaties met zelfsturende teams is een enorme opgave:
maar noodzakelijk in het licht van demografisch ontwikkelingen, het kostenvraagstuk en de arbeidsmarkt.
Natuurlijk is het mooi om allerlei hulpmiddelen en modellen te kunnen gebruiken. Maar als ik u een tip mag geven; ga soms even terug
naar hoe u het zelf voor uw ouders zou willen hebben en hou het eenvoudig.
Alle mensen die dit boekje gaan gebruiken wens ik wijsheid toe, gebruik het op gepaste wijze!
De verantwoordelijke ambtenaren van het ministerie van VWS zijn in staat om een echte brug te slaan tussen de ‘toren van VWS’ en de
dagelijkse praktijk! Dat heeft de basis gelegd voor een echte transitie. Ik verwacht dat daarmee de ouderenzorg in Nederland een
nieuwe fase ingaat. Laten we met z’n allen de verantwoordelijk nemen om de beschikbare middelen ook daar te besteden waar ze nodig
zijn. Daarin is het instrument van zelfsturende teams een enorm belangrijk hulpmiddel.

Jos de Blok
Oprichter en bestuurder Buurtzorg Nederland
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Inleiding

Met het aflopen van de Mayakalender is een nieuwe tijd ingegaan. Een tijd van transitie. Een tijd waarin we de waarde van professionals
weer gaan zien en zorgvuldiger omgaan met gemeenschappelijke middelen. We zien het in de financiële wereld, in het onderwijs en
zeker ook in de zorg.
De manier waarop we het werk met elkaar georganiseerd hebben moet veranderen. In de langdurige zorg moeten we met minder
mensen en minder middelen meer mensen verzorgen. De traditionele wijze van organiseren is niet alleen te duur geworden; mensen
willen ook graag op een persoonlijkere manier worden verzorgd. Thuis, met familie en vrienden, op maat en niet meer dan nodig.
De professional van nu wil zich richten op het vakkundig verlenen van deze zorg en zich niet meer bezighouden met allerlei
randvoorwaarden.
Persoonlijke zorg, betaalbare zorg en professionele zorg. Een prachtige ambitie, waar wij samen met alle professionals, managers en
bestuurders in de zorg voor staan.
In 2009 startten wij het programma In voor zorg! om deze ambitie vorm te geven. Honderden organisaties hebben wij intussen onder
steund om de noodzakelijke veranderingen door te voeren op weg naar deze toekomst. Gedreven zorgorganisaties, die hun tanden
hebben gezet in het verbeteren van de langdurige zorg. En met succes!
Vanuit In voor zorg! willen wij alle zorgorganisaties in de langdurige zorg stimuleren om stappen te zetten richting de toekomst. Wij doen
dit door coaching, maar ook door ervaringen, tips en tools te verspreiden via congressen, bijeenkomsten en onze website.
In praktische handleidingen helpen wij bestuurders, managers en projectleiders om zelf aan de slag te gaan met het omvormen van hun
organisatie. Diverse thema’s komen aan bod. De ervaringen binnen In voor zorg! zijn hiervoor de basis. In deze handleiding gaat het over
het implementeren van zelfsturing in extramurale zorgorganisaties.
Deelnemers aan In voor zorg! en hun coaches hebben hun bijdrage geleverd aan deze handleiding. Vooral Vierstroom, Thuiszorg
Rotterdam, STMG, Vitras/CMD, ZorgAccent en Omring hebben veel input geleverd voor ons onderzoek naar zelfsturende teams in de
thuiszorg. Daarmee staat deze handleiding boordevol praktijkvoorbeelden. En daarvoor zijn we hen dankbaar!

Doe je mee? We staan samen voor een nieuwe langdurige zorg!

Hannie Treffers
Programmaleider In voor zorg!

Hoofdstuk 1 - Wat is Zelfsturing? |

3

Leeswijzer

Een handleiding om zelfsturing in te voeren klinkt bijna tegenstrijdig. Toch ligt die nu voor je. Binnen In voor zorg! is veel ervaring
opgedaan met het invoeren van zelfsturing. Die ervaringen willen we graag met je delen! Op een zodanige manier dat je er zelf mee aan
de slag kunt: een handleiding dus.
Als je de opdracht hebt om zelfsturende teams in te voeren in jouw organisatie vind je in deze handleiding praktische stappen die je kunt
doorlopen om het proces in jouw organisatie vorm te geven. Verder geven de ervaringen, tips en handvatten vanuit diverse organisaties
inspiratie om een eigen aanpak te vormen. Het is belangrijk om een aanpak te kiezen die bij jouw organisatie en haar medewerkers
past. Als de nieuwe visie wordt gedeeld is de weg open voor een goedkopere en succesvollere manier om met ambitieuze medewerkers
de cliënt meer in zijn kracht te zetten.
Deze handleiding is dus geen blauwdruk, ook al kan de toon - een handleiding eigen - soms wat instruerend zijn. Vanuit de ervaringen
binnen In voor zorg! met het invoeren van zelfsturing willen we je juist inspireren om een eigen aanpak te kiezen. Een dergelijke
cultuuromslag vraagt veel moed en doorzettingsvermogen en vooral veel vertrouwen. De pieken en dalen, successen en valkuilen van
organisaties die de moed hadden om deze stap te nemen delen we met je in deze handleiding.
De handleiding heeft een logische opbouw: van visie op, tot implementatie van, jouw verandertraject. Maar je kunt de hoofdstukken ook
afzonderlijk lezen, afhankelijk van de fase waarin de organisatie zich bevindt. Elk hoofdstuk bevat stappen en concrete praktijkvoorbeelden
waar je inspiratie uit kunt halen.
Deze handleiding is geschreven voor managers, projectleiders en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de invoering van zelfsturing
in een extramurale thuiszorgorganisatie. Maar ook voor anderen, werkzaam in en om de thuiszorg, biedt deze handleiding nuttige
informatie.
Wij wensen je veel succes met de implementatie van zelfsturende teams in jouw zorgorganisatie.
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Hoofdstuk 1
Wat is zelfsturing?
Iedereen praat over zelfsturing. Maar wat is dat eigenlijk? Wat
zeggen experts erover? En hoe ziet zelfsturing eruit in de
langdurige zorg? Meer hierover in dit hoofdstuk.

verleners is dat ze vaak meer bezig zijn met administratie en
productie dan met wat de cliënt nodig heeft. Terwijl het daar toch
om draait. Het systeem en de cijfers zijn belangrijker geworden
dan de mens.

De volgende zaken komen aan bod:
1.1	Ontwikkelingen in de langdurige zorg
1.2 Wat is zelfsturing in de langdurige zorg?
1.3 Wat betekent zelfsturend werken voor jouw organisatie?
1.4 Inspirerende pioniers op het gebied van zelfsturing

1.1 Ontwikkelingen in de
langdurige zorg
Het is duidelijk: we moeten meer doen met minder mensen en
minder geld. Het is crisis. Dat geeft onzekerheid, maar ook de
kans om het nu echt anders te doen. Volgens Jan Rotmans1
bevinden we ons in een kantelperiode. We kantelen van verticaal
naar horizontaal, van centraal naar decentraal en van top-down
naar bottom-up. Naast onzekerheid geeft ons dat ook de
mogelijkheid om structurele hervormingen door te voeren en
een nieuw zorgsysteem op te bouwen. Want dat is nodig: een
fundamenteel andere langdurige zorg is noodzakelijk.

Volgens...
Jan Rotmans

“We leven niet in een tijdperk
van verandering, maar in een
verandering van tijdperk.”

Professionals willen hun vak dus weer terug. Cliënten willen zorg
op maat. En Nederland wil betaalbare zorg. Maar er is meer.
Gezien de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de
vergrijzing is het nodig dat de zorg aantrekkelijker wordt voor
jonge mensen. Zonder voldoende professionals is er geen zorg
verlening. Een andere beweging is de roep van mantelzorgers,
patiëntenverenigingen en cliëntenraden om meer kwaliteit en
zorg op maat. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft
hierin een belangrijke stem. Het is nu de kunst om weer terug te
gaan naar de eenvoud en de essentie van het zorgproces, waarbij
de cliënt centraal staat. Maar daarvoor moet er veel gebeuren.

Zorg 3.0
Het opbouwen van een nieuw zorgsysteem betekent dat je op
macroniveau (het zorgstelsel en het beleid), mesoniveau
(zorgverzekeraars en zorgaanbieders) en microniveau (cliënten
en mantelzorgers) aan de slag moet met nieuwe doelen en
uitgangspunten. Zoals: de cliënt kan meer zelf doen, we zorgen
meer voor elkaar en de professional kan zijn vak naar eigen
inzicht uitoefenen. Dit betekent minder bureaucratie. Dus minder
focus op regels, productiviteit en managementcontrol. Maar
meer focus op betaalbare zorg op maat.
Deze nieuwe zorg, noem het nu maar even zorg 3.0, ontwikkelt
zich van een op doelmatigheid en efficiency gerichte zorg naar
meer mensgerichte zorg. Er komen dus nieuwe waarden bij,
waarbij de betaalbaarheid van de zorg natuurlijk een belangrijke
randvoorwaarde is. Belangrijke nieuwe waarden zijn: professionele
ruimte, welbevinden, samenredzaamheid, zelfzorg, vertrouwen
en mensgerichtheid. En dit op alle niveaus in de sector. Dat
vraagt verbindingen tussen het zorgstelsel en de cliënten, tussen
management en werkvloer, tussen financiën en inhoud en tussen
werk en zorg, welzijn en wonen.

Wat betekent dit?
Waarom?
De langdurige zorg is erg complex en duur geworden. We kunnen
het niet meer betalen. Het is dus nodig om de zorg zo in te richten
dat die goedkoper wordt, maar dezelfde kwaliteit biedt. Daarnaast
kunnen cliënten moeizaam passende zorg vinden in de wirwar van
regels en organisaties. Dit alles vraagt om eenvoudiger zorgaan
bod dat op maat geleverd kan worden. De zucht onder zorg

6 | Hoofdstuk 1 - Wat is Zelfsturing?

De huidige ontwikkelingen rechtvaardigen een radicale ingreep
om de zorg op een andere, goedkopere en klantgerichtere
manier te organiseren. Ook de financiële situatie van veel
organisaties vraagt om vernieuwing. De hervorming van de
langdurige zorg is dan ook een bijzonder grote operatie. De
veranderingen die plaatsvinden zijn talloos. Alleen als alle
betrokkenen de handen ineen slaan kan deze operatie slagen.

1	Hoogleraar transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Dat betekent dat veel organisaties zich zullen moeten
transformeren naar een nieuwe toekomst. Als je kijkt naar de
ontwikkelingen in de langdurige zorg zijn de nieuwe doelen
helder: jouw nieuwe organisatie geeft meer ruimte aan
professionals, komt tegemoet aan de wensen van de klant en
levert goede kwaliteit tegen betaalbare kosten. Uit ervaring blijkt
dat je dit kan bereiken door het invoeren van zelfsturende teams
in de organisatie. Realiseer je wel dat het werken met zelfsturende
teams een middel is om je doel te bereiken, maar niet een doel op
zich is. Dat is belangrijk voor de focus in het traject.
Maar wat is werken met zelfsturende teams eigenlijk? En wat
betekent zelfsturend werken voor jouw organisatie?

1.2 Wat is zelfsturing in de
langdurige zorg?
Veel pijlen wijzen in de richting van zelfsturende teams en de
ervaringen schetsen een veelbelovend toekomstbeeld. Maar wat
is nu een zelfsturend team? En wat betekent dat voor jouw
organisatie?

Een definitie

Een zelfsturend team is een vast team van zorgverleners.
Dit team organiseert de zorg voor een groep cliënten
professioneel en zelfstandig. Ze stemt de zorg optimaal af
op de wensen van de cliënt, zonder hulp van (of beroep te
doen op) een centrale manager. Er is wel vaak een coach
die het team coacht en faciliteert.
Zelfsturende teams hebben een groot regelvermogen en
regelen zelf de contacten met interne en externe
belanghebbenden. Ondersteunende diensten faciliteren de
teams vraaggericht.
Het team stelt zelf de doelen, werkwijze en bijdragen van
alle teamleden vast. Het team als geheel is verantwoordelijk
voor de resultaten. En legt verantwoording af aan de
directie.

Zelfsturende teams worden in de langdurige zorg ook wel
‘zelfstandig’, ‘zelf organiserend’ of ‘resultaatverantwoordelijk’
genoemd. Het verschil tussen die termen lijkt een semantische
kwestie, maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Organisaties
die spreken over zelfsturende teams gaan veelal uit van het
werken zonder operationeel manager; organisaties met
zelfstandige teams zetten eerder wel een manager in. Maar ook

dat is niet in beton gegoten. Het blijkt een zoektocht te zijn of je
het middenmanagement intact laat. En zo ja, in welke rol. In feite
hebben teams ‘in de meest zuivere vorm’ alleen een coach nodig.
Je ziet bij de invoering van zelfsturing soms nog wel een vorm
van middenmanagement. Hierover later meer. In deze hand
leiding wordt de term ‘zelfsturende teams’ gebruikt.

Geen harkje
Als je zelfsturend gaat werken zet je de organisatie helemaal ‘op
z’n kop’. Een zelfsturende organisatie is niet meer top-down
georganiseerd, maar vormt zich om de cliënt en de teams heen.
Bottom-up dus. Zo staat de cliënt echt centraal in het hele
zorgproces. Dit betekent veel voor hoe de organisatie eruit gaat
zien en hoe iedereen gaat werken.
Een zelfsturende organisatie bestaat alleen uit een directie,
teams en ondersteunende diensten. Het oude organogram, het
‘harkje’, bestaat dus niet meer. De traditionele, hiërarchische,
indeling en werkwijzen maken plaats voor een democratische
manier van samenwerken. Hierbij zijn de teams leidend en heeft
de organisatie een faciliterende rol.

Uit de praktijk...
van Thuiszorg Rotterdam
Mogelijke kaders die je samen met de teams kunt
vaststellen zijn:
• doel en opdracht van het team;
• diensten- en productaanbod;
• resultaatafspraken over cliënt- en
medewerkerstevredenheid;
• resultaatafspraken over financiën;
• kwaliteit (kaders verantwoorde zorg, bekwaamheid
medewerkers).

Hoe werkt het?
• In een zelfsturende organisatie stelt de directie samen met de
teams vast binnen welke kaders ze gaan werken. Denk hierbij
aan de te behalen productiviteit, opleidingen of de wijze van
urenregistratie. De teams gaan op basis hiervan zelf aan de
slag en nemen zelf beslissingen.
• Het team doet veel zelf en is als geheel verantwoordelijk voor
de resultaten. Teamleden leggen verantwoording af over hun
werk aan elkaar en aan de directie. Hierbij gaat het over
resultaten, productiviteit en teamzaken.
Hoofdstuk 1 - Wat is Zelfsturing? |
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• Teamleden hebben taken en rollen te vervullen; deze rouleren
(vaak) periodiek onder de leden. Dit zijn managementtaken,
maar ook taken als communicatie, HRM en financiën.
• De ondersteunende diensten (HRM, communicatie, ICT,
administratie etc.) kunnen hierdoor met minder fte toe en
werken vraaggericht. Ze gaan dus naar de teams toe om te
vragen hoe ze hen kunnen ondersteunen en hebben contact
met de teamrolhouders op hun vakgebied over wat er nodig is.
• Operationeel management is niet meer nodig. Daarvoor in de
plaats is er een coach. De coach ondersteunt meerdere teams
bij coachvragen, die liggen vooral op het gebied van teamleren.
De bestuurder is uiteindelijk wel degene die de strategie, sfeer
en cultuur van de organisatie bepaalt. Hij/zij zal dat dus ook
moeten uitdragen om de organisatie de nieuwe toekomst in te
leiden!

voeren in een bestaande organisatie vraagt veel doorzettings
vermogen, lef en leiderschap. Maar het kan wel. Binnen In voor
zorg! hebben meerdere organisaties de stap gezet. In deze
handleiding zijn hun ervaringen, tips en voorbeelden samengevat.
Op basis hiervan kun je jouw eigen aanpak ontwikkelen.

Weetje...
Leden van zelfsturende teams hebben vaak veel plezier in
hun werk omdat:
• ze zelf het resultaat van het eigen werk kunnen zien;
• de taken divers en afwisselender zijn;
• de leden zelf in staat zijn het werk meer af te stemmen
op hun eigen ambities.
Bron: De Caluwé en Vermaak, Leren veranderen, 2002

1.3 Wat betekent zelfsturend
werken voor jouw
organisatie?
Het is dus nodig om jouw organisatie voor te bereiden op een
nieuwe toekomst. Een toekomst waarbij medewerkers zich meer
betrokken voelen bij hun werk en klanten tevredener zijn over de
zorgverlening. Een toekomst waarbij je nieuwe werkwijze een
hogere productiviteit oplevert tegen lagere kosten en
gelijkblijvende (of hogere) kwaliteit. En die toekomst ligt al
binnen handbereik.
Uit ervaring blijkt dat een organisatie die werkt met zelfsturende
teams goedkoper, efficiënter en flexibeler is dan een traditioneel
werkende organisatie. De medewerkerstevredenheid is hoog
en klanten voelen zich beter geholpen. Organisaties noemen
verder nog als pluspunten: een grotere betrokkenheid, hogere
productiviteit, hogere kwaliteit, kostenreductie, vereenvoudigde
aansturing en verbeterde service (bron: HRM TOP).
Ook de kwaliteit van het werk verbetert bij het werken met
zelfsturende teams. Het biedt teamleden de kans op aantrekkelijk
werk met meer afwisseling, verantwoordelijkheid en ontwikkelings
mogelijkheden. Ze kunnen op deze manier meer maatwerk
bieden aan de cliënt en het vak naar eigen inzicht vorm te geven.
Werken met zelfsturende teams geeft dus veel voordelen. Het is
dan ook in opmars in de langdurige zorg. Een goed werkende
zelfsturende organisatie is echter niet vanzelfsprekend. Het vraagt
een heel andere manier van werken van iedereen. Om dit in te
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1.4 Inspirerende pioniers op
het gebied van zelfsturing
Het werken met zelfsturende teams in de zorg, en zeker binnen de
langdurige zorg, is relatief nieuw. Toch werkt voorloper Jos de Blok
vanuit zijn Buurtzorgorganisatie nu sinds 2006 met zelfsturende
teams, naar grote tevredenheid van medewerkers en cliënten.

De filosofie van De Blok is gebaseerd op:
• de verpleging en verzorging weer ‘op maat’ naar de mensen
brengen;
• samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken naar de beste
oplossingen om de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven
te bevorderen;
• de zorgverlening is de verantwoordelijkheid van zelfsturende
Buurtzorgteams (van verpleegkundigen en verzorgenden);
• het leveren van professionele zorg volgens professionele
standaarden, evidence based en gemonitord;
• de effectiviteit van de zorg staat centraal; er wordt niet meer
geleverd dan nodig is en niet langer dan nodig is;
• de organisatie is plat en horizontaal georganiseerd, met
nauwelijks managers.
Buurtzorg Nederland gaat uit van de professionele autonomie
van haar medewerkers en ondersteunt hun zelfsturing. In
hoofdstuk twee staat een businesscase die de aanpak van
Buurtzorg onderbouwt met cijfers.
Creatieve mensen zoals Jos de Blok zijn een grote inspiratiebron

voor het vormgeven van nieuwe organisaties. Zo zijn er in andere
sectoren dan de zorg ook ondernemende pioniers, die al eerder
innovatieve manieren van werken hebben geïntroduceerd.
Nieuwe manieren van werken die uitgaan van de kracht van de
medewerker. En met succes.

Semler
Zo werkt Braziliaan Ricardo Semler al jaren aan zelfsturing
vanuit vertrouwen en openheid. Hij streeft naar gelukkige
medewerkers en zijn organisaties varen daar wel bij. Hij is niet
alleen een van de rijkste Brazilianen, maar de medewerkers in
zijn organisatie zijn zeer tevreden en de bedrijfsresultaten zijn
uitstekend.
Semlers aanpak ontstond tijdens een economische crisis. Hij
vroeg medewerkers om mee te denken over oplossingen en
maakte ze zo medeverantwoordelijk voor het bedrijf. Zo kregen
ze beter inzicht in wat er speelde in de organisatie en kwamen ze
zelf met creatieve aanpakken voor vernieuwing en verbetering.
Zo ontstaat uit crisis een nieuwe kans.

De filosofie van Semler is gebaseerd op 10 principes:
• een betrouwbaar en geloofwaardig bedrijf zijn;
• eerlijkheid en transparantie staan boven alle tijdelijke
belangen;
• balans zoeken tussen korte- en lange termijn winsten;
• producten en diensten leveren die door de klant erkend
worden als de beste voor een redelijke prijs;
• de klant bedienen met gedifferentieerde service en verant
woordelijkheid voorrang geven op winst;
• creativiteit stimuleren en de durver ondersteunen;
• iedereen aansporen mee te doen en beslissingen die van
bovenaf worden opgelegd in twijfel te trekken;
• zorgen voor een informele en aangename omgeving met een
professionele houding vrij van vooroordelen;
• zorgen voor een veilige arbeidsomgeving en controle van de
processen om personeel en omgeving te beschermen;
• moed hebben eigen fouten te erkennen en te begrijpen dat
alles altijd beter kan.

Wintzen
Een andere Nederlandse voorloper is Eckart Wintzen, die voor
zijn bedrijf BSO de spraakmakende ‘celfilosofie’ ontwikkelde.
Dit is een organisatieconcept waarbij de organisatie is opgedeeld
in veel kleine, volledig zelfstandige, eenheden (cellen). Volgens
Wintzen vraagt dat:
• het oude ‘afdelingsdenken’ overboord zetten;
• de durf om hele (staf-) afdelingen overhoop te gooien, op te
splitsen en te distribueren over de cellen.
Volgens Wintzen blijven klanten je bedrijf trouw als iedereen
toegewijd is en dus goed werk aflevert. Zijn bedrijf ontwikkelde
zich van een eenmansbedrijf tot een wereldwijd bedrijf met
10.000 tevreden medewerkers.

Het kan
Het kan dus en het heeft effect. Het vraagt wel om
ondernemerschap, durf en het centraal stellen van je
medewerkers en klanten. Hoe flexibeler en creatiever de
medewerkers kunnen zijn, hoe beter de relatie van de
medewerker met de klant wordt; des te beter zal de organisatie
presteren. Zorgorganisaties zijn in de afgelopen jaren echter
complex geworden en worden vaak traditioneel gemanaged. De
omslag naar zelfsturing is dan ook een grote operatie, die je
goed moet organiseren.

Semler gelooft dat als je medewerkers vrijheid geeft, ze zich veel
verantwoordelijker voelen voor hun werk. Hierdoor worden
allerlei managementstijlen overbodig. Hij transformeerde zijn
bedrijf van een traditioneel gestuurde naar een democratische
organisatie.
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Hoofdstuk 2
Wat levert zelfsturing op?
Je weet nu wat zelfsturing in de langdurige zorg betekent. Maar
wat levert het jouw organisatie op? Waarom zou je deze transitie
aangaan? En wat vinden de financiers? Deze vragen staan
centraal in dit hoofdstuk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
2.1 Businesscase In voor zorg! (2013)
2.2 Businesscase Buurtzorg (2009)
2.3	Hoe overtuig ik gemeente en zorgverzekeraar?
Het blijkt dat werken in zelfsturende teams meerwaarde oplevert
voor cliënten en medewerkers. En ook nog financieel interessant
is. Zorgorganisaties die succesvol met zelfsturende teams werken
ervaren een flink aantal positieve effecten:
• de zorg wordt efficiënter geleverd (er zijn bijvoorbeeld minder
uren per cliënt nodig door handiger plannen);
• het ziekteverzuim daalt (want medewerkers zijn meer
tevreden en verantwoordelijk);
• de cliënttevredenheid is hoger (want zij ontvangen meer zorg
op maat);
• de productiviteit stijgt;
• er zijn minder indirecte medewerkers nodig (omdat de teams
minder aansturing nodig hebben).

Een aantal voorbeelden van organisaties die zelfsturing
invoerden:
Het ziekteverzuim daalt:
Thuiszorg Rotterdam:
Omring:			
ZorgAccent:		

van 9,4% naar 8,3%
van 8,6% naar 5,9%
van 6,5% naar 5,6%

De productiviteit stijgt:
Omring:			met 3,6%
ZorgAccent:		
met 4%
Vitras/CMD:		
met 1,2%

2.1 Businesscase In voor zorg!
(2013)
Uit de businesscase, opgesteld voor In voor zorg! (KPMG Plexus,
2013), blijkt dat het werken met zelfsturende teams positieve
effecten heeft. Als je als organisatie durft af te stappen van het
streven naar een maximale omzet en je richt op het behalen van
een hogere marge, is er een flinke verbetering in bedrijfsresultaat
mogelijk. In vergelijking met organisaties die niet met zelf
sturende teams werken zijn de zorgkosten namelijk lager, is de
kwaliteit hoger en zijn medewerkers meer tevreden.
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a) Wat komt er uit het onderzoek?
1. De opbrengsten dalen, de kosten dalen nog meer,
maar de marge stijgt
In een zelfsturende organisatie worden gemiddeld minder
zorguren per cliënt geleverd. De zorg wordt namelijk efficiënter
georganiseerd: de cliënt ziet minder verschillende zorgverleners,
krijgt zorg op maat, het sociaal netwerk van de cliënt wordt meer
benut en de zelfredzaamheid van de cliënt wordt versterkt. Dit
heeft als consequentie dat - bij een gelijkblijvend aantal cliënten
- de totale opbrengsten dalen. Aan de andere kant dalen de
personeelskosten ook.
Door invoering van zelfsturende teams wijzigen de kosten voor:
• medewerkers in de ondersteunende diensten;
• medewerkers in managementfuncties;
• direct zorgverlenende medewerkers (professionals);
• vastgoed.

Ondersteunende diensten
Omdat de teams meer zelf gaan doen, ook management- en
backofficetaken, kan je besparen op functies in het management
en de ondersteunende diensten. Om deze taken zelf te kunnen
doen hebben de teams wel een goed ICT-systeem nodig en een
centrale administratieve unit (wijkservicecentrum) voor
contractering en facturering.

Managementfuncties
Ookal verdwijnt de managementlaag (grotendeels); er komen
coaches voor terug. Een coach helpt het team om de
zelfstandigheid vorm te geven. Een coach is, anders dan een
manager, niet verantwoordelijk voor het team. Daarom kan een
coach meerdere teams begeleiden. De kosten voor de inzet van
coaches zijn dus lager dan die voor managers. Een inschatting is
dat er bij zelfsturing 35 tot 40% minder management nodig is. Dit
zorgt voor een flinke besparing op de kosten.

Professionals
Een zelfsturende professional plant zelf de werkzaamheden voor
zijn/haar cliënten en kan voorzien in alle noodzakelijke zorg, of
weet hierin te bemiddelen. Hierdoor is de organisatie van de zorg
efficiënt en op maat geregeld. Dit bespaart kosten voor een
centrale planningsunit en geeft de teamleden meer autonomie.
Hierdoor is hun dag effectiever ingedeeld en hebben ze zelf meer
te zeggen over hoe ze zorg verlenen. Hierdoor stijgt de
medewerkerstevredenheid.
De beweging die hierdoor ook ontstaat, is dat zelfsturende teams
vooral bestaan uit medewerkers van niveau 3, 4 en 5 en dat

niveau 2 eigenlijk niet meer nieuw wordt aangenomen.
Medewerkers met een hoger opleidingsniveau zijn duurder, maar
kunnen wel alle taken bij de cliënt uitvoeren. Deze efficiëntieslag
werkt dus toch kostenbesparend.

Vastgoed
Naar verwachting ben je door het werken met zelfsturende
teams ook minder kosten kwijt aan vastgoed. Als er minder
medewerkers werken bij de ondersteunende diensten kun je ook
met minder vierkante meters toe. Echter, uit ervaring blijkt dat
een zelfsturend team wel een eigen wijklocatie nodig heeft.
Mogelijk resulteert dat in een stijging van de kosten voor
decentrale huisvesting. De omvang van het hoofdkantoor kan
dus afnemen; het aantal locaties in de wijk neemt toe. De kosten
voor vastgoed wijzigen naar verwachting dan ook niet
noemenswaardig.

Uit de praktijk...
van Thuiszorg Rotterdam
Vanuit een efficiencyslag wordt het hoofdkantoor
geïntegreerd met de regiokantoren. Zo komt de staf
letterlijk dichtbij de uitvoering te zitten. De teams gaan dan
veel meer zelf doen. Dit levert aanzienlijke besparingen op
in de overhead. Zaken die nog centraal blijven zijn:
facturering/contractering, inkoop en zaken op wettelijk of
bestuurlijk niveau.

4. Lager verzuim
Het blijkt dat het ziekteverzuim afneemt bij het werken in
zelfsturende teams. Meer vrijheid in het werk draagt bij aan een
afname van stress en verzuim bij medewerkers en leidt zelfs tot
een toenemende tevredenheid. Bij zelfsturende teams zie je een
daling van de ziekteverzuimpercentages van tussen de 1 en 3%.
Dit betekent ook dat de kosten per cliënt dalen. Als medewerkers
minder ziek zijn bespaar je ook op HRM. Je hebt namelijk geen of
lagere kosten (meer) voor vervanging of werving van nieuwe
medewerkers.

5. De productiviteit stijgt
De productiviteit is het aantal uur dat de zelfsturende teams
direct zorg verlenen aan cliënten. Als je de personeelskosten wilt
laten dalen, moet je zorgen dat de productiviteit stijgt. Om dit te
bereiken moeten medewerkers optimaal worden ingezet. Omdat
medewerkers in zelfsturende teams naast de zorgtaken ook
management- en backofficetaken moeten uitvoeren is de vraag
of een productiviteitsstijging realistisch is. Toch is dat wel de
verwachting. Anders dan bij het Buurtzorgrapport van Ernst &
Young (zie volgende pagina) ontbreken concrete cijfers over de
effecten van zelfsturing op de productiviteit: aannames van een
stijging van productiviteit liggen tussen de 0 en 10%.

b) Maak je eigen businesscase
Het doel van een businesscase is om het effect van het invoeren
van zelfsturende teams in jouw organisatie inzichtelijk te maken.
De businesscase heeft een positief resultaat als het
bedrijfsresultaat van de organisatie verbeterd is ten opzichte
van de situatie zonder zelfsturende teams. Op de website
www.invoorzorg.nl/businesscase vind je de businesscase voor
meer informatie. Ook kun je deze businesscase voor jouw eigen
organisatie invullen.

2. De medewerkerstevredenheid stijgt
Medewerkers hebben graag invloed op de inhoud van hun werk;
ze willen zelf initiatieven kunnen ontplooien en zelf kunnen
bepalen hoe zij taken uitvoeren. Dit heeft effect op de productiviteit
en kwaliteit van het werk.

3. De kwaliteit van zorg neemt toe
Minder uren zorg per cliënt kun je lezen als minder kwaliteit,
maar het tegendeel blijkt waar. Tegelijk met de afname in kosten
brengt het werken met zelfsturende teams een hogere kwaliteit
van zorg met zich mee. De tijd die de medewerker bij de cliënt
doorbrengt is meer betekenisvol en voldoet meer aan de wensen
van de cliënt. Een zelfsturend team kan namelijk goed inschatten
welke medewerker welke zorg op welk moment nodig heeft en
biedt dus meer passende zorg. Dit leidt tot hogere cliënt
tevredenheid, hogere zelfredzaamheid van de cliënt, minder
acute zorgvragen en een sneller herstel. En dus tot een hogere
kwaliteit van zorg.

Weetje...
Drie directeuren gaven aan in de toekomst ‘productiviteit’
niet meer te willen gebruiken in de beoordeling van de
teams. Zij geven er de voorkeur aan om te meten hoeveel
minder zorg er geleverd is. Ook willen ze meer aandacht
besteden aan wat de klant verwacht en nodig heeft. Zo kan
de toegevoegde waarde van zelfsturend werken goed in
kaart worden gebracht.
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2.2 Businesscase Buurtzorg
		 (2009)
In de businesscase, opgesteld voor Buurtzorg (Ernst & Young,
2009), worden zes positieve effecten van zelfsturing genoemd1:

Buurtzorg pleit voor meer ruimte, oplossings- en wijkgericht
werken en een mandaat voor de deskundige en bevlogen
professional om de zorg zelf verantwoord en efficiënt in te richten.
Zonder manager, maar met een (regio-)coach. Zo bevorder je de
zelfstandigheid van cliënten en medewerkers optimaal.

1. Minder zorguren per cliënt per jaar
Bij een nieuwe cliënt wordt er in het begin stevig geïnvesteerd in het
op maat maken van de zorgvraag. Ook wordt het netwerk van de
cliënt goed ingezet. Waar nodig wordt extra deskundigheid inge
vlogen. Hierdoor zijn de kosten bij de start van een traject soms
hoog. Deze investering leidt echter tot een afnemende zorgvraag,
waardoor deze aanpak per jaar uiteindelijk minder zorguren oplevert.

2. Kortere doorlooptijd van zorg bij een cliënt
De aanpak is gericht op een grotere zelfredzaamheid van de
cliënt. Er is minder ondersteuning nodig door het inzetten van de
sociale netwerken van de cliënt, het stimuleren van empowerment
en het aandragen van alternatieve oplossingen voor zorg. Dit
maakt de doorlooptijd van een Buurtzorgtraject 11 weken
tegenover 20,4 weken bij benchmarkinstellingen.

3. Afname ongeplande (crisis)zorg
Buurtzorg stuurt erop dat een cliënt zoveel mogelijk één
persoonlijk begeleider heeft, die de behoefte aan zorg in kaart
brengt. De begeleider werkt samen met het professionele
zorgnetwerk in de buurt. Zo voorkomen ze extra zorgvragen. Ook
helpt de begeleider waar nodig bij het sneller doorlopen van
stappen in de keten van zorgverleners. Ook bij een opname.

Uit de praktijk...
van Omring
De waarde van de wijkverpleegkundige:
•
•
•
•

uitstel van opname in het verpleeg- of verzorgingshuis;
afname van het benodigd aantal uren thuiszorg;
beperking van het aantal (crisis)consulten bij de huisarts;
vermindering van het aantal bezoeken van burgers met
complexe vragen aan het Wmo-loket;
• verlaging van het ziekteverzuim onder de medewerkers
in de thuiszorg;
• afname van het verloop van wijkverpleegkundigen in de
thuiszorg.
Bron: Maatschappelijk Business Case,
Van Solex naar Laptop (Omring en
Transitieprogramma Langdurige Zorg,
2010).
De volledige versie vind je op
www.invoorzorg.nl/businesscaseSolexLaptop

4. Hogere arbeidsproductiviteit
Om de medewerker de ruimte te geven zijn vak uit te oefenen
worden zoveel mogelijk administratieve taken (bv. financiering
en contractering) anders georganiseerd. Het inzetten van slimme
ICT-toepassingen maakt processen sneller en regiocoaches
bieden flexibele ondersteuning. Dit levert een productiviteits
stijging op van 50,9% naar 57,5%.

5. Lagere overheadkosten
De ondersteunende diensten worden efficiënter ingericht, waar
door minder overhead nodig is. Het percentage overhead van de
instellingen is in dit onderzoek 25,8% tegenover 11,6% bij Buurtzorg.

6. Lager verzuim en verloop van personeel
Buurtzorgmedewerkers zijn tevredener, ervaren lagere werkdruk
en meer uitdaging. Het verzuimcijfer is dan ook 2,5% tegenover
6,3% bij de benchmarkinstellingen. Het verloop bij Buurtzorg is
10% en bij benchmarkinstellingen 15%.

1 De volledige businesscase vind je op: www.invoorzorg.nl/businesscasebuurtzorg
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2.3 Hoe overtuig ik gemeente
en zorgverzekeraar?
Op dit moment wordt er nog weinig gedifferentieerd in afspraken
tussen zorgorganisaties en zorginkopers. Maar omdat zelfsturende
teams wel een middel blijken te zijn om de beoogde doelstellingen
te behalen (meer zorg leveren met minder mensen tegen
dezelfde kwaliteit), zit hier wel een sleutel. Alleen al doordat de
uren zorg per cliënt afnemen dalen de kosten voor de zorg
verzekeraar en/of gemeente ook. Dit is een stevige uitgangs
positie. Jouw eigen businesscase kan bij het zorginkoopproces
ondersteunen.
Zorginkopers kopen de zorg in bij jouw organisatie op basis van
inkoopcriteria. Tot nu toe kijken ze hierbij niet zozeer naar de
manier waarop de organisatie de zorg levert. Al is hierin wel een
ontwikkeling te zien. De huidige criteria zijn vooral gericht op een
goede prijs-/kwaliteitverhouding. Als je als organisatie kunt

aantonen dat je door het werken met zelfsturende teams
goedkopere zorg kunt bieden tegen gelijkblijvende of hogere
kwaliteit ben je een interessante partner voor inkopers.

Zorgverzekeraars en gemeenten willen graag dat
extramurale zorg het volgende oplevert:
1. Hogere kwaliteit
•
•
•
•
•

Lichamelijk welbevinden & gezondheid
Participatie
Mentaal welbevinden
Prettige woon- en leefsituatie
Prettige bejegening

2. Lagere kosten
• Uitstellen/afstellen van intramurale zorg
• Minder zorguren per cliënt
• Cliënt kortere tijd in zorg

Om dit bereiken denken zorginkopers aan de volgende
inkoopcriteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

integrale aanpak van zorg (samenwerking tussen disciplines);
integratie tussen zorg, wonen en welzijn;
cliënttevredenheid;
aantal zorgverleners die de cliënt ziet;
% ouderen die nog thuis wonen;
% consumptie van zorg en diensten uitgedrukt in kosten;
% jongeren op gezond gewicht;
% minder criminaliteit in de wijk.

Over deze criteria moet je met de zorginkoper resultaatafspraken
maken. Deze afspraken kun je alleen SMARTI (Specifiek, Meetbaar,
Aantrekkelijk, Realistisch, Tijdsgebonden en Inspirerend) maken
als je op wijk- of doelgroepniveau differentieert. Door het maken
van een wijkscan, of een scan van een doelgroep, kun je bepalen
wat er in die wijk, of bij die doelgroep, bereikt kan en moet worden.
Door deze wijk en doelgroep(en) te volgen kun je steeds beter
afspraken maken met de inkoper over wat er nodig is aan zorg.
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Hoofdstuk 3
Bepaal je visie op zelfsturing
Nu je weet wat zelfsturing inhoudt en wat het jouw organisatie op
kan leveren ben je zelf aan zet. Je staat aan de vooravond van een
grote verandering van jouw organisatie. Maar hoe begin je? En
waar wil je naartoe? Wat vind je daarbij belangrijk? Daar gaat dit
hoofdstuk over.

Het volgende komt aan de orde:
3.1
3.2
3.3
3.4

Wat is een goede visie?
Formuleer een visie op zelfsturing
Formuleer passende kernwaarden
Voorbeelden uit de langdurige zorg

3.1		 Wat is een goede visie?
De verandering start zodra je besluit om de organisatie om te
buigen naar een zelfsturende organisatie. Om dat goed te doen
begin je met het formuleren van je visie op de nieuwe organisatie.
Een visie geeft een toekomstgericht en ambitieus beeld van wat
je als organisatie wilt zijn. Je beschrijft dus je droomsituatie.
Daarbij kijk je naar hoe jouw organisatie nu is – en naar hoe je
wilt dat die er straks uitziet.
Een visie is inspirerend en geeft medewerkers een uitdagende
stip op de horizon. Het is de basis voor de invulling van het werk
en je kunt er op terugvallen als je onzeker bent over de stappen
die je wilt zetten. Zonder heldere visie loopt de transitie
simpelweg minder goed. Essentieel voor het vormgeven van een
zelfsturende organisatie is dat je samen met je medewerkers
nadenkt over hoe dat het beste vorm kan krijgen. Een open
opstelling en ruimte voor dialoog helpen hierbij.
Natuurlijk moeten bestuur en management het wel eens zijn
over de visie zodat deze helder en eenduidig gecommuniceerd
kan worden. Als je een heldere visie hebt, deze uitdraagt en
vertrouwen hebt in elkaar kun je de visie ook echt realiseren.
Naast interne ontwikkelingen hebben ook de maatschappelijke
ontwikkelingen grote invloed op de toekomstbestendigheid van
de organisatie. Eerder zag je dat het voor de toekomst van de
organisatie belangrijk is om medewerker en klant centraal te
zetten, te zorgen voor een flexibele dienstverlening en toe te
werken naar een organisatiemodel waarbij je met minder
mensen en middelen meer mensen kunt helpen - bij gelijk
blijvende (of hogere) kwaliteit. Het is zinvol om in beeld te
brengen wat dit voor jouw organisatie betekent.
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Om een visie voor jouw organisatie te formuleren stel je
jezelf eerst enkele vragen:
• welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor onze organisatie
(economisch, sociologisch, technisch, politiek)?
• hoe ziet onze toekomst (en die van onze concurrenten) eruit?
• welke ambities hebben wij op langere termijn?
• welke kerncompetenties moeten we ontwikkelen voor de
toekomst?
Zo krijg je de context helder van waaruit je de visie op zelfsturing
kan formuleren.

3.2		 Formuleer een visie op
zelfsturing
Een goede visie heeft de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•

Gedurfd en toekomstgericht
Krachtig en inspirerend
Ambitieus en toch realistisch
Concreet en helder doel
Beknopt en eenvoudig
Gedragen in de organisatie
Doelgericht, niet procesgericht

Je visie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: “Hoe zie
je jouw organisatie in de toekomst? Wie ben je en wat doe je?
Welke kant wil je op gezien de ontwikkelingen in de sector?”
De visie is de basis voor je strategisch plan van aanpak. Dit plan
helpt je om de ambities daadwerkelijk vorm te geven.

Voor het ontwikkelen van een visie kun je de volgende
stappen volgen:
1. zorg dat je de context goed in beeld hebt. Gebruik hiervoor
bijvoorbeeld analysemodellen zoals een SWOT-analyse of
een marktonderzoek;
2. durf te dromen: waar wil je over vijf jaar staan? Schets een
toekomstbeeld van jouw organisatie dat spannend, origineel
en ambitieus is;
3. formuleer duidelijk hoe de nieuwe stip op de horizon eruit
ziet. Doe dit samen met managers en medewerkers uit jouw
organisatie: wat betekent zelfsturing voor jullie organisatie?
De basis voor succes is dat iedereen in de organisatie de visie
deelt.

Tip...
Een heldere visie die doorwerkt binnen de organisatie en als
‘meetlat’ geldt is onontbeerlijk. Een gezamenlijke richting is
nodig om te kunnen loslaten, maar ook om te zorgen voor
binding en samenwerking tussen autonome onderdelen.
Bestuur en directie hebben een voorbeeldfunctie in het
uitdragen van de visie.

• de integrale verantwoordelijkheid ligt bij de teams: de cliënt
ziet steeds dezelfde gezichten;
• de teams hebben geen of weinig management, waardoor
ondernemerschap wordt gestimuleerd;
• de zelfsturende teams regelen zoveel mogelijk zelf, binnen
kaders en afspraken.

Tip...
Inspiratie voor het formuleren van de visie kun je
bijvoorbeeld opdoen door contact te maken met de
werkvloer en cliënten. Loop bijvoorbeeld eens een dag
mee met de wijkverpleegkundige.

Visie op zelfsturing
Een visie is voor de organisatie dus richtinggevend. Het beschrijft
waar je in gelooft, waarin je vertrouwen hebt dat het beter gaat
werken. Voor jouw organisatie is de nieuwe toekomst een
zelfsturende organisatie. In een zelfsturende organisatie is het
primaire proces leidend: de vraag van de cliënt bepaalt
uiteindelijk hoe je als organisatie werkt. Zelfsturing heeft dus
betrekking op zowel de medewerker als op de cliënt.
Medewerkers krijgen zelf meer regie over het werk, maar
stimuleren ook de zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt.
Een visie op zelfsturing gaat dus ook om het in stand houden van
de eigen kracht van mensen. Het is daarbij heel belangrijk dat de
medewerker dicht bij de cliënt kan staan en er een goede band
mee opbouwt. Dit kan bij zelfsturing omdat het team zelf
(integraal) verantwoordelijk is voor de eigen cliënten. Hierdoor
kennen ze hun cliënten beter en ziet de cliënt minder gezichten.
Dit uitgangspunt moet terugkomen in je visie.

Uit de praktijk...
van Thebe
Besteed - in de voorbereiding - veel tijd aan gezamenlijke
visievorming. Investeer in het doorleven van de visie.
De relatie medewerker – cliënt is de basis, evenals het
bevorderen en benutten van de zelfredzaamheid, het
welbevinden, de autonomie en het regelvermogen van de
cliënt. Bedenk dat het werken in een zelfstandig team nooit
doel op zich is maar de juiste context vormt voor dit proces.

Samenvattend blijkt uit ervaring dat de volgende ingrediënten
een belangrijke basis zijn voor de visie op zelfsturing:
• de vraag van de cliënt bepaalt wat de medewerker doet en
hoe het zelfsturende team dit organiseert;
• de medewerker en cliënt werken beide aan eigen regie en
zelfredzaamheid;

3.3		 Formuleer passende
kernwaarden
Het nieuwe toekomstbeeld van de organisatie beschrijf je dus in
je visie. Hierin formuleer je nieuwe, fundamentele en gerichte
langetermijndoelstellingen. Om deze visie echt te laten beklijven
is het verstandig om de kernwaarden van jouw organisatie eraan
te verbinden.
De kernwaarden van de organisatie zijn de overtuigingen, de basis
van het handelen. Deze waarden bepalen de gewenste cultuur van
jouw organisatie en de bijbehorende prioriteiten. Kernwaarden
veranderen nooit. Ook niet als de omgeving van de organisatie
verandert. Ze geven aan waar je medewerkers zich aan willen
houden, of het nou goed of slecht gaat. Houd kernwaarden daarom
eenvoudig en kies er een paar die je als fundament gebruikt.

Voorbeelden van veel voorkomende kernwaarden bij
zelfsturende organisaties zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klantgericht
betrokken
persoonlijk
ondernemend
ontwikkelingsgericht
samen
vakbekwaam
innovatief
vooruitstrevend
gastvrij
open
integer
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Hoe kom je tot passende kernwaarden:
•
•
•
•

vraag je medewerkers wat ze belangrijk vinden in leven en werk;
check welke waarden ze daarbij vinden passen;
maak een ‘longlist’ van mogelijke kernwaarden;
kies uiteindelijk 3 tot 6 kernwaarden die bij de organisatie
passen;
• formuleer de kernwaarden kort en krachtig; geef per
kernwaarde aan wat het gewenste gedrag is;
• zet je kernwaarden om in acties, die passen bij je strategie,
werkwijze en processen.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de organisatie al kernwaarden. Zorg
dan dat je die integreert in je aanpak.

Uit de praktijk...
van STMG
In een creatieve ‘kernwaardensessie’ met ongeveer 100
STMG-medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie
is gewerkt aan het ‘laden’ van de kernwaarden Betrokken,
Effectief, Bekwaam, Ondernemend en met Passie (BEBOP).
Creatieve werkvormen leverden veel inspiratie en energie
op. De input uit deze sessie was input voor verdere
communicatie in de organisatie.

3.4		 Voorbeelden uit de
langdurige zorg
Het is belangrijk dat je een visie en kernwaarden opstelt die passen
bij de organisatie en goed weergeven hoe de nieuwe toekomst eruit
gaat zien. Ter inspiratie staan hieronder de visie en kernwaarden
van enkele deelnemers aan In voor zorg!.

Visie Omring

Wij dragen met zorg bij aan de kwaliteit van samen leven. Wij
doen dat op een manier die aansluit op onze mensvisie: ieder
mens is een individu met een eigen identiteit die zelf zijn of
haar leven wil inrichten. Zelf, en met behulp van familie en
bekenden. Als zorg nodig is dan leveren we dit, op een manier
die het best bij de cliënt en zijn omgeving past. Onze
kernwaarden zijn Eigen Regie, Samen en Positief. Deze geven
ons handvatten voor ons dagelijks handelen.
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Visie ZorgAccent

De vraag van de cliënt is leidend (niet de organisatie, de
productieafspraken of de indicatie). Het gaat om het in stand
houden van de eigen kracht van mensen. Het zorgaanbod is
aanvullend of ondersteunend op het persoonlijk mantelzorgen buurtnetwerk. Het biedt een totaalaanbod van zorg en
diensten zodat kwetsbare mensen in staat zijn in de eigen
omgeving te blijven functioneren en wonen.
Wij organiseren kleine teams van (wijk)verpleegkundigen en
verzorgenden (IG) in de wijk in nauwe samenwerking met
andere zorgverleners in de buurt. De teams werken
kleinschalig en autonoom en worden ondersteund door
moderne ICT. Met deze aanpak willen wij een nieuwe
werkwijze implementeren die onder meer gericht is op
maatwerk, het creëren van zorgonafhankelijkheid van
cliënten en herwaardering van zorgprofessionals.

Wij hanteren hierbij drie uitgangspunten:
1. de relatie cliënt – zorgverlener staat centraal;
2. de zorg is erop gericht de eigen regie van de cliënt te
versterken. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om de
context, zoals welzijn;
3. alles gebeurt door de teams, tenzij het niet anders kan.
In het contact met onze klanten, met elkaar en met onze
partners staan de volgende waarden centraal:
• aandacht voor elkaar;
• respect voor elkaar (iedereen is uniek);
• iedereen voelt zich thuis bij ons.

Visie Vitras/CMD

We gaan uit van een decentrale besturingsfilosofie, waarbij
de wijkteams centraal staan en de rest van de organisatie
ondersteunend is aan de wijkteams.
We ondersteunen mensen met zorg, hulp en dienstverlening
om de mogelijkheid te vergroten zelfstandig hun eigen leven
te leiden en actief bij te dragen aan de leefomgeving.
We vragen cliënten eerst: “Wat kunnen u en uw naasten
regelen en hoe kunnen wij u hierbij ondersteunen?”
Mensen komen via ons snel uit bij een oplossing; zonder
altijd cliënt van ons te worden. Wij zijn een schakel en
wegwijzer in het netwerk van jeugd, (informele) zorg &
welzijn.

Visie Vierstroom

Visie STMG

Vierstroom legt nadruk op participatie, gezondheidsbehoud
en ziektepreventie van burgers/cliënten. Gaat uit van
mogelijk
heden van cliënten in plaats van beperkingen.
Vierstroom ziet een verschuiving van professionele zorg
richting vrijwillige inzet van burgers en het eigen netwerk en
een verdergaande specialisatie van de professionele zorg.

STMG is van mening dat invloed hebben op en sturing geven
aan je eigen leven voor ieder mens belangrijk is. Zelf de
richting en koers bepalen van je leven geeft betekenis, zin en
waarde aan het leven dat je wilt leiden. Zo bepaalt ook ieder
mens voor zich wat welbevinden en kwaliteit van leven voor
hem of haar inhouden en betekenen.

Vierstroom wil kennis opbouwen en delen met medewerkers,
cliënten en stakeholders over de relevante thema’s en
cliëntgroepen. Door te handelen vanuit de centrale cliënt
waarden: ‘vertrouwd’, ‘zekerheid’, ‘samen’ en ‘verder kunnen’.
De cliëntwaarden zijn verwoord in één zin waarmee de cliënt
wordt aangesproken en die duidelijk is voor medewerkers.
De zin luidt: Vierstoom is altijd in de buurt, met zorg. Samen
regelen we dat u verder kunt.

Een bejegening als volwaardig en autonoom individu,
ondanks ziekte of afhankelijkheid, is belangrijk voor ieders
eigenwaarde en appelleert maximaal aan de eigen kracht
van mensen.

Voor de organisatie betekent dit het aangeven van kaders en
het geven van ruimte voor regie, vertrouwen, middelen en
ruimte aan zorgprofessional om de zorg en dienstverlening
samen met collega’s in een klein team aan de klant te
realiseren. Uitgangspunt zijn de wensen, behoeften en leef
gewoonten van de klant gecombineerd met de voordelen van
een grootschalige organisatie en de eisen van de samenleving.
Dit is vertaald naar vier organisatiewaarden namelijk zorgzaam,
verantwoordelijk, professioneel en met plezier. Deze waarden
vormen de basis voor het handelen van medewerkers.

Volgens...
Eric Hisgen, Thuiszorg Rotterdam

Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden van STMG, deze
zijn leidend voor alle handelen bij STMG. De kernwaarden –
BEBOP – maken duidelijk wie STMG wil zijn, waar STMG
voor staat en wat er verwacht wordt van ieder die bij STMG
werkt. Het laden en vertalen van deze begrippen naar
concreet en gewenst gedrag en cultuur zorgen ervoor dat de
waarden betekenis krijgen en gaan leven binnen STMG.
Uiteindelijk vormen de kernwaarden het DNA van onze
organisatie.

Visie Sensire

Sinds 2009 werkt Sensire vanuit de organisatievisie Bewogen
Bewegen. Daarmee kiezen we nadrukkelijk voor de relatie
tussen de klant en de medewerker. Iedereen bij Sensire
bouwt mee aan die relatie. Van de verpleegkundige in de
wijk tot de ICT-specialist bij zorg op afstand, van de
relatiemanager gemeentes tot de klusjesman in het
woonzorgcentrum. We werken met kleine, slagvaardige
teams die dicht bij hun klanten staan. Onze medewerkers
kennen de mensen en weten wat er speelt in de wijk.

“Vanuit de visie van Thuiszorg Rotterdam is
één centraal richtinggevend begrip gekozen:
zelfredzaamheid. Dat is de belofte die we aan
onze cliënten doen. Ook zijn vier
klantwaarden geformuleerd, de vier P’s: we
werken professioneel, persoonlijk, als partner
en met plezier. Het stimuleren van
zelfredzaamheid en de vier P’s gelden niet
alleen naar buiten naar onze cliënten maar
ook intern naar elkaar, dus dat wordt -als het
goed is- onderdeel van de cultuur van
Thuiszorg Rotterdam. Je gaat dat merken in
het dagelijks handelen en gedrag.”
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Hoofdstuk 4
Hoe maak je een plan van aanpak?
Je hebt de visie op zelfsturing opgesteld en wilt deze nu in de
praktijk brengen. Maar hoe pak je dat aan? Waar moet je over
nadenken? En hoe maak je een strategisch plan voordat je echt
gaat veranderen? Een aanpak hiertoe vind je in dit hoofdstuk.

De volgende onderdelen komen aan bod:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Wat betekent zelfsturing voor de medewerkers?
Maak een scan van de organisatie
Stel de doelstellingen van het verandertraject op
Stel een strategisch plan van aanpak op
Communicatieplan
Leerplan
Meetplan

4.1		 Wat betekent zelfsturing
voor de medewerkers?
De omslag van een traditioneel werkende naar een zelfsturende
zorgorganisatie vraagt veel van de organisatie. Het heeft
consequenties voor alle organisatieonderdelen - en daarmee
effect op alle medewerkers. Het is dus niet slechts een technische
omvorming van de organisatie, maar vraagt ook een diepgaande
cultuurverandering. Om te komen tot het werken met
zelfsturende teams is dan ook een dynamisch proces. Invoering
kost tijd, geduld en aandacht.
Het is dus een grote stap om zelfsturend te gaan werken. Het
betekent veel voor de inrichting van de organisatie en heeft
invloed op de samenwerking met belanghebbenden in de
omgeving. Het heeft effect op de medewerkers die zelfsturend
gaan werken, de leidinggevenden en ondersteunende diensten.
Daarnaast merkt de cliënt direct dat er anders wordt gewerkt.

Een paar relevante spelers uitgelicht:
Teamleden zelfsturend team
Een zelfsturende organisatie vraagt om andere competenties en
gedrag van medewerkers. Er wordt van teamleden verwacht dat
ze een brede verantwoordelijkheid op zich (kunnen) nemen. Ze
moeten een teamspeler zijn, maar ook verantwoordelijkheid
voor zichzelf nemen. Zo moeten ze het initiatief nemen voor hun
eigen ontwikkeltraject, hun loopbaan en eventuele opleidings
behoeftes. Ook moeten ze de weg weten naar ondersteunende
diensten en een netwerk opbouwen met externe partners. Last,
but not least, moeten ze een goed dienstenaanbod voor de cliënt
kunnen samenstellen.
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Een keuze voor het werken met zelfsturende teams betekent dus
ook een keuze voor medewerkers die in staat zijn zelfsturend te
werken. Volgens Van Amelsvoort gaat het dan om medewerkers
die goed kunnen werken in een team dat:
• een compleet verantwoordelijkheidsgebied heeft;
• de bevoegdheid heeft om zelf zaken te regelen;
• inzicht en informatie heeft, en;
• rekenschap moet afleggen over hun resultaten (aan elkaar en
de directie).

Als een team zo kan werken ontwikkelen de teamleden
onder andere de volgende kwaliteiten:
•
•
•
•

Vakmanschap
Organiserend vermogen
Samenwerkend vermogen
Ondernemerschap

Deze kwaliteiten vormen een goede basis voor een
succesvol zelfsturend team. Het model van Van Amelsvoort
geeft dit helder weer:

Compleet
verantwoordelijkheidsgebied

Organiserend
vermogen

Vakmanschap

Zelfsturing

Inzicht en
informatie

Samernwerkingsvermogen

Regelbevoegdheid

Ondernemerschap

Rekenschap afleggen

Bron: De moderne sociotechnische benadering,
P. van Amelsvoort, 1999

Zelfsturing vraagt dus veel van de capaciteiten van de
leden van een team. Volgens de Caluwé en Vermaak
(Leren veranderen, 2002):
• moeten de medewerkers eigenlijk alle organisatorische
functies zelf kunnen ontwerpen en besturen (kennis en
vaardigheden);
• moeten de medewerkers beschikken over de
teamvaardigheden om dat als team samen te kunnen regelen
(het eens kunnen worden en met conflicten kunnen omgaan).

Ondersteunende diensten
In een zelfsturende organisatie moeten ook de ondersteunende
diensten anders gaan werken. Denk hierbij aan HRM, ICT,
communicatie en de centrale administratie. De mate waarin zij
betrokken zijn en meegaan in de omslag naar zelfsturing is
belangrijk voor het succes van het verandertraject. Dit vraagt
(soms) om een andere houding; vasthouden aan bestaande
structuren en werkwijzen werkt vertragend.
Wat ze wel moeten doen? De dienstverlening aanpassen aan de
vraag van de teams. Zelfsturende teams willen hun werkprocessen
en planning zelf kunnen inrichten. Ze willen (kunnen) sturen op
hun resultaten. Dit betekent dat de systemen en faciliteiten
afgestemd moeten worden op de behoeftes van de teams in
plaats van op die van de organisatie.

gevenden. Goede begeleiding en ondersteuning met bijvoorbeeld
coaching en training helpt managers deze slag te maken.

Bestuurder
Voor een succesvolle transitie naar zelfsturing is het belangrijk
dat de bestuurder vertrouwen heeft in de nieuwe, zelfsturende,
teams. Hierbij helpt het als de bestuurder open is over de visie op
zelfsturing en de achtergrond daarvan, en voorbeeldgedrag
vertoont. Pas als de bestuurder echt vertrouwen heeft in de
kwaliteiten van de medewerkers kan hij/zij het proces loslaten.
Het is belangrijk dat de teams zelf een ontwikkeltraject
doormaken en, samen met de cliënt, bepalen hoe het ideale
zorgproces eruit ziet. Dat is dus wat anders dan het top-down
vaststellen van een blauwdruk voor zelfsturing.

Volgens...

Uit de praktijk...
van Omring
De afdeling Communicatie is vanaf het begin betrokken
geweest bij de invoering van zelfsturing. Zij zijn goed
meegenomen in het proces. In elk team heeft iemand de
taak om communicatie te regelen. Degene met die taak in
het team belt dan met Communicatie om problemen op te
lossen (bijv. verouderde folders). Communicatie geeft
advies. Sowieso is de ongeschreven regel om te bellen,
omdat mailen teveel tijd kost. De afdeling PR &
Communicatie heeft alle namen van alle taakhouders
communicatie en kan die dus als groep ook inlichten.
De andere ondersteunende diensten gaan nu ook zo
samenwerken met de teams. Zo gaan medewerkers
financiën naar de teams om uit te leggen hoe ze
dashboards moeten lezen, als ze dat moeilijk vinden.

Manager
Heb je in een zelfsturende organisatie nog managers nodig? In
feite niet. Managers hebben een belangrijke rol in de transitie
naar zelfsturing, maar zullen zich al snel los moeten weken van
hun traditionele, sturende rol. Zelfsturende teams sturen zelf. Zij
hebben meer behoefte aan een coach, - die ze helpt om dat zelf
goed te kunnen -, dan aan een manager.
Betekent de omslag naar zelfsturing dan meteen afscheid nemen
van de managers? Dat kan. Er zijn diverse wegen om te komen tot
een zelfsturende organisatie. Je kunt afscheid nemen van de
managers, maar managers kunnen ook in nieuwe rollen van
betekenis blijven voor de organisatie. Denk hierbij aan nieuwe
functies als regiomanager, accountmanager of coach. Ook deze
functies vragen andere competenties en gedrag van de leiding

Maarten van Rixtel, Sensire

“De mindset van de bestuurder is
bepalend voor het welslagen van
het verandertraject.”

Volgens...
Irma Harmelink, ZorgAccent

“De bestuurder moet echt
een hitteschild zijn voor de
medewerkers.”
Een dergelijke aanpak betekent dus ook een overgang van
management naar leiderschap. De bestuurder is de leider en
inspirator voor de teams naar de nieuwe ambitie. Maar het
leiderschap komt ook dichter bij en in de teams te liggen: er is
meer ruimte voor teams om eigen doelen te stellen. Ook het
contact tussen bestuurder en teams wordt directer en
persoonlijker.
Wat dat betekent voor de rol van bestuurder? Loslaten, inspireren
en koersvast blijven.
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Uit de praktijk...

Volgens...
Rob Stam, Thebe

“Als bestuurder moet je staan voor
het concept, je op grote lijnen
bemoeien met het proces en scherp
zijn op de visie van iedereen.”
OR en cliëntenraad
Het is heel belangrijk om de OR en de cliëntenraad te betrekken
in de ontwikkeling van de organisatie richting zelfsturing. Door
de positieve effecten op medewerkers en cliënten zijn zij vaak
heel enthousiast over de ingezette weg. Soms zijn ze zelfs zo
gedreven dat de omslag naar zelfsturing wat hen betreft wel in
een hogere versnelling mag gebeuren.
De OR zal van de bestuurder in de transitie naar zelfsturing wel
het ‘eindplaatje’ van de nieuwe organisatie willen zien. Maar dat
is bij het invoeren van zelfsturing niet gemakkelijk te schetsen.
De bestuurder moet de OR dan ook goed meenemen in het
ontwikkelproces. Zo wordt ook voor de OR helder waar de
organisatie zich naartoe ontwikkelt.
Overigens biedt de transitie ook kansen voor de OR. In de omslag
naar zelfsturing kan ook de OR haar traditionele rol ontwikkelen
naar een meer modernere invulling. Zo kan ze groeien naar een
vorm van medezeggenschap. Een rol meer passend bij een
zelfsturende organisatie.

van Thuiszorg Rotterdam
De OR is heel positief over de ingeslagen weg van Thuiszorg
Rotterdam. Soms vindt de OR zelfs dat het wat langzaam
gaat.

4.2		 Maak een scan van de
organisatie
Voordat je begint met het verandertraject kun je een
organisatiescan uitvoeren. Bij In voor zorg! is de organisatiescan
de eerste stap in het veranderproces. Door een scan te doen krijg
je zicht op de verbeterpunten van jouw organisatie. Ook kun je
checken of de inhoudelijke richting die je hebt gekozen voor je
verandertraject echt past bij je doelstellingen. Het is als het ware
een check of je de juiste aanpak kiest voor het probleem: “Is het
invoeren van zelfsturing het beste antwoord op mijn vragen en
uitdagingen?”

Een scan bestaat uit een vaste opzet met een aantal
elementen:
• een SWOT-analyse (zie voorbeeld in het kader);
• een omgevingsanalyse;
• interviews met belangrijke interne en externe stakeholders,
bestuurder(s), leidinggevenden, medewerkers, cliënten en
externe stakeholders.

Positief

Negatief

Intern

Sterkte

Zwakte

Extern

Kans

Bedreiging

Uit de praktijk...
van ZorgAccent
Als mensen zich vrij voelen om open te communiceren, is
een OR minder nodig.

Een dergelijke organisatiescan kost je ongeveer twee weken. Je
kunt hier een externe scanner voor inhuren (bijvoorbeeld een
organisatieadviseur), of iemand uit jouw organisatie deze
opdracht geven.
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Het resultaat van een scan is:
• een overzicht van de kenmerken van de organisatie;
• de uitgangssituatie van de organisatie. Hoe sta je ervoor op
het gebied van:
- cliënt en kwaliteit;
- medewerkers en cultuur;
- organisatie en besturing, en;
- financiën en bedrijfsvoering.
• de impact van de maatregelen uit het regeerakkoord op de
organisatie;
• kansen, bedreigingen en verbeterpunten;
• een advies voor het vormgeven van het vervolgtraject,
waaronder de rol van projectleider, de doorlooptijd van het
traject en de inrichting van de projectorganisatie.
Door het doen van de organisatiescan creëer je een goede basis
voor het vervolgtraject. Een voorbeeld voor een mogelijke SWOTanalyse voor zelfsturing vind je in hoofdstuk 7.

4.3		 Stel de doelstellingen
van het verandertraject op
In het vorige hoofdstuk heb je gezien hoe de nieuwe visie en
kernwaarden jouw organisatie ondersteunen bij een succesvolle
transitie. Het effect van deze nieuwe visie op alle spelers in de
organisatie is groot: iedereen gaat anders werken. Om ze te
helpen deze slag te maken is het belangrijk om het nieuwe
toekomstbeeld te vertalen in duidelijke doelstellingen. Zo weten
medewerkers waar ze aan toe zijn en kunnen ze bijdragen aan de
gewenste
veranderingen.
Daarnaast
helpen
concrete
doelstellingen om tussentijds te toetsen en bij te stellen.
Natuurlijk past bij zelfsturend werken dat je deze exercitie
samen met de teams doet.

Tip...
Het is cruciaal om de visie goed te vertalen naar een aanpak
en doelstellingen voor jouw medewerkers. Anders weten
medewerkers niet precies waarvoor ze werken en kunnen
daardoor een eigen invulling gaan geven aan de gestelde
doelen. Formuleer aanpak en doelstellingen dus heel
duidelijk.

organisatie toekomstbestendig te maken. Je businesscase, of
organisatiescan, leveren je hier (ook) relevante input voor.

Een eenvoudig model om naar je verandertraject te kijken:

Doel

Effect

Inspanningen

Resultaten

Doel
= wat wil je bereiken, wat is de gewenste
			 nieuwe situatie voor de organisatie?
Inspanningen
= alle interventies en activiteiten die je gaat
			 uitvoeren om de doelstellingen te bereiken
Resultaten
= concrete zaken die je realiseert om je naar
			 het nieuwe doel (situatie) te brengen
Effect
= het gevolg van al jouw inspanningen en
			resultaten

Organisaties die zelfsturing willen
invoeren geven hier in grote lijnen de
volgende invulling aan:
Doelstellingen
• Het verhogen van de cliënttevredenheid (verbeterde,
klantgerichte, service).
• Het verhogen van de medewerkerstevredenheid (vergroten
kwaliteit van het werk, betrokkenheid).
• Het verbeteren van de financiële situatie van de organisatie
(kostenreductie).
• Het behalen van kwaliteitsnormen.
• Het efficiënter en flexibeler werken (hogere productiviteit,
vereenvoudigde aansturing).
Deze doelstellingen zijn de basis voor het plan van aanpak en de
uitgangspunten voor het meten/evalueren van het verander
traject. Als je ze opstelt voor je eigen organisatie is het handig
om ze SMARTI te formuleren (Specifiek, Meetbaar, Aantrekkelijk,
Realistisch, Tijdsgebonden en Inspirerend).

Het invoeren van zelfsturing is geen doel op zich. Het is een
middel om doelstellingen te bereiken die nodig zijn om jouw
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Voorbeelden van doelstellingen van andere
zorgorganisaties:
• het verhogen van de klanttevredenheid door 1) de
dienstverlening onder grotere regie van de klant te brengen,
door 2) minder medewerkers in te zetten en door 3) de
bereikbaarheid goed te organiseren;
• het verhogen van de medewerkerstevredenheid door de
organisatie van de zorgverlening onder regie van de
medewerkers te leggen;
• formuleren van de eisen aan de ondersteuning, zodanig dat
de processen in de teams worden ondersteund vanuit een
gereduceerde overhead die de uitvoering de ruimte geeft;
• de zorg in de wijk dicht bij de cliënt organiseren;
• het verminderen van de administratieve lastendruk door de
inrichting van de backoffice te herzien.

Uit de praktijk...
van Vierstroom
Om in beeld te brengen of de doelstellingen ook
daadwerkelijk gehaald worden, zal op elk van de domeinen
gemeten worden door een 0-meting en een postmeting.

• kaders en regels voor bedrijfsvoering geregeld;
• 2 samenwerkingsverbanden met lokale partners operationeel;
• minder zorgverleners bij de cliënt.

Effect
Als het goed is leidt de opstelsom van de inspanningen en resultaten
tot de gewenste doelstellingen. Er kunnen echter allerlei zaken zijn
die invloed hebben op het effect van al die inspanningen (denk aan
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, de arbeids
markt,
demografische ontwikkelingen). In de uitvoering van het
verandertraject zal je dus steeds moeten bijsturen.

4.4		 Stel een strategisch plan
van aanpak op
Wat je nu nodig hebt om aan de slag te gaan is een aanpak, een
strategie om de visie te realiseren. De strategie geeft richting
aan het invoeren van zelfsturing in jouw organisatie en aan hoe je
het veranderproces wilt managen. Het geeft houvast. Belangrijk
om je hierbij te (blijven) realiseren is dat het invoeren van
zelfsturing een geheel nieuwe manier van werken is en iedereen
in en om de organisatie raakt.

Inspanningen
Alle interventies en inspanningen die je gaat doen om de
doelstellingen te bereiken beschrijf je in het plan van aanpak (zie
paragraaf 4.4). Activiteiten die je gaat doen om de organisatie
zelfsturend in te richten raken de gehele organisatie. Bij zelfsturing
richt je niet alleen concreet zelfsturende teams in, maar ontwerp
je eigenlijk een geheel nieuwe organisatie: nieuwe teams, nieuwe
samenwerkingsvormen en nieuwe competenties (zie hoofdstuk
vijf). Daar moet je medewerkers goed bij ondersteunen. Een plan
van aanpak omvat dan ook activiteiten op organisatie-, team- en
medewerkersniveau en zegt iets over de manier waarop je het
veranderproces wilt vormgeven. Bijvoorbeeld:
• het trainen van 40 teams;
• het uitvoeren van een ontwikkelprogramma voor 10 wijkteams;
• het ontwerpen van een nieuwe interne
communicatiestructuur;
• het voeren van gesprekken met 15 managers over hun nieuwe
rol in de organisatie;
• het vernieuwen van het planningssysteem.

Resultaten
De resultaten zijn concrete zaken die het resultaat zijn van de
inspanningen en helpen om jouw doel te bereiken. Denk hierbij aan:
• 40 zelfsturende teams operationeel in de wijk(en);
• nieuwe inrichting ondersteunende diensten gereed;
• nieuw ICT-systeem ingericht;
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Met dit in het achterhoofd kun je het strategische plan van
aanpak opstellen. Het is wel belangrijk dat bestuurder,
management en medewerkers vanaf het begin hierin samen
optrekken. Een organisatieverandering gaat beter en sneller als
er draagvlak voor is.

Tip...
Laat je inhoudelijk experts relevante deelplannen opstellen op
het gebied van leren, meten en communicatie. Neem concrete
doelen, stappen en financiële- en capaciteitsbegrotingen op.
Volg op gezette tijden de prestaties op deze onderwerpen en
pas je aanpak zonodig aan.

Uit de praktijk...
van Thebe
Als je als organisatie aan de slag wilt met zelfsturende
teams is het van belang dat je goed nadenkt over wat je
precies wilt bereiken. Gedurende het proces zal je het
antwoord op die vraag een aantal keer moeten bijstellen.

Tip...
Denk bij het maken van het strategisch plan aan vragen:

…op organisatieniveau:
•
•
•
•

Wat wil je realiseren op de langere termijn (visie)?
Hoe ga je je beoogde resultaten bereiken?
Welke markt/doelgroepen wil je bedienen?
Welke diensten bied je aan?

Er zijn verschillende manieren om een plan van aanpak op te
stellen. Je kunt hierin kiezen wat bij jouw organisatie en
doelstellingen past. Voor een zelfsturende organisatie hoeft een
plan van aanpak geen blauwdruk te zijn, maar moet wel richting
geven aan je nieuwe toekomstvisie. Ook hoef het niet ingewikkeld
te zijn of een bepaalde omvang te hebben. Zolang je maar
duidelijk beschrijft wat je wilt bereiken (je doel) en hoe je daar
wilt komen (je aanpak).
Een plan van aanpak binnen In voor zorg! bestaat uit de volgende
onderdelen:

…en op medewerker/teamniveau:
•
•
•
•

Wat kan een team wel en niet zelf regelen?
Mogen de teams verschillend zijn?
Is er wel of geen manager?
Zijn teamleden integraal verantwoordelijk of is er
functiescheiding?

…en op het niveau van randvoorwaarden
• Hoeveel aanspreekpunten heeft de cliënt?
• Hoe wil je de ondersteunende diensten inrichten?
• Hoe zorg je ervoor dat de organisatie voortdurend leert
en ontwikkelt?

…en op het niveau van organisatieverandering:
• Hoe wil je de verandering vormgeven in de organisatie?
• Wie leidt het proces?
• Op welke manier wil je deze transitie uitdragen in de
organisatie?
• Welke fasering heb je voor ogen?
• Hoe ga je communicatie, opleiden, HR en ICT inzetten?
Deze vragen zijn zeker niet uitputtend, maar geven je vast
een eerste richting op weg naar een passende strategie. Zie
ook hoofdstukken vijf en zes.

Inleiding
Korte inleiding waarin je beschrijft wat de aanleiding is om
zelfsturing in te voeren in de organisatie.

Impact maatschappelijke ontwikkelingen
Een beschrijving van de impact van de maatschappelijke
ontwikkelingen op de organisatie. In welke mate krijg je te maken
met:
• een verandering van financiers: welk deel van de omzet wordt
gefinancierd door de zorgverzekeraar en welk deel door het
zorgkantoor en de gemeenten? Wat betekent dit voor de
organisatie?
• een verandering in de cliëntenpopulatie: welk deel van de
cliënten gaat over van intramuraal naar extramuraal? Wat
betekent dit voor de organisatie?
• een terugval van de inkomsten als gevolg van de verandering
in de cliëntpopulatie?
• een verandering in het medewerkersbestand: een
(noodzakelijke) verandering in kwantiteit en kwaliteit als
gevolg van de verandering in de cliëntpopulatie?
• vastgoedproblemen: heeft de organisatie vastgoed waar op
termijn geen financiering meer voor is?

Motivatie

Tip...
Het is verstandig inzichtelijk te maken wat de impact van
maatschappelijke ontwikkelingen is op de organisatie.

Plan van aanpak

• Omschrijf waarom je als organisatie wilt, of moet!,
veranderen. Wat is de beoogde verandering? Je kunt hierbij
gebruik maken van de resultaten uit de organisatiescan,
• Denk na over hoe de beoogde verandering bijdraagt aan
houdbare zorg en aan de toekomstbestendigheid van de
zorgorganisatie. Heb je al maatregelen getroffen om de
organisatie voor te bereiden op de beoogde verandering?

Doel
Wat zijn de beoogde doelstellingen van het verandertraject?

Uit ervaring van In voor zorg-deelnemers blijkt dat het opstellen
van een plan van aanpak vaak al een interventie op zich is. Het
dwingt je als organisatie namelijk om na te denken over de
exacte scope, aanpak en beoogde resultaten van het
verandertraject. Zo heb je voordat je start een dieper inzicht in de
veranderopgave; dit draagt bij aan een effectievere uitvoering.
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Aanpak en interventies
• Welke inspanningen en activiteiten zijn nodig om de doelen te
realiseren?
• Welke veranderaanpak wil je volgen (zie ook hoofdstuk zes)?
• Welke kennis is nodig voor dit traject? Welke bestaande kennis
kun je gebruiken? Welke kennis moet je van buiten halen?
• Wat zijn bekende succes- en risicofactoren voor het slagen
van de beoogde transitie? Wat betekent dit voor jouw
organisatie?
• Welke voorwaarden moeten geregeld worden om de transitie
succesvol te laten verlopen?
• Verwacht je belemmeringen en weerstanden en hoe wil je die
als organisatie ondervangen?
• Hoe creëer je een blijvende, nieuwe, zelfsturende cultuur?

Effecten
Wat zijn de beoogde effecten van het verandertraject op:
• Interventieniveau: Wanneer zijn de interventies geslaagd?
Wat leveren ze op (denk aan doelmatigheid,
cliënttevredenheid en betrokken medewerkers)?
• Organisatieniveau: Welke effecten zijn merkbaar en meetbaar
op organisatieniveau (denk aan financiële houdbaarheid,
personele inzetbaarheid en kwaliteit van zorg)?
• Omgevingsniveau: Wat is de maatschappelijke outcome van
het traject (hoe draagt het traject bij aan toekomstbestendige
zorg)?

Communiceren (zie paragraaf 4.4.1)
• Hoeveel mensen zijn (direct) bij het traject betrokken, wie zijn
het en hoe weten ze wat er gebeurt?
• Stel een communicatieplan op voor de interne communicatie.
• Wat is de ‘centrale boodschap’ in de communicatie over het
verandertraject?
• Wat zijn de belangrijkste mijlpalen voor de communicatie?
• Hoe organiseer je externe communicatie over het verloop en
de resultaten van het verandertraject?

Leren (zie paragraaf 4.4.2)
• Hoe ontwikkel je een lerende cultuur; hoe faciliteer je
management en medewerkers?
• Bepaal welke onderdelen uit het verandertraject je wilt
ondersteunen door leertrajecten.
• Stel vast welke functie- en/of doelgroepen je wilt ondersteunen
om nieuwe competenties en gedrag te ontwikkelen.
• Stel een leerplan op voor deze doelgroepen.
• Let op dat je belangrijke uitgangspunten, principes en
kernwaarden meeneemt in deze leertrajecten.

Meten (zie paragraaf 4.4.3)
• Hoe wil je de resultaten meten?
• Welke indicatoren wil de hiervoor hanteren (denk aan
financiën, personele inzetbaarheid en kwaliteit)?
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• Welke meetinstrumenten wil je inzetten?
• Wanneer en door wie wordt er gemeten?
• Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van metingen en
het verwerken van de resultaten?

Uitvoering
• Hoe ziet de projectorganisatie eruit?
• Welke inspanning levert de organisatie?

Planning en begroting
• Wat is de planning voor het verandertraject?
• Hoe ziet de projectbegroting eruit?
In het plan van aanpak neem je een communicatie-, leer- en
meetplan op. Een korte aanpak voor hoe je die kunt opstellen en
uitvoeren staat beschreven in hoofdstuk 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3. Het
uitvoeren van het verandertraject staat in hoofdstuk zes.

Volgens...
Guido Blom, Vierstroom

“Een transitie is niet maakbaar.
We zijn afgeweken van het
oorspronkelijke plan. Het
eindplaatje is wel hetzelfde
gebleven.”

Tip...
Een strategisch plan heeft veel voordelen. Je kunt het
verandertraject beter organiseren en het dwingt je na te
denken over de doelen van het verandertraject, hoe je wilt
evalueren en op basis van welke normen. Ook is een plan
overdraagbaar. Denk dus goed na over je strategische
doelen. Praat erover met de belanghebbenden. Leg het vast
in een plan en blijf de stappen die je wilt nemen constant
toetsen aan de visie en doelstellingen.

Volgens...
Irma Harmelink, ZorgAcccent

“Maak je geen zorgen over beren
op de weg. Plannen die je vooraf
maakt verdwijnen meestal in de la.
Pas als er een probleem is ga je er
weer mee aan de slag. Door in
dialoog met elkaar te zoeken
naar een passende oplossing kom
je eruit.”

4.4.1 Communicatieplan
Veranderen kan niet zonder daarover te communiceren. En dat is
best een spannende opgave. Want hoe bereik je de juiste mensen
met de juiste informatie? Kun je houding en gedrag zo beïnvloeden
dat het de verandering ondersteunt? En hoe organiseer je dat
dan?
Als je ervoor zorgt dat communicatie een integraal onderdeel is
van je veranderaanpak helpt dat het veranderproces. Begin met
het benoemen van je doelgroepen en communicatiedoelstellingen:
• Wat is mijn belangrijkste boodschap?
• Voor wie is het relevant?
• Wat wil ik met de communicatie bereiken?
Het gaat er dus om te bepalen in welke fase van het verandertraject
welke communicatie wordt ingezet voor welke doelgroep.

Tip...
• Vertaal de doelstelling van je verandertraject naar een
eenvoudige, pakkende boodschap.
• Maak een planning van het verandertraject op
hoofdlijnen.
• Identificeer hierin de mijlpalen voor communicatie.

Uit de praktijk...
van STMG, Thuiszorg Rotterdam en Sensire
Een aansprekende projectnaam kan ondersteunend zijn.
Het liefst één die prettig in het gehoor ligt en iets zegt over
het resultaat. Zo noemde Thuiszorg Rotterdam het
verandertraject ‘Thuis in de Buurt’ en ondersteunde dat
met passende middelen, zoals posters van cliënten met
hun verzorgenden. Sensire noemde het verandertraject
‘Bewogen Bewegen’ als basis voor zo maximaal mogelijk
zelfstandige teams en het herontwerpen van alle
processen. Bij STMG heet het integrale programma ‘Goed
voor Elkaar’, waarbij het onderdeel dat zich richt op het
primaire proces ‘Goed voor Elkaar in de Wijk’ heet.

Een aantal succesfactoren voor de communicatie van een
verandertraject:
1.		bepaal je startpunt;
2.		gebruik bestaande en nieuwe communicatiemiddelen;
3.		stel een communicatieplan op.

1. Bepaal je startpunt
Voor communicatie is de context belangrijk. Drie factoren
zijn hierin bepalend:
• Bestaande communicatie: welke middelen zijn beschikbaar?
Hoe is de communicatie georganiseerd en wie is waarvoor
verantwoordelijk?
• Vorm van de organisatie: is de organisatie groot of klein, zijn
er veel locaties, is de cultuur formeel of informeel? Allemaal
zaken die invloed hebben op de aanpak en middelen die je
succesvol in kan zetten.
• Doelgroepen van het verandertraject: wie moet wat weten in
welke fase van het traject? Wil je dat iedereen op de hoogte
is? Moeten cliënten en hun omgeving worden geïnformeerd?
En via welke middelen worden de doelgroepen al bereikt?

2. Gebruik bestaande en nieuwe
communicatiemiddelen
• Inventariseer de bestaande communicatiemiddelen: wat is er al
en kun je dat gebruiken voor het verandertraject? Gebruik die
middelen die je effectief vindt voor de omslag naar zelfsturing.
• Inventariseer de bestaande overlegmomenten van de
doelgroepen: welke werkoverleggen zijn er, wie nemen
hieraan deel en hoe vaak? Maak hier gebruik van. Je kunt
bijvoorbeeld duidelijke taakinformatie verspreiden over wat
zelfsturing betekent. Neem de teamleiders hierin goed mee,
zij zullen de verandering vaak moeten uitleggen.
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• Naast het optimaal gebruik maken van de bestaande
middelen van de organisatie kan het soms ook helpen om
nieuwe middelen te introduceren. Kijk aan de hand van de
mijlpalen van het verandertraject of je aanvullende
communicatiemiddelen nodig hebt en welke dan. Zorg dan
wel dat ze bij de cultuur en bestaande middelen aansluiten.

3. Stel een communicatieplan op
Een communicatieplan bestaat uit een vast aantal onderdelen:
•
•
•
•
•
•

Boodschap: wat ga je vertellen?
Doelgroep: aan wie ga je het vertellen?
Middelen: hoe ga je het vertellen?
Planning: wanneer ga je wat vertellen?
Kosten: wat kost de inzet van de middelen?
Capaciteit: wie gaat dit uitvoeren?

Tip...
Kies middelen die bij die strategie passen en die ook de
boodschap ondersteunen. Als de boodschap luidt:
“Voortaan gaan wij hier heel anders werken” is het handig
om meer dan alleen de bestaande middelen te gebruiken.

4.4.2 Leerplan
Door de verandering in te zetten naar zelfsturing zet je een
belangrijke stap in de ontwikkeling van een lerende organisatie.
Je vraagt van de teams, medewerkers en managers om zich mee
te ontwikkelen in deze nieuwe koers, die vaak - en zeker bij
zelfsturing - andere competenties en gedrag vraagt. Door het
maken van een concreet leerplan kun je medewerkers
ondersteunen bij deze ontwikkeling. Hierdoor gaat de transitie
naar zelfsturing beter.
Je kunt jezelf hierbij de volgende vragen stellen:
• Wat is er nodig om medewerkers zelfsturend te laten werken?
• Voor wie is ondersteuning nodig?
• Wat wil ik met mijn leeraanpak bereiken?
Het ontwikkelen van de zelfsturende competenties van je
medewerkers is de basis van je nieuwe organisatie. Denk dus
goed na over hoe je je leeraanpak vorm wilt geven.

Uit de praktijk...
van STMG
Onze beroepsmensen zijn vakmensen die hun eigen
deskundigheid zorgvuldig bijhouden, ontwikkelen en hierin
door de organisatie actief gefaciliteerd worden.

Tip...
Blijf communiceren! Niet communiceren is ook een
boodschap: dan lijkt het alsof het verandertraject niet
belangrijk is.

Tip...
Zie ook de handreiking: Communicatie bij verandertrajecten
en de presentatie: Communicatie als strategisch
instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg op
www.invoorzorg.nl/communicatieadvies.

Tip...
Belangrijk bij leren volgens deelnemers van In voor zorg!:
• stimuleer leren van elkaar (meester/gezel, junior/senior);
• gebruik interne ‘veranderaars’;
• reflecteer op concreet gedrag;
• stel een goede leeraanpak op, die de invoering van
zelfsturing ondersteunt.

Hoe kom je tot een goede leeraanpak? Doorloop de
volgende 3 stappen:
1. bepaal je startpunt;
2. stel vast wat je aan welke doelgroep wilt aanbieden;
3. stel een leerplan op.
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1. Bepaal je startpunt
• Bestaande opleidingstrajecten: wat is er al beschikbaar?
Waar kun je dus bij aanhaken? Hoe zijn opleidingen
georganiseerd en wie is waarvoor verantwoordelijk?
• Vertaal de nieuwe doelstellingen samen met management en
medewerkers naar (nieuw) zichtbaar, gewenst, werkgedrag,
zodat duidelijk is wat er ontwikkeld of geleerd moet worden;
• Doelgroepen: bepaal in welke doelgroepen je moet investeren
met leren en opleiden om de organisatie zelfsturend te
maken;
• Betrek HR en stel vast of de functie- en competentieprofielen
aangepast moeten worden op basis van de nieuwe koers.

2. Stel vast wat je aan welke
doelgroep wilt aanbieden

Om de nieuwe cultuur van jouw organisatie te ondersteunen kun
je ook leerinterventies inzetten. Deze richten zich dan meer op
de ontwikkeling van de organisatie in het veranderproces. Zie
hiervoor ook hoofdstuk zes.

Weetje...
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd
worden. Ieder team, en teamlid, bepaalt zelf waar ze aan
gaat werken om de verandering naar zelfsturing tot een
succes te maken. Dit verstevigt commitment en
vergemakkelijkt het maken van stappen.

Het zelfsturend leren in een organisatie speelt zich af
op 4 niveaus:

3. Stel een leerplan op

1. Management
2.	Ondersteunende diensten
3. Teams
4. Medewerkers

Een leerplan bestaat uit een aantal elementen:

Om zelfsturend te kunnen werken zullen deze doelgroepen
diverse competenties en vaardigheden moeten ontwikkelen.
Denk hierbij aan de volgende:

Management
• Faciliteren
• Beïnvloeden/coachen
• Sturen op afstand

Ondersteunende

diensten

• Vraaggericht werken
• Systemen afstemmen
op wensen teams

Teams
• Samenwerking
• Feedback geven
• (Samen)
besluiten nemen
• Conﬂicthantering

Medewerkers
• Individuele
teamrollen en -taken
• Verantwoordelijkheid
nemen
• Resultaatgericht
werken
• Persoonlijke
ontwikkeling

Op basis hiervan kun je een plan maken waarin je beschrijft hoe
je ze hierbij helpt. Betrek de doelgroep om samen te bedenken
wat nodig is. Mogelijke instrumenten zijn: (leiderschaps-)
training, coaching, intervisie, leergang, workshop, spelsimulatie,
leren op de werkvloer en e-learning. Geef medewerkers hierbij
verantwoordelijkheid voor hun eigen traject.
Een bijzondere doelgroep betreft de leidinggevenden en
medewerkers voor wie het werk vervalt of die een andere rol
krijgen. Veelal wordt de rol van voormalig teamleiders die van
accountmanager, regiomanager of coach. Vaak betekent dit dat
ze moeten worden bijgeschoold in accountmanagement, sturen op
afstand of coaching/faciliterend leiding geven. Voor medewerkers
die de organisatie moeten verlaten kom je al snel uit bij een
sollicitatietraining, loopbaanbegeleiding of outplacement.

• Resultaat: welke organisatiedoelen wil je bereiken of beïn
vloeden? Welk nieuw gedrag wil je ontwikkelen in de organisatie?
• Nu: wat is de startpositie, wat is er al, wat zijn zelfsturende
teams, hoe krijgt dit een plaats in het dagelijkse werken en
wat vraagt dit van de medewerkers?
• Programma van eisen: vertaal het doel om tot zelfsturing te
komen in criteria en uitgangspunten voor het leren in de
organisatie, wat moeten mensen kunnen na het leertraject,
ga je bottom-up of top-down ontwikkelen, hoe krijgen
medewerkers meer autonomie?
• Sleutels: hoe betrek je medewerkers bij het vormgeven van
de opleidingen, hoe zien hun leerpaden eruit, welke
dilemma’s spelen er? Bespreek de dilemma’s met
management en doelgroep,
• Spelers: wie regelt de uitvoering van het leerplan? Welke
interne en/of externe functionarissen worden betrokken? Wat
wordt de rol/taak van management, HRM en opleidingen?
• Organiseren: hoe en wanneer worden de leeractiviteiten
gepland, georganiseerd, gefaseerd, gefinancierd, geëvalueerd
en geborgd?
• Kennis: verzamel bestaande en nieuwe kennis, ontwikkel
nieuwe kennis en leer van praktijkervaringen,
• Leren: stel met betrokkenen een praktisch, aantrekkelijk,
herkenbaar en afwisselend programma van leeractiviteiten op.
Combineer hierbij verschillende leervormen voor diverse
doelgroepen.
Een leerplan is bedoeld om medewerkers te faciliteren en
stimuleren in hun ontwikkeling richting een zelfsturende
organisatie. Houd bij het maken van het leerplan altijd visie,
kernwaarden en organisatiedoelstellingen voor zelfsturing als
leidraad.
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Tip...

Weetje...
Uit ervaring blijkt dat 20% van het nieuwe gedrag wordt
beïnvloed door opleiden en 80% door het oplossen van
problemen in de werksituatie.

Tip...
• Werk zoveel mogelijk met interne trainers/coaches of
door een train-the-trainer constructie.
• Meet periodiek en koppel actief informatie terug in de
organisatie, zowel positief als negatief.
• Zorg ervoor dat directie en management ook zelf
meedoen.
• Betrek de OR en andere stakeholders bij de uitvoering.

Uit de praktijk...
van STMG
Om de kennis uit de pilots goed te borgen binnen de gehele
organisatie is er parallel aan de pilots een leertraject
ontwikkeld. Dit heeft een tweeledig doel:
1. medewerkers uit alle teams kunnen leren van de
ervaringen in de pilots,
2. STMG-medewerkers werken aan de cultuurverandering
die hoort bij de strategie.

Zie ook de handreikingen:
In voor zorg-leermodel en Principes
werkplekleren op
www.invoorzorg.nl/leermodel en
www.invoorzorg.nl/werkplekken

4.4.3 Meetplan
Als je zelfsturing gaat invoeren is het belangrijk om te evalueren
hoe de transitie gaat. Zo weet je of de beoogde vernieuwing lukt,
of dat je moet bijsturen. Het is daarom nodig om zowel tussendoor
als aan het eind van het traject te evalueren. Hierdoor krijg je
gegevens waarmee je het veranderproces kunt monitoren. Het
heeft alleen zin om te evalueren als je actie onderneemt op de
uitkomsten. Dit kan betekenen dat je de strategie moet bijstellen,
of dat je ontdekt dat je zaken hebt gemist, of juist dat je heel
tevreden bent met hoe het gaat.

Als je evalueren belangrijk vindt moet je daar een plan
voor opstellen. Denk daarbij aan vragen zoals:
• Hoe, wanneer en bij wie ga je meten?
• Wat is nodig in tijd en geld om te evalueren?
• Wat wil ik met de metingen bereiken?
Het gaat er dus om te bepalen wanneer je wat wilt laten meten, en
door wie, om te weten hoe je transitie naar zelfsturing ervoor staat.

Tip...
Uit de praktijk...
van ZorgAccent
Met vraag en antwoord op het ZorgAccentweb (een online
netwerk waar alle medewerkers van ZorgAccent toegang
toe hebben) wordt kennis en informatie uitgewisseld, zodat
niet ieder team opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

28 | Hoofdstuk 4 - Hoe maak je een plan van aanpak?

• Houd het evaluatieproces eenvoudig.
• Gebruik informatie die al beschikbaar is in jouw
organisatie; het kost veel tijd om nieuwe informatie te
verzamelen.
• Bedenk wie je de metingen wilt laten doen; er is veel
expertise beschikbaar die je kunt inzetten.
• Bepaal hoe je de vergelijking gaat doen van de voor- en
na-situatie, bijvoorbeeld tussen de nulmeting en de
eindmeting.
• Denk na over de doelgroep van de evaluatie: wie moet
wat weten over dit project? Moet je intern, of ook extern,
verantwoorden?

Een aanpak voor het meten van de voortgang bevat in ieder
geval de volgende elementen:

3. Stel een meetplan op

1. bepaal je startpunt;
2. stel vast op welke niveaus je wilt meten;
3. stel een meetplan op.

Een meetplan bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Bepaal je startpunt
• zorg dat de doelstellingen om tot zelfsturing te komen
SMARTI geformuleerd zijn (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend) en geef aan hoe
deze doelstellingen bijdragen aan de transitie naar een
zelfsturende organisatie;
• kijk welke informatie over de doelstellingen al beschikbaar en
bruikbaar is in jouw organisatie;
• stel de indicatoren vast die je wilt volgen, meten en bijsturen.

2. Stel vast op welke niveaus je wilt meten
Je kunt resultaten meten door indicatoren op interventie-,
organisatie- en omgevingsniveau:
• Op interventieniveau meet je:
- tevredenheid van medewerkers en cliënten over de 		
invoering van zelfsturing;
- kennis, inzicht en vaardigheden die medewerkers hebben
opgedaan;
- aantoonbaar gewenst gedrag van medewerkers in de praktijk;
- doelmatigheid: medewerkers ervaren minder verspillingen,
merken dat hun beschikbare tijd voor cliënten toeneemt,
ervaren meer rust etc.
• Op organisatieniveau meet je:
- financiële prestaties: productiviteitsverbetering, verlaging
overhead, verbetering rendement. Deze informatie is
voornamelijk afkomstig van de medewerker Planning &
Control of de HEAD;
- personele inzetbaarheid: lager ziekteverzuim,
medewerkersoordeel over de organisatie. Deze informatie
komt veelal van de medewerkers P&O;
- cliënt en kwaliteit: cliëntoordeel, verlaging aantal
incidenten, verbetering CQ-scores, verbetering
zelfredzaamheid cliënt. Deze informatie is veelal te
verkrijgen via de medewerker Kwaliteit;
- aansturing: verminderen van het aantal managementlagen,
beslismogelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
(teams).
• Op omgevingsniveau meet je:
- outcome-indicatoren zoals verminderde druk op
mantelzorgers, langer thuis wonen van mensen, toename
zelfredzaamheid of verlagen aantal bezoeken aan de
huisarts. Deze informatie is meestal niet direct beschikbaar
binnen de organisatie, maar komt van gemeenten, GGD en
het Zorgkantoor.

• stel de instrumenten vast die je gebruikt om de indicatoren te
meten. De meeste indicatoren worden op organisatieniveau
gemeten in de teamdashboards die worden gemaakt om de
teams zo goed mogelijk van stuurinformatie te voorzien.
Andere instrumenten die worden ingezet bij zelfsturing
hebben betrekking op het meten van de teamontwikkelingen
van de zelfsturende teams en de effecten op cliënten.
Respectievelijk zijn dit de teambarometer (zie hoofdstuk vijf)
www.invoorzorg.nl/teambarometerTR en het meetinstrument
vraaggestuurde zorg,
www.invoorzorg.nl/meetinstrumentenvraaggestuurdezorg;
• plan hoe en wanneer de meetactiviteiten worden
georganiseerd en geëvalueerd;
• plan minimaal twee metingen in: een voormeting bij de start
van de interventie en een nameting aan het einde van het
verandertraject. Als je het nodig vindt kun je tussentijds extra
metingen doen;
• stel vast wie is er verantwoordelijk is voor de metingen en
verspreiding van resultaten.

Tip...
Zie ook de handreikingen Meten van
resultaten in een In voor zorg-traject op:
www.invoorzorg.nl/metenvanresultaten.
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Hoofdstuk 5
Hoe voer je zelfsturende teams in?
Nu je weet wat zelfsturing is, wat de voordelen zijn en wat het je
oplevert, is de volgende vraag: hoe voer je het in? Waar moet je
op letten? Wat zijn logische stappen? Daarover gaat dit hoofdstuk.
Als je de ervaringen van organisaties die zelfsturing hebben
ingevoerd op een rij zet, zie je dat in de invoering steeds dezelfde
zes stappen terugkomen:
Stap 1. Ontwerp het ideale team
Stap 2. Ontwerp de nieuwe organisatie
Stap 3. Organiseer de randvoorwaarden
Stap 4. Vervang de teamleiderspositie
Stap 5. De teams zijn zelfsturend
Stap 6. Teamontwikkeling
Deze stappen zijn hierna verder uitgewerkt.

5.1		 Stap 1 Ontwerp het
ideale team
Als je zelfsturende teams wilt vormen is het belangrijk dat:
• het team een complete taak heeft, bijvoorbeeld de gehele
zorg- en dienstverlening aan de bewoners van een wijk;
• het team bevoegd is zo zelfstandig mogelijk te werken en zelf
het primaire proces plant, bijstuurt en knelpunten oplost;
• de taken van groepsleden op elkaar afgestemd zijn;
• de groep klein genoeg is om goede beslissingen te kunnen
nemen en groot genoeg om een compleet proces uit te
kunnen voeren;
• de teamleden voor meerdere taken binnen een groep
inzetbaar zijn;
• het team beschikt over een eigen werkplek, eigen middelen
en de juiste informatie.
Bron: BTSG
Om dit te organiseren moet je in ieder geval keuzes maken over
de volgende onderwerpen:
1. teamgrootte
2. contractomvang
3. productiviteit
4. teamsamenstelling
5. managementtaken
6. teamtaken en rollen
7. competenties/gedrag
8. regelruimte
9. werkgebied/wijkanalyse
10. budget/financiën
11. locatie/werkplek
12. relaties leggen met de omgeving
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1. Teamgrootte
Zelfsturende teams werken het beste als ze voor 50 - 60 cliënten
zorgen met 12 – 15 teamleden. Dat zijn voldoende mensen om
taken te verdelen en een team mee te kunnen vormen. Sommige
organisaties werken met grotere teams, tot 20 personen. Een
wat groter team betekent meer flexibiliteit in de onderlinge
vervanging. Het betekent echter ook dat de cliënt meer
medewerkers ziet. Verder gaat het ten koste van de onderlinge
afstemming, coördinatie en de ontwikkeling van het team.
Een veel kleiner team is weer kwetsbaar, bijvoorbeeld bij
ziekteverzuim, maar de kennis over de cliënten en de onderlinge
betrokkenheid is weer groter. In de praktijk blijkt dat de teams in
de stad vaak groter zijn dan op het platteland. Belangrijk is dat de
kwetsbaarheid van de groep minimaal is; afwezige medewerkers
moeten binnen de groep zelf opgevangen kunnen worden. Check
wel of je met de grootte van het team de gewenste productie kunt
halen. Soms is het even zoeken naar de juiste verhouding daarin.
Een team van gemiddelde grootte werkt het beste.
Andere factoren die de invulling van het werk beïnvloeden zijn:
verzorgt het team bijvoorbeeld wel of geen nachtzorg? Welke
zorgzwaarte is er nodig in de wijk? Uit hoeveel fte bestaat het
team? Meer fte per team betekent bijvoorbeeld dat je meer
cliënten kan bedienen; een toename van de zorgzwaarte juist
weer niet. Voor ieder team kunnen dit soort factoren variëren.

Tip...
• Het is beter om te beginnen met een teamgrootte van
maximaal twaalf personen met maximaal 50-60 cliënten,
anders wordt een team in de beginfase al snel te groot
om effectief te kunnen werken.
• Splits het team als het aantal cliënten en/of de
zorgzwaarte toeneemt en er meer dan vijftien
medewerkers nodig zijn om het werk te kunnen doen.

2. Contractomvang
Het is van belang dat elk teamlid minimaal zestien uur
beschikbaar is per week. Als je elkaar regelmatig ziet kun je ook
een goed werkend team opbouwen. Zo leer je elkaar kennen,
bouw je samen expertise op en kun je makkelijk overleggen over
je cliënten. Ook is de continuïteit van dienstverlening aan de klant
dan gewaarborgd. Met veel kleine contracten is dit niet reëel.
Als je slechts enkele teamleden met kleinere contracten hebt
kunnen zij wel weer flexibel inspringen op momenten dat er veel

cliëntenzorg nodig is (bijvoorbeeld bij ziekte in het team). Ook
kun je in dergelijke situaties medewerkers uit andere teams
vragen om bij te springen, of een flexpool inrichten. Zo heb je
altijd voldoende medewerkers beschikbaar.

3. Productiviteit
De meeste organisaties streven naar een teamproductiviteit van
maximaal 65%. Dat geeft medewerkers ruimte om alle
werkzaamheden binnen werktijd te doen. Of dat percentage ook
voor de organisatie voldoende is, hangt onder andere af van de
overheadkosten. Sommige teams kiezen ervoor om structureel
alle medewerkers vier uur onder de begrote tijd in te plannen. Zo
houden ze een marge over om bij te springen als het nodig is
(bijvoorbeeld bij het opvangen van zieke collega’s of andere
werkzaamheden).

Tip...
• Geef op basis van de gewenste productiviteit grenzen aan
voor minimale en maximale contractomvang van teams.
• Laat de teams daarbinnen zelf de contractomvang van de
teamleden bepalen.
• Laat teams zelf bepalen hoe ze hun uren invullen. Ze
kunnen bijvoorbeeld structureel minder uren inplannen
om flexibel in te kunnen springen voor collega’s.

4. Teamsamenstelling
Werken in een zelfsturend team vraagt meer van medewerkers
dan alleen de uitvoering van zorgtaken. Daarom is het verstandig
om per team een goede mix van functies te maken. De ervaring
leert dat meerdere functieniveaus in een team goed werken.
Bij zelfsturende teams zie je vooral teamleden van niveau 3, 4
en 5. Waar Buurtzorg alleen werkt met medewerkers vanaf
niveau 3, zie je dat bij veel zorgorganisaties teams (nog) met
niveau 2-medewerkers werken. Het is verstandig het aantal
niveau 2–medewerkers in een team niet te groot te maken. Zij
geven vaker de voorkeur aan zorgtaken en hebben soms moeite
om ook teamtaken/rollen op zich te nemen. ZorgAccent geeft om
die reden aan de ongeveer 120 medewerkers op niveau 2 een
opleiding om op niveau 3 te komen. Vierstroom heeft deze
medewerkers ondergebracht in een flexpool, zodat ze flexibel
ingezet kunnen worden voor uitvoerende zorgtaken.

bieden. Als je echter niet wilt dat de cliënt meerdere gezichten
ziet kan het juist weer een bezwaar zijn om ze (veel) in te zetten.
Het blijkt dat een goed werkend team bestaat uit ongeveer vijftien
personen met minimaal één, bij voorkeur twee, wijkver
pleegkundigen niveau 5 (voor de coördinatie van zorg), één à
twee verzorgenden niveau 2 en rond de tien verzorgenden/
verpleegkundigen van niveau 3 en 4.

Tip...
• Plaats in elk team minimaal één verpleegkundige niveau 5.
• Werk met een gering aantal medewerkers van niveau 2.
• Stel een goede functiemix samen op basis van de gewenste
productiviteit en de samenstelling van het team.

Uit de praktijk...
van Vierstroom
Tijdens het verandertraject bleek dat het werken in zelf
sturende teams niet voor alle medewerkers een aantrekkelijk
perspectief is. Daarom is parallel aan het verandertraject het
traject “Vierstroom Variant” gestart. Dit is de ontwikkeling
van een flexibele organisatie, die als ‘schil’ rondom de
wijkteams gaat werken. Medewerkers kunnen door deze
flexpool maximaal flexibel diensten kiezen.

5. Managementtaken
Er zijn taken en rollen in een team, maar er is geen aparte
leidinggevende functie. Zorg ervoor dat deze functie niet toch op
informele wijze ontstaat. Wel zijn er managementtaken die
verdeeld moeten worden over de teamleden. Denk hierbij aan
capaciteitsplanning, de intermediairsrol, naar de directie en
andere teams, of productontwikkeling. Het blijkt dat ieder team
vaak een kartrekker heeft, die hierin als vanzelf het initiatief
neemt. Vaak is dit dan een teamlid met een hoger opleidingsniveau,
meestal vanaf niveau vier. Extramuraal is dit vaak de
verpleegkundige. Voor de ontwikkeling van de zelfsturing in de
teams is dit geen gewenste situatie. Laat deze rol dan ook
rouleren onder de teamleden. Buiten het team is er een
leidinggevende of coach die meerdere teams begeleidt.

Er kan wel op een goede manier met medewerkers van niveau 2
gewerkt worden in een zelfsturend team. Zij kijken vanuit een
ander perspectief naar de cliënt en dat kan ook meerwaarde
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6.Teamtaken en rollen
In een zelfsturend team heb je geen traditionele functies meer,
maar werk je met taken en rollen. De teamleden hebben
verschillende taken/rollen binnen zowel het primair zorgproces
(cliëntgebonden) als het organisatieproces (regelzaken). Naast
dat ze zorgen voor goede dienstverlening aan de cliënt en
relevante contacten onderhouden met behandelaars etc., heeft
een teamlid een bredere verantwoordelijkheid. Dit kan
bijvoorbeeld de rol van planner, teamvertegenwoordiger of
innovator zijn.
Er is dus geen aparte leidinggevende functie, maar het team is
gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten. Zowel bij
successen als bij problemen wordt het team als geheel
aangesproken. Bij de start is het verstandig om het team te
ondersteunen om de taken en rollen bewust te verdelen. Zo
ontstaat er geen ongewenste informele ordening. Er zijn
meerdere taken en rollen te verdelen in het team. Zorg ervoor dat
er op iedere uitvoerende taak minstens twee leden inzetbaar zijn.
Teamtaken en teamrollen hangen nauw met elkaar samen. De
volgende teamtaken komen voor bij zelfsturende teams:
• planning;
• voorzitten en notuleren van vergaderingen;
• externe contacten met ketenpartners in de wijk (zoals de
huisarts);
• communicatie en PR voor zichtbaarheid in de wijk;
• intakes en aanvragen indicaties (CIZ);
• werving, selectie en inwerken nieuwe teamleden, begeleiding
teamleden;
• leerlingen- en stagebegeleiding;
• teammail beantwoorden, informeren van collega’s over
wijzigingen;
• voortgangsrapportages, teamplan, verzamelen gegevens,
aanspreekpunt zieke medewerkers;
• bestellen materiaal, regelen facilitaire zaken,
teamboodschappen;
• beheren van het teambudget en de financiën;
• huisvesting, onderhoud, schoonmaak, kosten;
• inhoudelijke aandachtsgebieden als dementie, wondzorg,
stomazorg, diabetes, COPD, palliatieve zorg, psychiatrie;
• opstellen van een zorgleefplan samen met de cliënt.

Een aantal taken uitgelicht:
Planning
Meestal is de planning een taak voor één van de medewerkers in
het team. Door de planning aan het team zelf over te laten kan
efficiënter met de tijd worden omgegaan. Daarnaast levert
zelfplanning meer draagvlak en begrip op binnen een team.
Teamleden weten namelijk van elkaar wanneer ze ingepland
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kunnen en willen worden. Ook vergroot het de klantgerichtheid:
teamleden kunnen zelf hun cliënten goed informeren en ervoor
zorgen dat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij hen zorg
verlenen. Er zijn organisaties die het plannen centraal blijven
regelen en organisaties die de keuze aan de teams laten. Waar je
ook voor kiest: een goed roostersysteem dat aansluit bij het
primair proces is een belangrijke voorwaarde.

Externe contacten
De huisartsen zijn belangrijke samenwerkingspartners. Zowel
teamleden als huisartsen zijn erg positief over de korte lijnen die
ontstaan door het werken met zelfsturende teams. Er is meestal
wel een teamlid dat het leuk vindt deze contacten te onderhouden
en als aanspreekpunt te fungeren. Deze persoon kan een sociale
kaart maken van het gebied en, naast de huisarts, ook contact
leggen met bijvoorbeeld een ouderenadviseur welzijn en andere
hulp- en dienstverlenende organisaties. Het kan ook nuttig zijn
als dit teamlid een rol speelt in ketenzorgtrajecten of trajecten
voor wijkgericht samenwerken.

Tip...
Op www.invoorzorg.nl/wijkgerichtwerken
vind je informatie en tools voor integraal
wijkgericht samenwerken.

Opstellen zorgleefplan
Een belangrijke afspraak is dat één verpleegkundige de regie
over het zorgleefplan van een cliënt blijft voeren. Teamleden
blijven wel met elkaar in gesprek over de zorgverlening aan
cliënten. Dit is nuttig en noodzakelijk. Maar uiteindelijk is er één
persoon verantwoordelijk voor het zorgleefplan van de
betreffende cliënt. Het team volgt de aanwijzingen in het plan.

Tip...
• Bepaal welke taken de teams zelf mogen verdelen.
• Stel vast welke taken en rollen minimaal door het team
gedaan moeten worden en aan welke eisen deze moeten
voldoen.
• Bepaal of de planning centraal plaatsvindt of in de teams.
• Als de planning in de teams plaatsvindt, laat de teams
dan bepalen of ze een planner in willen huren of zelf
willen plannen.
• Geef minimaal één van de teamleden de taak om de
zorgvisie binnen het team levend te houden en eigen
doelen te formuleren.

Naast concrete taken hebben teamleden ook rollen te vervullen.
Ook hierbij is de teamrolhouder aansprakelijk en verantwoordelijk
voor haar handelen, maar is het team verantwoordelijk voor de
resultaten. Binnen het team worden een aantal rollen benoemd.
De verdeling van de rollen hangt nauw samen met de verdeling
van de taken.

Mogelijke rollen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zorgverlener
zorgcoördinator
teamspeler
planner
indicatiesteller/beheerder
huismeester
zorginnovator
personeelsbeheerder
teamvertegenwoordiger
informatiebeheerder
mentor
regisseur
ontwerper
ondernemer
kwaliteitsbewaker
beheerder externe relaties

7. Competenties/gedrag
Bij de samenstelling van een team is het zinnig om na te gaan
welke kwaliteiten en talenten er nodig zijn. De vaardigheden en
competenties van de individuele teamleden bepalen namelijk
voor een groot deel de kwaliteiten van een team. Veel organisaties
geven de medewerkers de ruimte om zelf een team te kiezen en
samen te stellen. Dit sluit aan bij de visie op zelfsturende teams.
Medewerkers krijgen alle vrijheid, staan zelf aan het roer en zijn
daarmee verantwoordelijk voor de consequenties van hun
keuzes. Er zijn verschillende methoden om met elkaar inzicht te
krijgen op de ideale teamsamenstelling. Zie hiervoor stap zes
over teamontwikkeling.

8. Regelruimte

Tip...
• Houd bij de samenstelling van het team rekening met de
kwaliteiten van de individuele teamleden.
• Bepaal samen met het team de taken en rollen en wie
welke taak/rol gaat uitvoeren.
• Stimuleer het team om elkaar te ondersteunen bij de
uitvoering van de taken/rollen.

Uit de praktijk...
van Vierstroom
De teams van Vierstroom werken met vier teamrollen. Een
teamrol bestaat uit meerdere taken en wordt door tenminste
twee personen vervuld. De vier huidige rollen zijn:
• plannen en roosteren
• kwaliteit
• teamzaken
• marketing en innovatie

Zodra teams teveel moeten werken met richtlijnen en protocollen
belemmert dat hun flexibiliteit en regelruimte. Toch zijn kaders
en afspraken vanuit de organisatie een voorwaarde voor
succesvolle teams. Zelfsturende teams regelen dus zoveel
mogelijk zelf, maar hebben kaders nodig. Die kaders worden
door de teams samen met de directie geformuleerd en kunnen
over allerlei verschillende zaken gaan. Mag het team zelf
uitzendkrachten inzetten of nieuw personeel werven? Mogen ze
eigen ruimtes huren en investeringen doen? Een eigen
kleurstelling kiezen voor bijvoorbeeld het logo? Eigen
vragenlijsten ontwikkelen voor een cliënttevredenheids
onderzoek? Zelf afspraken maken met het zorgkantoor?
In een zelfsturende organisatie werken teams en directie
integraal samen en formuleer je de antwoorden op deze vragen
dus samen. Uitgangspunt is dat het primaire proces leidend is.
De ondersteunende diensten adviseren de teams over dergelijke
vragen vanuit de eigen deskundigheid.
In de praktijk worden meestal de volgende keuzes gemaakt:
Centraal:
• financiële afspraken met het zorgkantoor;
• de salarisadministratie en facturering;
• de kaders voor werving van personeel en inzet van
uitzendkrachten (HRM);
• advies over het gebruik van logo, beeldmerk en huisstijl van
de organisatie (Communicatie). De directie kan ervoor kiezen
dit als voorwaarde te stellen voor alle teams.
Decentraal:
• de samenwerking met huisartsen, en andere belangrijke
partners in de wijk, is een taak voor de wijkteams.

Hoofdstuk 5 - Hoe voer je zelfsturende teams in? |

33

Hoofdstuk 5 Hoe voer je zelfsturende teams in?

9. Werkgebied/wijkanalyse
De teams zitten in de wijk, dicht bij de cliënt. Het is verstandig om
een analyse te maken van de wijk waar het team verantwoordelijk
voor is. Zo krijgt het team zicht op de zorgvraag en –aanbod in
zijn werkgebied.
Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die helpen bij het
maken van een wijkanalyse. Zo worden in de publicatie ‘Zicht op stand
van zaken wonen, welzijn, zorg’ negen instrumenten gepresenteerd
waarmee je vraag en aanbod in een bepaald gebied kunt
vergelijken (www.invoorzorg.nl/vraagaanbodwwz). Welk instrument
het meest geschikt is voor jouw organisatie, hangt bijvoorbeeld
af van de periode waarover je een prognose van de zorgvraag wilt
hebben en op welk niveau (wijk-, gemeentelijk of regioniveau).
De geografische grenzen van de teams zijn afhankelijk van een
aantal factoren:
• de relatie met de huisartsen;
• de natuurlijke afbakeningen in het werkgebied (zoals
wijkgrenzen);
• de zorgvraag en het zorgaanbod.
Zie een voorbeeld van een wijkscan in hoofdstuk 7.

Tip...
• Maak een analyse van het zorgaanbod en de zorgvraag in
het betreffende gebied. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een
wijkanalyse.
• Gebruik de gebiedsindeling van de huisartsen.
• Gebruik zoveel mogelijk de gemeentelijke wijkindeling.

Uit de praktijk...
van Omring
Managers van Omring kunnen gebruik maken van een
wijkanalyse en gekoppeld daaraan een plan van aanpak
voor de regio. De wijkanalyse geeft inzicht in de
zorgbehoefte en zorgaanbod in de wijk. In het plan van
aanpak voor de regio staat beschreven welke rol en aanpak
het wijkteam op zich neemt.
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Uit de praktijk...
van Omring
Omring maakt aan het begin van het leer- en verandertraject
voor ieder wijkteam een wijkanalyse. Het doel hiervan is om
teams inzicht te geven in hun marktsituatie en bewust
wording van de eigen omgeving te stimuleren. Het blijkt dat
teams met de informatie uit de wijkscans pro-actiever
inspelen op wijkontwikkelingen, meer zicht hebben op
andere aanbieders in de wijk (sociale kaart) en actiever
bouwen aan een netwerk.
De teams ontvangen eenmaal per kwartaal een overzicht van
hun marktaandeel. Dit wordt verstrekt door de marketeer
van Omring. Bij onduidelijke veranderingen kan een
wijkteam een volledige wijkscan of uitwerking van een
specifiek onderdeel bij de marketeer aanvragen. Dit is een
efficiënte en doeltreffende werkwijze.
De wijkanalyse van Omring verschaft het team inzicht in de
kenmerken van kwetsbare groepen inwoners (bijvoorbeeld
het aantal mensen met dementie) in de betreffende wijk en
de verwachtingen voor de toekomst. Ook geeft het informatie
over het marktaandeel van de organisatie (AWBZ en Wmo) in
relatie tot andere zorgaanbieders. Om tot een volledige
wijkanalyse te komen gebruikt Omring meerdere databases,
zoals die van LinkinCare, GGD, CAAM en Geriant.

10. Budget/financiën
Teamleden van een zelfsturend team zijn niet gewend om voor
hun werk een eigen budget te beheren. Toch blijkt dat er zeer
kostenbewust wordt gewerkt als ze verantwoordelijk zijn voor
hun eigen huishoudboekje. Elk team heeft de beschikking over
een eigen teamkas, van waaruit ze praktische zaken kunnen
financieren. Dit stimuleert het ondernemerschap van het team.
Ze kiezen bijvoorbeeld voor een beperkt aantal werkplekken en
loggen vaker thuis in. Het geld dat ze besparen besteden ze aan
andere zaken. Daarnaast zoeken ze actief naar creatieve
mogelijkheden om zaken gratis, of tegen gereduceerd tarief, te
krijgen. Zo zijn er bijvoorbeeld bakfietsen en fietstassen geleverd
door een fietsenwinkel in de wijk die op die manier betrokkenheid
bij de buurt laat zien. Uiteindelijk blijkt een eigen teambudget tot
kostenbesparing voor de organisatie te leiden.

krijgen op de formele en informele netwerken rondom de cliënt
en daar werkzame relaties mee op te bouwen.

Tip...
• Geef de teams een eigen budget.
• Stimuleer ze om creatief te zijn.
• Ondersteun teams bij deze nieuwe verantwoordelijkheid.

Uit de praktijk...

De visie van Buurtzorg op de zorg voor de cliënt illustreert dit
goed. Deze visie gaat uit van een schillenmodel dat het
zelfmanagement van de cliënt wil bevorderen (Mbc Buurtzorg,
Ernst & Young, 2009):

Cliënt
(zelfredzaam)
van ZorgAccent

Informeel
cliëntnetwerk

De teams hebben een eigen kas met €200,-. Ze kiezen zelf
waaraan ze dit besteden. Als ze nog €50,- over hebben
mogen ze ‘bijhalen’. Ze gaan hier zo goed mee om dat er
minder budget nodig is.

Buurtzorgteam
Formeel
zorgnetwerk

11. Locatie/werkplek
De meeste teams hebben budget om zelf een geschikte werkplek
te zoeken in hun werkgebied. Vaak ligt een werkplek in een
gezondheidscentrum of bij een huisartsenpraktijk voor de hand.
Het is van belang dat de locatie in de wijk ligt en niet bij een
intramurale instelling. Organisaties die dat wel gedaan hebben,
hebben daar vaak spijt van omdat het geen meerwaarde heeft. Er
is amper samenwerking met de interne behandelaars, of de
teams worden negatief beïnvloed door de traditionele werkwijze
van de intramurale instelling.

Tip...
• Laat teams zelf een werkplek zoeken.
• Geef aan waar de werkplek aan moet voldoen
(bijvoorbeeld: niet in een intramurale instelling).
• Maak een draaiboek hoe teams het aan kunnen pakken.

12. Relaties leggen met de omgeving
Het werken met zelfsturende teams geeft professionals de
ruimte om de vraag van de cliënt echt centraal te stellen. Ook
kunnen ze het persoonlijk- en zorgnetwerk van de cliënt beter
betrekken bij de zorg. Je kunt dit nieuwe zorg verlenen dan ook
zien als een partnerschap of samenwerkingsverband met iedereen
die rondom de cliënt werkt: familie, vrienden, kennissen, de buurt/
wijk, zorgverleners, gemeenten en zorgorganisatie (bron: ZZG
Zorggroep). Voor de zelfsturende teams is het belangrijk zicht te

5.2		 Stap 2 Ontwerp de
nieuwe organisatie
Het omvormen van jouw organisatie tot een zelfsturende
organisatie betekent feitelijk dat je de organisatie praktisch
opnieuw ontwerpt. Dit heeft consequenties voor het organogram
en het sturingsmodel. Je maakt de bestaande organisatie
eigenlijk eenvoudiger en slagvaardiger. Je zet het primaire
proces centraal en de organisatie vormt zich daaromheen.
In het plan van aanpak staat waarom en hoe je zelfsturing wilt
invoeren in de organisatie en welke resultaten je daarmee wilt
bereiken. Wat je nu praktisch moet regelen is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

het nieuwe organogram;
nieuw sturingsmodel/visie op management;
nieuwe functieboeken en competenties;
taken/werkwijze ondersteunende diensten;
inrichten van een wijkservicecentrum (bedrijfsbureau);
communicatiestructuur.
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1. Het nieuwe organogram
Eerder werd al helder dat in een zelfsturende organisatie het
traditionele ‘harkje’ niet meer werkt. Op papier bestaat een
zelfsturende organisatie uit zelfsturende teams, een directie en
ondersteunende diensten. De teams leggen direct verantwoording
af aan de directie. Soms zit er nog een managementlaag tussen.
Er zijn coaches beschikbaar voor de teams voor vragen en de
ondersteunende diensten leveren inhoudelijke expertise en
advies op maat.
Voor de organisatie betekent dit concreet een reductie van
directie, management en medewerkers bij de ondersteunende
diensten. De teams staan centraal. Het moment van reductie van
management hangt af van hoe je het veranderproces wilt
inrichten. Bepalende factoren kunnen zijn:
• de mate waarin teams zelfstandig opereren en op welke
onderdelen;
• de beschikbaarheid en kwaliteit van een coach;
• de mate waarin goede ondersteuning van het cliëntproces
gerealiseerd is (ICT);
• de mate waarin duidelijkheid en ondersteuning is over
flankerend beleid (HRM, financiën, communicatie, etc.);
• de kwaliteit van de informatie die de teams ontvangen over de
bedrijfsvoering.

Volgens...
Maarten Helmich,
Thuiszorg Rotterdam

“Door het veranderen van het
traditionele organisatiebeeld in de
vorm van een harkje naar een meer
cirkelvormige structuur breng je al iets
in beweging. Een cirkel beeldt hierbij
het proces van uitvoering en sturing uit
dat zo zelfstandig mogelijk wordt
uitgevoerd. Ongelijkwaardigheid in
posities is hierbij ondergeschikt.”
2. Nieuw sturingsmodel/visie
op management
Hoe wordt een zelfsturende organisatie bestuurd? In zowel een
traditionele, als een zelfsturende, organisatie worden de doelen
bepaald door de directie (al gebeurt dat in een zelfsturende

Organisatieschema zelfsturende organisatie

Directie
Team

Team

Team

Ondersteuning

Coaches

Bron: Vermeer/Wenting, Zelfsturende teams in de praktijk, 2012
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organisatie in samenspraak met de teams). In een traditionele
organisatie sturen managers op de resultaten en controleren die,
ondersteund door een afdeling planning & control. Bij zelf
sturende teams ligt deze rol in de teams. Teams zijn zelf
verantwoordelijk voor hun resultaten.
Vanuit de organisatie krijgen teams gedegen sturingsinformatie
(dashboards) waarop de organisatienormen staan en de
resultaten van het team (zie ook 5.3.1). Zo kunnen zij zelf actie
ondernemen op zaken die minder goed lopen. Door periodiek als
team de resultaten te bespreken houden ze een vinger aan de
pols. De directie heeft inzage in de managementinformatie van
alle teams, maar grijpt alleen in als ze geen verbetering zien. De
afdeling planning & control heeft hier een informerende en
adviserende rol in.
Door deze werkwijze is de traditionele managementpositie
overbodig. Sommige organisaties houden wel regiomanagers, of
bieden teams een coach, zodat ze bij problemen een aanspreek
punt hebben. In de ideale ‘zelfsturende wereld’ lossen teams
echter zelf problemen op of vragen een coach om hulp. Als toch
escalatie van een probleem nodig is kan het team terecht bij de
directie.

3. Nieuwe functieboeken en competenties
Omdat directie, management, ondersteunende diensten en
teams in de nieuwe organisatie ook nieuwe taken en rollen
krijgen moeten de functieprofielen en competenties ook worden
aangepast. Hierin kan de afdeling HRM een adviserende of
uitvoerende taak op zich nemen. In sommige organisaties gaan
de teams samen met HRM aan de slag om nieuwe profielen op te
stellen. Achter in deze handleiding vind je voorbeeldprofielen van
een regiomanager en een wijkteamcoach ter inspiratie. Zie ook:
- www.invoorzorg.nl/nieuwecompetenties
- www.invoorzorg.nl/nieuweberoepsprofielen
- www.invoorzorg.nl/opstellencompetentieprofiel

Tip...
De functie-eisen voor iemand die in een zelfsturend team
gaat werken zouden er als volgt uit kunnen zien:
• niveau 3;
• maximaal 16 uur;
• in staat om alle diensten te werken;
• één vaste vrije dag;
• één variabele vrije dag;
• vriendelijk en toegankelijk;
• inleveringsbereid;
• creatief in het zoeken naar mogelijkheden/oplossingen;
• teamtaken willen uitvoeren;
• soepel in het verlenen van de zorg en in de omgang met
cliënten;
• bereid te werken volgens de afspraken zoals deze in het
team gelden.
Bron: Zelfsturende teams in de praktijk, Ben Wenting, Astrid
Vermeer, 2012, p.37

Tip...
Zorg dat competentieprofielen aansluiten op het gewenste
werkgedrag.

Uit de praktijk...
van ZorgAccent
Er worden regelmatig expertmeetings gehouden. Deze
worden aangekondigd op het ‘ZorgAccentweb’.
Medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen. Op
basis van hun input wordt dan een beleidsvoorstel gedaan.
Op deze manier wordt er ook gewerkt aan de nieuwe
functiebeschrijvingen.

4. Taken/werkwijze
ondersteunende diensten
Betrek de ondersteunende diensten (HRM, ICT, communicatie,
centrale administratie etc.) op tijd bij de nieuwe organisatie. De
ondersteunende diensten zorgen voor het inzicht en de informatie
die de teams nodig hebben om hun werk goed te doen en zijn
hiermee een belangrijke schakel voor het slagen van het traject.
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Omdat teams een aantal zaken zelf gaan doen, worden de
ondersteunende diensten kleiner. Ook betekent dit dat ze aan de
teams moeten vragen wat ze nodig hebben aan ondersteuning.
Hun rol wordt dus meer vraaggericht in plaats van oplossings
gericht.
Om te checken of de dienstverlening aansluit bij de behoeftes
van de teams zullen de ondersteunende diensten dit regelmatig
moeten vragen, bijvoorbeeld door digitale enquêtes of
vragenlijsten of door overleg met de teams.

Tip...
Waak ervoor dat ondersteunende diensten niet
oplossingsgericht - en daarmee voorschrijvend - werken
richting de teams, dat frustreert het ontwikkelproces
richting zelfsturing.

5. Inrichten van een wijkservicecentrum
(bedrijfsbureau)
Voor de teams is het belangrijk dat een centrale administratieve
unit hen ondersteunt bij een aantal administratieve handelingen.
Hiervoor wordt vaak een wijkservicecentrum of helpdesk
opgericht. Het wijkservicecentrum levert de financiële gegevens
aan de teams, zorgt voor de salarisadministratie, beantwoordt
vragen over bijvoorbeeld indicatie, registratie, persoons
alarmering, aanvraag van hulpmiddelen of kasgeld. Daarnaast
ondersteunt ze de teams bij overschrijding van het budget en
aanvragen van nieuwe indicaties.

Tip...
• Vraag teams bij welke administratieve handelingen zij
ondersteuning willen.
• Richt hiervoor een wijkservicecentrum of helpdesk in.
• Maak duidelijke afspraken over wat de teams zelf doen
en wat de helpdesk doet.
• Waak ervoor dat deze dienst niet te groot wordt.

6.Communicatiestructuur
In de nieuwe organisatie loopt de communicatie over
organisatieontwikkelingen niet meer standaard via een
hiërarchische managementstructuur. Hier moet je dus iets op
bedenken. Zelfsturende teams werken heel zelfstandig en zien
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elkaar ook beperkt. Het is dus zeer relevant om te zorgen dat ze
weten wat er in de organisatie speelt. In je communicatieplan
kun je hier middelen voor opnemen. Bestuur en management
blijven op de hoogte via het managementinformatiesysteem.
Zorg dat dit dus goed op orde is. Veel organisaties lossen de
communicatie met de teams op door virtuele communities in te
richten. Meer hierover in stap 3.

5.3		 Stap 3 Organiseer de 		
randvoorwaarden
Zelfsturende teams kunnen alleen ondernemend en zelfstandig
werken als ze beschikking hebben over de juiste middelen,
materialen en informatie. De volgende randvoorwaarden zijn
belangrijk voor het functioneren van de nieuwe teams:
1. ICT-ondersteuning;
2.	HRM-ondersteuning;
3. ondersteuning op het gebied van communicatie en leren;
4. dienstverlening die ondersteunende diensten bieden
aan teams;
5. wijkteamcoaches aanstellen;
6. administratieve taak teams ondersteunen en controleren.

1. ICT-ondersteuning
Dashboard
Teams hebben inzicht nodig in hun prestaties. Zij willen weten of
ze succesvol zijn en waardoor dat komt. Veel organisaties hebben
daarom een dashboard (of cockpit) ontwikkeld of zijn daarmee
bezig.
Het dashboard geeft per team aan wat de kwalitatieve en
kwantitatieve resultaten zijn. Zo kunnen ze het effect van hun
zelfsturing, of anders gezegd hun acties, terugzien in de
prestaties. Ze zien bijvoorbeeld wat er gebeurt met de
productiviteit als ze de planning anders regelen. Of ze krijgen
inzicht in hoeveel klanten ze in een bepaalde periode hebben
geholpen, hoeveel tijd ze gemiddeld aan een klant besteden en of
het tijdstip waarop de zorg wordt geleverd, overeenkomt met de
afgesproken tijden.
De resultaten per team en het totaal komen via de
performancefunctie van de controller beschikbaar. Als het niet
goed gaat kan de organisatie (bij-)sturen.

ZorginBeeld / Frank Muller
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ICT-systeem

Uit de praktijk...
van Vierstroom
Vierstroom heeft een cockpit ontwikkeld die de teams elke
week nieuwe informatie biedt op drie domeinen:
• Cliënt:
- cliënttevredenheid
- aantal complimenten/verbeterpunten dat een team 		
ontvangt van cliënten
- aantal medewerkers per cliënt
• Personeel:
- ziekteverzuim
- medewerkerstevredenheid
- inzet flexpool
- realisatie t.o.v. contracturen
• Organisatie:
- productiviteit
- ongelegitimeerde zorg (uren buiten de indicatie)
- rendement
Het vierde kwadrant, ‘de omgeving’, is nog in ontwikkeling.
Dit kwadrant zegt iets over het team in relatie tot haar
directe omgeving.
Door deze gegevens elke week te vernieuwen kan het team
sturen op de resultaten.

Uit de praktijk...
van Vitras/CMD
Teams hebben via een dashboard inzicht in hun prestaties.
De dashboards geven de volgende informatie:
• effectiviteit o.a. reistijd;
• het aantal uren waarover ORT-toeslag betaald moet worden;
• ziekteverzuim;
• aantal productieuren en aantal cliënten;
• gemiddeld aantal uren per cliënt;
• berekenen medewerkersmix: aantal uren verzorging dat
door de verpleegkundige wordt geleverd;
• aandeel uitzendkrachten;
• in- en uitstroom medewerkers.
Het huidige dashboard is gericht op het monitoren van
teams. De gegevens komen uit de plannings- en registratie
administratie en zijn op weekbasis beschikbaar. Aan de
parameters zijn normen gekoppeld waar teams aan moeten
voldoen.
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Het kiezen van het juiste ICT-systeem is een enorme opdracht en
is vaak een proces met beperkingen. Omdat de teams ermee
moeten kunnen werken moet je de keuze in ieder geval in
samenspraak met de teams maken. Het betrekken van teams in
dit keuzeproces, en daarmee het geven van inspraak, is voor de
meeste organisaties echter ‘nieuw’. Realiseer je dat teams andere
behoeftes hebben dan het management en andere functionele
eisen formuleren. Om de balans te vinden tussen de behoeftes van
het management en die van de teams is het belangrijk om vanaf de
start de verwachtingen bij de medewerkers te managen.

Tip...
Zorgorganisaties hebben vaak veel verschillende admini
straties, zoals productieregistratie, klantenadministratie,
personeelsadministratie, salarisadministratie en berichten
verkeer met het zorgkantoor. Het is verstandig om deze
administraties kritisch te bekijken voor je ze in een
geïntegreerd systeem opneemt.
Zelfsturende teams hebben eenvoudige ICT nodig die het
hen gemakkelijk maakt om hun werk te doen.

Wat is een goed systeem?
Deze vraag laat zich niet gemakkelijk beantwoorden. Het is heel
lastig om een blauwdruk te maken voor ICT. Sommige
organisaties bestaan uit diverse onderdelen (of Bv’s) die
verschillen in taken, omvang en doelgroepen. Ook wensen van
zorgkantoren spelen een rol (de één verwacht zeer gedetailleerde
urenregistraties, de ander helemaal niet).
Goede ICT zorgt voor minder administratie en ondersteunt
zelfsturing. Goede ICT ondersteunt de medewerker in het
dagelijkse proces van zorgverlening. Dat vertaalt zich in de juiste
informatie op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op
de juiste plaats. Daarom is het van belang om zorgverleners
nauw te betrekken in het selectieproces.

Passende ICT-systemen bieden:
• digitale inzage in de zorgleefplannen;
• mogelijkheden voor digitale communicatie (overdracht,
afstemming);
• mogelijkheden voor eenvoudig toegankelijke informatie- en
kennisuitwisseling binnen het team en met andere teams en
ondersteunende diensten. Denk hierbij aan forums en
‘Twitter’-achtige oplossingen;
• eenvoudige en efficiënte manieren van roostering en plannen.
Facturering en salarisadministratie blijven zaken voor de centrale
administratie.

Vaak bestaat een ICT-systeem uit een besloten deel voor het
team en een open deel waar alle teams met elkaar gegevens uit
kunnen wisselen. Uitgangspunt is dat de teams er gemakkelijk
mee kunnen werken en dat het systeem financieel haalbaar is.
Een goed ICT-systeem ondersteunt dus je visie op zelfsturing en
is praktisch, haalbaar en betaalbaar.

Weetje...
Het lijkt voor de teams prettig als ze zelf kunnen kiezen hoe
ze de ICT (vooral de planning) gebruiken. Voor onderhoud
en beheer zijn grote ICT-variaties tussen teams echter heel
lastig te managen. Hierdoor kan het voorkomen dat
aangeboden variaties op de planning niet goed functioneren.
Als teams op hoofdlijnen op dezelfde manier met de planning
omgaan is het makkelijker om ze goed te ondersteunen. Ook
maakt dat de flexibele uitleen tussen de teams eenvoudiger.

Tip...
•
•
•
•
•
•

Doorloop alle registraties en administraties kritisch.
Schrap wat niet per se noodzakelijk is.
Vereenvoudig formulieren.
Betrek teamleden hierbij.
Kies voor een passend ICT-systeem.
Bied een team ICT-scholing aan; dat vergemakkelijkt de
zelfsturing van het team.
• Geef een team de ruimte zelf te bepalen wat ze nodig
hebben, maar geef wel suggesties voor zaken die nodig
zijn bij de start (zoals een printer en internettoegang).
• Raadpleeg andere organisaties voor tips.

Bij de transitie naar zelfsturing heeft HRM een belangrijke rol.
Bij het ondersteunen van het veranderproces richting zelfsturing
kan HRM adviseren over functies, competenties en
inrichtingsvraagstukken. Maar ook over wet- en regelgeving bij
arbeidsrelaties en de rol van de OR in een zelfsturende
organisatie. Een andere belangrijke taak is het ondersteunen van
de teams door het bieden van expertise bij werving & selectie,
arbeidsvoorwaarden en mutaties. Een HRM-afdeling kan ook
aanbieden deze diensten voor de teams te (blijven) doen.
Bij sommige organisaties verdwijnt de HRM-afdeling langzaam.
Hier wordt HRM-selfservice ingericht, zodat alles digitaal gaat.
Medewerkers werken vaak al met een I-pad en iedereen heeft
een smartphone, zodat ze relevante gegevens altijd kunnen inzien.

Tip...
• Wees duidelijk wat de medewerker kan verwachten van
HRM om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
• Zorg voor een heldere procedure als mensen niet in het
zelfsturende team passen.
• De teams bepalen zelf de kaders. Steun ze daarbij met
specifieke HRM-expertise.

3. Ondersteuning op het gebied
van communicatie en leren
De communicatie bij zelfsturende teams gaat vaak ‘digitaal’.
Omdat zelfsturende teams elkaar weinig fysiek treffen worden
dilemma’s vaak virtueel besproken en oplossingen digitaal met
elkaar gedeeld. Zo zijn er communities, platforms en
klankbordgroepen. Ook iPads en smartphones spelen een grote
rol in de onderlinge communicatie- en kennisuitwisseling en
worden steeds meer gebruikt door de teams.

2. HRM-ondersteuning
Nieuwe medewerkers in een nieuw organisatiemodel betekent dat
de dienstverlening van HRM ook verandert. De meeste personeels
zaken worden nu namelijk door het team zelf uitgevoerd:
• kortdurend ziekteverzuim en vakanties: de teams regelen zelf
de vakantieplanning en de vervanging en het contact met de
zieke collega;
• functioneringsgesprekken: teams ontwikkelen daarin hun
eigen aanpak;
• opleiding: de behoefte aan opleiding, en of die plaatsvindt in
werktijd of in vrije tijd, bepaalt het team zelf.
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Tip...
• Creëer een mogelijkheid voor digitale informatieuitwisseling en leren van elkaar.
• Stimuleer medewerkers en management hier gebruik
van te maken.
• Vraag als management regelmatig naar de mening van
de medewerkers.

community kunnen teamleden digitaal ervaringen en inzichten
met elkaar delen. Ook kunnen ze vragen aan elkaar stellen of
onderlinge discussies starten over waar ze tegenaan lopen. Zo
delen ze kennis en informatie met elkaar en leren van en met
elkaar in de praktijk. Zowel teams als management kunnen hier
gebruik van maken.

Uit de praktijk...
van ZorgAccent

Visitekaartje
De teams zijn het visitekaartje van de organisatie. Ze bepalen zelf
hoe ze hun diensten onder de aandacht brengen bij bewoners en
andere dienst- en hulpverlenende organisaties in de buurt. De
verantwoordelijkheid voor de communicatie-uitingen in hun wijk
ligt dan ook bij de teams. Ze worden hierbij ondersteund door de
communicatieafdeling met advies op maat of door het maken van
een kader voor een uniform beeld naar buiten. Denk hierbij aan
richtlijnen voor het voeren van het logo. Of het gebruik van de
juiste kleuren voor bijvoorbeeld bodywarmers of fietstassen. De
afdeling communicatie zorgt dus voor teamoverstijgende PRondersteuning van de teams.

ZorgAccent maakt veel gebruik van het digitale
ZorgAccentWeb om de mening van de teams te horen over
specifieke onderwerpen. Zo is bij het formuleren van
nieuwe functiebeschrijvingen aan medewerkers gevraagd
wie mee wil denken. Dan vormt zich een groep rondom dit
onderwerp. De voorstellen die door die groep worden
gedaan, worden dan weer via ZorgAccentWeb aan de teams
kenbaar gemaakt. Daar wordt dan weer op gereageerd.
Uiteindelijk hakt de directie de knoop door en beslist wat
het wordt. ZorgAccent maakt gebruik van ECare.

Volgens...

Uit de praktijk...
van ZorgAccent
Een team liep er tegenaan dat ze bij cliënten hun handen
niet goed konden wassen. Daarnaast zaten ze met de
puzzel hoe ze meer zichtbaar konden worden in de wijk.
Rond vijf december kwamen ze met de volgende oplossing:
bij een groothandel kochten ze desinfecterende zeep en
gaven elke cliënt een fles als Sinterklaascadeautje.
Natuurlijk had elke fles het logo van de organisatie erop!

Leren
Omdat eigenlijk iedereen, van bestuurder tot medewerker,
anders gaat werken zodra de organisatie overgaat op zelfsturing,
is het zinvol om ondersteuning te bieden door opleiding en
training. Op basis van de nieuwe functieboeken en bijbehorende
competenties kun je passende opleidingen en trainingen bieden
die ondersteunen in de ontwikkeling naar zelfsturing. Elk teamlid
en elk team, maar ook ondersteunende diensten en bestuur/
management, heeft hierin zijn eigen ontwikkelpunten. Daarom is
een inventarisatie van de behoeftes een goede basis om de
ondersteuning op maat vorm te geven.
Veel organisaties stimuleren de onderlinge communicatie en de
teamontwikkeling van de teams door een community. Via een
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Buurtzorg

“Een grote succesfactor in het
geheel speelt het ‘Buurtzorgweb’.
Deze door Ecare Services
ontwikkelde internettoepassing
maakt het management overbodig
en zorgt voor een netwerkorganisatie
waarin collega’s door het hele land
zich verbonden voelen bij de
organisatie Buurtzorg.”
Quote uit nieuwsbrief Buurtzorg

4. Dienstverlening die ondersteunende
diensten bieden aan teams
Door de zelfsturing van de teams staat het primaire proces
centraal. Hierdoor is het nodig dat de ondersteunende diensten
vraaggericht gaan werken. Door met de teams in gesprek te

gaan over wat er speelt en welke wensen zij hebben in de
ondersteuning, kunnen de ondersteunende diensten aanbod op
maat maken. Op basis hiervan kunnen ze de teams inzicht geven
in hun dienstverlening en dit periodiek aanpassen aan de
(nieuwe) wensen.

5. Wijkteamcoaches aanstellen
Zodra je het management reduceert is het verstandig om de
teams een coach te bieden. Zeker in de opstartfase van de nieuwe
organisatie is dit een belangrijke randvoorwaarde. Zodra er geen
manager meer is pakken de teams of ondersteunende afdelingen
managementtaken op. Denk hierbij aan: plannen en bewaken
van budgeten, tijd en afspraken met klanten en het zorgen voor
de voortgangscontrole. Hierbij moeten de teams expertise op
inhoud of proces in kunnen roepen bij een coach en/of een van de
ondersteunende diensten. Zorg dat deze er klaar voor zijn als de
teams daar behoefte aan hebben.

6. Administratieve taak teams
ondersteunen en controleren
Zorgverleners zijn van huis uit geen administratieve krachten.
Daarom worden er vaak centrale administratieve units ingericht
om zoveel mogelijk administratieve taken van de teamleden over
te nemen (bijvoorbeeld een wijkservicecentrum of helpdesk).
Wat de teams wel zelf moeten doen kun je vereenvoudigen door
eenvoudige
(invul-)formulieren
te
maken,
praktische
hulpmiddelen te bieden als een I-pad en door Planning & Control
periodieke controles te laten doen met suggesties voor
verbeteringen.

5.4		 Stap 4 Vervang de 		
teamleiderspositie
Een zelfsturend team heeft eigenlijk geen manager nodig. De
traditionele managerspositie wordt bij zelfsturende teams in
principe niet - of slechts beperkt - ingevuld. Dit betekent dat je
een aantal keuzes moet maken:
1. werken met een (wijkteam-) coach;
2. blijven werken met een manager;
3. inzet van een coördinerend wijkverpleegkundige;
4. waar kies je voor?
5. sturen in de nieuwe organisatie;
6. wat gaan de ‘oud’-managers doen?
7. wat is een goede coach?

1. Werken met een (wijkteam-) coach
Om te komen tot zelfsturende teams gaan de meeste organisaties
werken met een coach. Deze heeft een aantal teams onder zijn
hoede en coacht hen in hun ontwikkeling naar zelfsturing. Bij het
inzetten van een coach reduceren de meeste organisaties hun
management. Zo krijgen de teams direct veel ruimte om werkwijzen
op hun eigen manier in te vullen. De coach is beschikbaar om de
teams op verzoek te ondersteunen. Zeker in de beginfase is dit een
voorwaarde voor succes. Als teams snel zonder manager maar
met coach zelfsturend aan de slag gaan noemen sommige
organisaties dit de ‘big bang’-aanpak. Zij zijn ervan overtuigd dat dit
de meest snelle, succesvolle, weg is naar zelfsturing.

2. Blijven werken met een manager
Er zijn ook organisaties die bewust kiezen voor het blijven werken
met een manager. Bij deze organisaties is er uiteraard meer sturing
via de lijn. Je ziet dat organisaties die hiervoor kiezen het
management wel reduceren maar niet helemaal weghalen. Ook
hier krijgen teams de ruimte om zelf hun werkprocessen vorm te
geven, maar de organisatie is een sturende factor voor wat betreft
kaders en normen. De coördinatie van zorg blijft een taak van de
manager of coördinerend wijkverpleegkundige. Organisaties die zo
werken zijn ervan overtuigd dat een coördinerende rol nodig is om
de teams echt zelfstandig te kunnen laten werken. Ze worden dan
ook eerder ‘zelfstandige’ teams genoemd. Je geeft teams hierdoor
wel de kans om gefaseerd tot teamzelfstandigheid te komen.
In beide gevallen is het verstandig om apart aandacht te besteden
aan het lerend vermogen van de afzonderlijke teamleden.

3. Inzet van een coördinerend
wijkverpleegkundige
Er zijn organisaties die ervoor kiezen om de coördinatie van zorg
bij een coördinerend wijkverpleegkundige onder te brengen. Het
is belangrijk dat zij hierdoor niet wordt gezien als de
plaatsvervangende manager, of zelf deze verantwoordelijkheid
zo voelt en invult. Dit kan een te zware belasting zijn voor de
wijkverpleegkundige en de teamontwikkeling vertragen.

Weetje...
Soms blijkt dat wijkverpleegkundigen het zwaar hebben bij
de vorming van de teams. Zij voelen zich zo verantwoordelijk
voor alle cliënten en de inrichting van de werkzaamheden
dat het soms teveel wordt. Enkele hebben er zelfs om die
reden voor gekozen om intramuraal te gaan werken.
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4. Waar kies je voor?

Uit de praktijk...
van Vitras/CMD
Vitras kiest voor het accent op de wijkverpleegkundige. Elk
team kent een coördinerend wijkverpleegkundige als
kartrekker. In een leer- en ontwikkelprogramma leren
coördinerend wijkverpleegkundigen met en van elkaar wat
het betekent om zelfsturend te werken, teams in te richten
en je anders te verhouden tot het management. Belangrijke
reden hiervoor is om met beperkte tijd en capaciteit een
focus aan te brengen, zo dicht mogelijk bij de teams.

Tip...
• Realiseer je dat een coördinerend wijkverpleegkundige
zelfsturing van het team in de weg kan staan.
• Omschrijf daarom duidelijk wat de taken en de rol van de
coördinerend wijkverpleegkundige zijn.
• Besteed extra aandacht aan het leerproces van de
teamleden als toch voor een coördinerend
wijkverpleegkundige wordt gekozen.

Welke variant je kiest is afhankelijk van de visie op zelfsturing, de
manier waarop je de organisatie wilt inrichten en de fasering die
je voor ogen hebt. In de praktijk blijkt de inzet van een
managementrol een remmend effect te hebben op de
ontwikkeling van het zelfsturende team.
Een coördinerende rol van een manager of wijkverpleegkundige
heeft als risico dat er onvoldoende zelfsturing en eigen
verantwoordelijkheid van de grond komt in het team. In beide
varianten betekent het voor de huidige leidinggevenden dat ze
hun oude managementtaken moeten loslaten; anders bestaat
het risico dat ze teveel gaan sturen in het teamproces. Hierdoor
komt zelfsturing niet van de grond.
Uit ervaring blijkt dat organisaties die de functie van manager in
eerste instantie hebben behouden vaak later alsnog een
veranderslag maken waarbij de managersrol grotendeels
verdwijnt. Ze noemen dit vaak de ‘tweede transitie’. Zo voeren ze
het werken met zelfsturende teams helemaal door in de
organisatie.

5. Sturen in de nieuwe organisatie
Waar je ook voor kiest, het stimuleren van zelfsturing vraagt om
meer sturing op resultaten (wat) dan op het proces (hoe). De
bestuurder (en/of manager) moet zich dus meer richten op de te
behalen doelen. Het proces om daar te komen moet hij/zij
helemaal overlaten aan de teams.

Uit de praktijk...
van Omring
Randvoorwaarden voor de invulling van de functie van
wijkverpleegkundige:
• het is belangrijk dat de wijkverpleegkundige een netwerk
met ketenpartners (sociale kaart) in de wijk opbouwt;
• de wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in het
lokale integrale ketenoverleg in de eerste lijn;
• de wijkverpleegkundige is intern aangesteld als vast
contactpersoon en zichtbare schakel voor het team V&V
en extern voor de ketenpartners;
• het team V&V heeft een omvang van circa 15
medewerkers variërend van niveau 2 tot en met 5;
• het team V&V heeft een grote mate van zelfsturing en
levert voor elke cliënt een vaste contactpersoon;
• de wijkverpleegkundige werkt op HBO-niveau en heeft
aanvullende scholing gehad in motiverende
gesprekstechnieken.
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6.Wat gaan de ‘oud’-managers doen?
Het is duidelijk dat er in de nieuwe situatie veel minder taken zijn
voor het management. Managers krijgen dan ook meestal een
andere rol binnen de organisatie - of ze vertrekken. Als ‘oud’managers blijven werken in de zorgorganisatie vervullen ze
meestal een functie als:
• accountmanager;
• (regio-)manager;
• coach.

Accountmanager
De contacten met grote klanten, gemeentes en zorgkantoren
worden steeds belangrijker voor de toekomst van
zorgorganisaties. Daarom zetten veel organisaties, die overgaan
op zelfsturing, ‘oud’-managers in als accountmanager voor deze
partijen in de regio. Soms wordt deze rol gecombineerd met een
resultaatverantwoordelijkheid voor een aantal teams. Deze
combinatie blijkt in de praktijk wel zwaar te zijn, omdat er
uiteenlopende competenties worden gevraagd.

De nieuwe rol als accountmanager bestaat vooral uit rand
voorwaarden scheppen voor de teams of de organisatie. Dat kan
zowel intern als extern zijn. Denk hierbij aan:
• ketensamenwerking en netwerken (regionaal);
• de markt vergroten;
• aanbestedingen;
• innovaties.

zelfsturende teams vraagt dat heel andere competenties en
vaardigheden. Een coach stimuleert de teamleden om hun
deskundigheid, ervaring en vaardigheden in te zetten voor het
verbeteren van hun individuele- en teamresultaten. In de praktijk
wijst een assessment vaak uit of ‘oud’-managers het in zich
hebben om teams te coachen en wat ze daarvoor nog moeten
ontwikkelen.

(Regio-)manager

7. Wat is een goede coach?

De manager die nog een verantwoordelijkheid heeft voor een
aantal zelfsturende teams kan ook een rol vervullen in een aantal
centrale activiteiten:
• centraal vaststellen van een aantal werkkaders in
samenspraak met de teams;
• onderhouden van externe contacten (het team onderhoudt de
contacten in de wijk, zoals de huisarts);
• personeelsmanagement dat teamoverstijgend is, zoals
langdurig ziekteverzuim en disfunctioneren (dit kan ook door
HRM worden gedaan);
• ontwikkelen en implementeren van beleid samen met de teams;
• een ‘vangnet’ zijn voor de teams als ze er zelf niet uitkomen
(escalatiemodel);
• initiëren en uitvoeren van projecten die teamoverstijgend zijn;
• eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de
totale thuiszorgorganisatie of een regio waarin meerdere
teams werken.

Uit de praktijk...

van Omring

Het management is door de invoering van zelfsturing enorm
extern georiënteerd geraakt. Ze hebben een cruciale rol
gekregen in de decentralisatie en het meedenken daarin. Hun
focus is van intern naar extern gegaan. Ze moeten nog wel
teams ‘aansturen’, dus dit is een 50/50-verhouding. Ze kennen
alle spelers in het veld goed, alle wethouders bijvoorbeeld.
Hun taken:
1. vertegenwoordiging van Omring strategisch in het veld;
2. verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de
uitvoering (gaat naar de teams);
3. coaching van de teams.

Coach
Van de manager wordt veel verwacht: het veranderingsproces
kunnen sturen, de stijl van leidinggeven aanpassen, de positie ten
opzichte van het team opnieuw definiëren en taken kunnen en
willen delegeren. Allemaal ingrijpende zaken. De grootste
verandering is de overgang van direct aansturen naar coachen/
begeleiden. Als de manager coach wil worden van enkele

Een goede coach heeft vaardigheden zoals loslaten, vertrouwen
geven en niet direct ingrijpen. Het is een procesbegeleider die
vraaggericht kan werken. De coach is onafhankelijk. Hij/zij stelt
zich niet op als de rechterhand van de manager. De coach heeft
een vertrouwensband met het team en is gericht op het
ontwikkelen van zelfstandigheid. Daarom sluit de coach in de
aanpak aan bij de vraag en manier van werken van het team. De
coach neemt ook geen beslissingen; dat doet het team zelf.
Zoals eerder gezegd is de inzet van een coach vooral in de
beginfase van groot belang. De coach ondersteunt het team bij
het proces naar zelfsturing, bij problemen, het verbeteren van de
relatie tussen teamleden en bij het op gang brengen van
samenwerking met andere organisaties. In deze startfase is de
ondersteuning vaak meer gericht op facilitering van de teams;
later meer op coaching.
De functie van teamcoach en manager is niet gemakkelijk te
combineren. Het benoemen van een ‘oud’-manager tot coach
wordt dan ook eigenlijk afgeraden. De rol van coach verschilt van
die van manager. Bovendien is de relatie medewerker-coach
anders dan de relatie medewerker-manager. De medewerker
moet volledig openhartig durven zijn tegen de coach.

Tip...
• Stel een coach aan voor begeleiding van een of meerdere
teams.
• Geef de teams hier een stem in.
• Kies bij voorkeur geen ‘oud’-manager als coach.
• Laat het team zelf een coach kiezen als er meerdere
coaches in de organisatie beschikbaar zijn.

Tip...
De teamcoach is een belangrijke speler gebleken in het
implementatieproces. Hij of zij staat dicht bij de operationele
medewerkers. Zorg dat mensen met stevige coachvaardig
heden deze rol vervullen, of leidt ze daartoe op.
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5.5		 Stap 5 De teams zijn
zelfsturend
Je hebt het ideale team ontworpen, de nieuwe organisatie
vormgegeven, de relevante randvoorwaarden georganiseerd en
het management gereduceerd. Nu is het tijd om het startsein te
geven om zelfsturend te (gaan) werken. Hoe doe je dat?
1. vertel over de nieuwe organisatie;
2. informeer de teams over de nieuwe manier van werken;
3. schets hoe de ondersteuning eruit ziet.

1. Vertel over de nieuwe organisatie
Informeer de teams en de ondersteunende diensten over de
‘nieuwe’ organisatiefilosofie, organisatievorm en de bijbehorende
kaders.

De essentie van je boodschap is:
• de verantwoordelijkheid voor het primaire proces ligt bij de
uitvoering, bij de zelfsturende teams;
• de stafdiensten werken ondersteunend en adviseren en
begeleiden de teams met hun expertise;
• de leidinggevende- en organisatorische taken gaan van het
management naar de teams en worden (periodiek) verdeeld
over meerdere teamleden.

2. Informeer de teams over
de nieuwe manier van werken
Informeer de teams, en ook de ondersteunende diensten, over
hoe de toekomstige werkwijze er praktisch uitziet en hoe
zelfsturing werkt met teamtaken en rollen. Neem ze mee in hoe
de nieuwe kaders tot stand komen en hoe de teamcoach hen gaat
helpen in het proces. Vergeet hierbij niet dat zelfsturing gaat om
de teams en geef ze een nadrukkelijke rol in het vormgeven van
het nieuwe werken in de organisatie.

3. Schets hoe de ondersteuning eruit ziet
Geef aan welke ondersteuning teams en ondersteunende
diensten kunnen verwachten in de transitie naar zelfsturing.
Geef ze daarin ook een beslissende stem; het gaat om wat zij
nodig hebben!
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Tip...
Het helpt als je met de teams bepaalt wat zelfsturing in de
organisatie praktisch inhoudt. Hierbij horen vragen als:
• Welke waarden vinden wij belangrijk?
• Willen en durven we een zelfsturend team te zijn?
• Wat moet er gebeuren in ons team om zelfsturend te zijn?
Heel concreet betekent dit o.a.:
- het samenstellen van het team;
- het vaststellen van de doelen;
- de taken en taakverdeling;
- afspraken met interne en externe collega’s en partners
(ICT, administratie, etc.);
- het inrichten van eigen werkruimtes.
• Hoe gaan we als team samenwerken?
- hoe gaan we om met leiderschap en 			
managementtaken;
- hoe communiceren we met elkaar en andere teams;
- hoe maken we onze opgave gemeenschappelijk;
- hoe leren we van elkaar.
• Hoe gaan we zelfsturing vormgeven: hoe gaat de
onderlinge organisatie en samenwerking, hoe leren en
evalueren we met elkaar, etc.
Bron: Kennisbank TG
Een deel van de antwoorden hierop heb je al geformuleerd
in je (plan van) aanpak. Andere vragen zullen steeds
terugkomen, naarmate de organisatie en de teams zich
vormen en ontwikkelen.

5.6		 Stap 6 Teamontwikkeling

Uit de praktijk...
van SWZ
De volgende checklist wordt door de teammanager met de
teams besproken:
• Is er sprake van een logische en afgebakende
cliëntgroep?
• Is er sprake van een op het aantal en soort indicaties
aangepaste formatie?
• Zijn er genoeg teamleden om vanuit de verschillende
perspectieven (driehoek: cliënt - medewerker bedrijfsvoering) de gewenste integrale zorg te verlenen?
• Is de verdeling van de zorginhoudelijke deskundigheid
passend bij de zorgvragen van de cliënt?
• Is er een dienstrooster dat voldoet aan de eisen van de
driehoek?
• Is de visie van jouw organisatie besproken in het team?
• Is de team-o-meter ingevuld om een nulmeting te
hebben en te zien waar het team staat?
• Is er gesproken over huisvesting? Al of niet een
teamkamer of gebruik van een vergaderruimte?
Als bovenstaande vragen positief worden beantwoord mag
het team starten. Bij de start blijft bij voorkeur de
teammanager verantwoordelijk voor de teamresultaten; de
coach neemt de teamontwikkeling, in de breedste zin, voor
zijn/haar rekening.

Zelfstandigheid

Bundeling
individuen
Fase 1 accent:
Vaktechnische
volwassenheid:
- taakroulatie
- taakverbreding
- werkoverleg

Groep
Fase 2 accent:
Organisatorische
volwassenheid:
- integratie
regeltaken
- afspraken staf/lijn

Zodra je gaat werken met zelfsturende teams is het heel
belangrijk dat je de teamontwikkeling opstart, stimuleert en
voedt. Teamontwikkeling is een onderwerp dat continu op je
agenda hoort te staan als je een succesvolle zelfsturende
organisatie wilt. Wat zijn relevante onderwerpen?
1. Teamontwikkeling
2. Instrumenten voor teamevaluatie
3. Wat maakt een team succesvol?
4. Bestaat het ideale team?
5. Blijven ontwikkelen
6. Teambeoordelingen

1. Teamontwikkeling
De ontwikkeling van een team naar zelfstandigheid loopt
doorgaans gefaseerd; een groep individuen ontwikkelt zich in
fases tot een echt team. Uiteindelijk kan een goed op elkaar
ingespeeld team zelfsturend handelen. Teamleden worden echt
teamspelers als ze weten wat elkaars sterke en zwakke punten
zijn en het daar met elkaar over kunnen hebben. Vertrouwen in
elkaar geeft ruimte om twijfels te benoemen en elkaar aan te
spreken over het werk.
Hieronder staat dit schematisch weergegeven:

Team
Fase 3 accent:
Sociale
volwassenheid:
- samenwerken

Open team

Tijd

Fase 4 accent:
Ondernemerschap:
- op eigen initiatief
verbeteren

Fasemodel voor teamontwikkeling uit: ‘Teamontwikkeling en leidinggeven, P. van Amelsvoort en J. Jaarsveld, 2000’
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Volgens Van Amelsvoort kenmerken de verschillende fases zich
als volgt:

Fase 1 ‘bundeling van individuen’
In de eerste fase is het team nog een bundeling van individuen.
De afspraken die in het team worden gemaakt zijn dan relatief
technisch van aard. Denk hierbij aan het werken met taakroulatie
en taakverbreding en het maken van werkafspraken. Opleidingen
richten zich voornamelijk op vaktechniek.

Fase 2 ‘beginnende groep’
In deze fase wordt gewerkt aan het vergroten van de
zelfstandigheid van de groep. Er worden regeltaken toegevoegd
aan het takenpakket van de teamleden en de aandacht van
opleidingen verschuift in deze fase van vak- naar bedrijfskundig
gerichte opleidingen.

Fase 3 ‘team’
In de derde fase moet het team leren effectief samen te werken:
teambuilding staat centraal. Niet de individuele medewerkers,
maar het team als geheel wordt aangesproken op zijn
verantwoordelijkheid.

Fase 4 ‘open team’
In deze laatste fase staan de relaties tussen het team en de
omgeving centraal (klant-leverancier-relaties). Het team moet
op eigen initiatief verbeteringen kunnen initiëren. Er is in deze
fase een balans tussen het individuele-, groeps- en
organisatiebelang. Dit is een ervaren team.

Tip...
• Leer teamleden, leidinggevenden en medewerkers van
ondersteunende afdelingen zichzelf een aantal vragen te
stellen:
- past onze aanpak bij de visie en uitgangspunten?
- wil de cliënt dit? In wiens belang is dit?
- is deze aanpak in samenspraak met het team tot stand
gekomen?
- sluit dit aan bij het principe van zelfsturing van de teams?
- is dit wettelijk verplicht?
- wat gebeurt er als we dit niet doen, is dat erg?
• Stimuleer iedereen in de organisatie continu simpele
oplossingen te zoeken die de zelfsturing van
medewerkers stimuleren en controlerende maatregelen
en instrumenten tegengaan.
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Valkuil
In de praktijk blijkt dat het starten met zelfsturende teams in
fase 3 de meest voorkomende valkuil is. Als je de teams dus van
de ene op de andere dag als compleet zelfsturend beschouwt ga
je te snel. De verwachting is dat teamleden elkaar direct
aanspreken op gedrag en alle verantwoordelijkheid naar zich
toetrekken. Maar dit is een illusie. Het komt vaak voor dat de weg
die een team moet gaan om tot ontwikkeling te komen wordt
onderschat. Naast voorbeeldgedrag van de directie en een goede
timing heeft teamontwikkeling ook tijd nodig. De rol van de
ondersteunende diensten is ook cruciaal. Als zij niet positief
meewerken, stagneert het ontwikkelproces.

Ruimte en tijd
Voor de ontwikkeling van een zelfsturend team is experimenteren
belangrijk. Het is een groeiproces: zelf ontdekken, zelf
organiseren, zelf verantwoordelijkheid dragen. Vooral in het
begin is het nodig dat teamleden zelf hun plaats bepalen en het
lef tonen om te groeien in hun rol. Dat geeft soms onrust en
onzekerheid. Er kunnen dan ook grote verschillen zijn tussen de
teamleden en ook onderling tussen de teams. Het is belangrijk
dat je ruimte geeft aan het team om zich te vormen en
ontwikkelen. Dit betekent ruimte geven om fouten te maken en
risico’s te nemen. Je kunt hulp aanbieden door coaching en
opleiding te organiseren, maar vooral door het geven van tijd.

Wel of niet ondersteunen?
Teams zijn heel verschillend in hun behoefte aan begeleiding en
ondersteuning. Ze kunnen dit goed zelf aangeven. Organisaties
hebben vaak de neiging om teams veel tools en kennis aan te
reiken die in de organisatie zijn ontwikkeld in plaats van dat het
team het zelf ontwikkelt. Hierdoor kun je afhankelijkheid creëren,
terwijl je zelfsturing wilt. Als er al ingegrepen moet worden, grijp
dan niet in op de inhoud van het werk. Laat de teams zelf kijken
of ze oplossingen kunnen vinden die bij hen passen. Zo worden
teams zelfstandig. Overigens moeten niet alleen de teams, maar
ook de ondersteunende afdelingen, vraaggericht leren werken.
Neem hen dus ook mee in je ondersteuning.

Tip...
• Geef ruimte aan professionals om te experimenteren en
hun eigen koers te bepalen.
• Geef tijd en vertrouwen.
• Ondersteun de teams met opleiding, hulpmiddelen en
instrumenten.
• Heb aandacht voor de cultuur. Laat teams bijvoorbeeld
nadenken over de gedragskenmerken die horen bij de
nieuwe manier van werken.
• Laat teams regelmatig zelf het wiel uitvinden.

2. Instrumenten voor teamevaluatie
Er zijn instrumenten die je kunnen helpen
om zicht te krijgen op hoe het gaat met de
teams. Zo is er de Teambarometer van
Thuiszorg Rotterdam, het Teamdiagnose
instrument van Thebe, het Teamkompas
van Buurtzorg en het Teamprestatieplan
van Omring. Deze instrumenten geven je
inzicht in waar het team staat en wat de ontwikkelbehoeften zijn.
www.invoorzorg.nl/teambarometerTR
Een ander instrument om te diagnosticeren
in welke fase het team zich bevindt is
gebaseerd op het voornoemde fasenmodel
van Van Amelsvoort en Scholtes en heet:
de Team-O-Meter.
www.invoorzorg.nl/teamometer
Dit instrument is ontwikkeld voor organisaties die werken met
zelfsturende teams en onderzoekt relevante thema’s en
vraagstukken, zoals autonomie, communicatie en samenwerking.
De mate waarin deze aspecten van zelfsturende teams
ontwikkeld zijn, bepaalt de fase waarin de teams zich bevinden.

Met dit instrument testen alle teamleden het team op acht
thema’s:
1. communicatie (horizontale communicatie, teamoverleg,
openheid in het team, communicatie met andere teams);
2. teamwork (samenwerking in het eigen team, samenwerking
met andere teams, verantwoordelijkheidsgevoel, respect en
waardering, groepscohesie/teambuilding);
3. resultaatgericht werken (formuleren van de doelstellingen,
communiceren over de doelstellingen, operationaliseren van
de doelstellingen);
4. opleiden en ontwikkelen van teamlid (kennis/vaardigheden,
open leerhouding, teamleren);
5. taakautonomie;
6. werkprocessen (inzicht in het procesverloop, het verbeteren
van werkprocessen);
7. voortdurend verbeteren (veranderingsbereidheid, actieve
instelling);
8. feedback over ‘zelfsturing’ (communicatie, werkbelasting).
Bron: Kennisbank sociale innovatie
Op basis van de resultaten van deze, of andere, testen/modellen,
krijg je zicht op de ontwikkelingsfase van je team. Zo kan het
team vervolgstappen zetten voor verdere ontwikkeling.

Uit de praktijk...

van Omring

Er is jaarlijks een meetplan voor de cliënt- en
medewerkerstevredenheid. Eén keer per jaar vullen de
teams de ‘teambarometer’ in van Van Amelsvoort.

3. Wat maakt een team succesvol?
Als je de ontwikkeling van de teams op maat ondersteunt en een
manier hebt gevonden om periodiek te checken waar de teams
staan en wat hun ontwikkelbehoeften zijn, heb je een goede basis
gecreëerd. Maar wat maakt een team nu succesvol?

Volgens Vroemen zijn er zes succesbepalende factoren bij
het werken in teams:
1. heldere doelstellingen (weten waarom het team bestaat);
2. gezamenlijke verantwoordelijkheid (voelen dat je er samen
voor staat);
3. open communicatie (elkaar zonder dubbele bodems
informeren wanneer nodig);
4. wederzijds respect (elkaar vertrouwen en waarderen);
5. flexibel aanpassen (inspelen op nieuwe mogelijkheden en
bedreigingen creatief benaderen);
6. initiatief tonen (ook ongevraagd met suggesties komen en
meedenken).
In het Karrenwiel-model zie je de succesfactoren voor teams
gepresenteerd. Elke succesfactor helpt bij het vormen van een
effectief team. Als deze factoren allemaal evenwichtig aan bod
komen kun je als team geïnspireerd samenwerken. Zoniet, dan
krijg je een ‘slag in je wiel”. Ook kun je met behulp van dit
instrument het teamfunctioneren evalueren.

Motiverende
doelen
Gedeelde
verantwoordelijkheid

Initiatief
tonen

Uitdaging
Verbinding

Energie

Geïnspireerd
samenwerken
Ontwikkeling

Helderheid

Open
communicatie

Vertrouwen

Flexibel
aanpassen

Respect voor
verschillen
Bron: “Karrenwiel”-model van Vroemen, Team op Vleugels, 2009, p.77
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4. Bestaat het ideale team?

5. Blijven ontwikkelen

In zijn boek ‘Team op Vleugels’ (2009) geeft Vroemen vanuit zijn
ervaring aan dat het “bijna geen doen is het ideale team samen
te stellen”. Volgens hem zijn er duizenden teams samen te
stellen uit verschillende type mensen, maar is het de chemie die
maakt dat het werkt. Wel kun je de randvoorwaarden en
succesfactoren optimaliseren om dit te stimuleren. De
succesfactoren staan genoemd in het bovenstaande karrenwiel.

Er zijn legio boeken geschreven over teamontwikkeling. In de
literatuurlijst vind je er meerdere waar je inspiratie uit kunt
halen voor je eigen organisatie. Interessant voor het ontwikkelen
van de zelfsturende teams is het boek van Ben Wenting en Astrid
Vermeer. Vanuit hun ervaring bij Buurtzorg hebben zij een
actueel, praktisch boek geschreven over teamontwikkeling in de
thuiszorg. Hierin vind je veel aanpakken en tips voor zelfsturende
teams in de alledaagse praktijk (Zelfsturende teams in de praktijk,
Ben Wenting, Astrid Vermeer, Reed Business, Amsterdam, 2012).
Ook de handreiking “individuele professionaliteit” en het stappen
plan “omgaan met botsende verantwoorde
lijkheden” van V&VN kunnen de individuele
teamleden, en het team als geheel, onder
steunen in hun ontwikkeling.

Randvoorwaarden waar je aan kunt draaien zijn:
• een herkenbaar gezamenlijk belang;
• het team beschikt over de juiste middelen;
• teamleden hebben voldoende ruimte voor eigen invulling;
• er is regelmatig contact tussen de teamleden;
• de teamleden hebben onderlinge taakafhankelijkheid;
• de werkzaamheden in het team zijn verschillend;
• teamleden kunnen elkaar vervangen;
• de omvang van het team is beperkt;
• de teamleden zijn gemotiveerd om als team te werken;
• de teamleden beschikken over enkele teamvaardigheden.
Hoe meer randvoorwaarden er aanwezig zijn, hoe groter de kans
dat er verbinding en samenhang in het team ontstaat.

Tip...
Stimuleer teams zelf passende oplossingen te zoeken voor
vragen die ze tegenkomen. Een vragende houding van iedereen
die betrokken is bij het veranderingsproces is essentieel. Het
biedt mogelijkheden voor dialoog en nieuwe inzichten, zorgt
voor ontwikkeling van het team en houdt het concept levend.

Handreikingen V&VN:
www.invoorzorg.nl/individueleprofessionaliteit

Feedback geven
Teamontwikkeling gaat erom dat je op een goede manier met elkaar
leert omgaan in een team. Het is daarbij essentieel om elkaar
feedback te geven. Mogelijke middelen die je hierbij kunnen helpen
zijn ‘het goede gesprek’ op www.invoorzorg.nl/goed_in_gesprek
of ‘de werkvloer centraal’-methode.
Duidelijk is dat teamontwikkeling een onderwerp is dat steeds
aandacht nodig heeft. Zo blijft de organisatie zich ontwikkelen
richting een lerende organisatie.

gezamenlijk
belang
gemotiveerd
teamvaardigheden
een team te zijn
ruimte voor
regelmatig
eigen invulling
contact
beperkte
omvang

er is taakafhankelijkheid

er zijn voldoende
middelen
werkzaamheden
zijn verschillend

elkaar kunnen
vervangen

Bron: randvoorwaarden voor teamwerk van Vroemen, Team op Vleugels, 2009, p. 44
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Uit de praktijk...

van Thebe

Geef teams ruimte om zich te ontwikkelen en als team te
floreren. Daarvoor moeten de teamleden elkaar regelmatig
ontmoeten!

6.Teambeoordelingen
Waar de jaargesprekken bedoeld zijn om het individuele
functioneren te beoordelen, kun je door verschillende
instrumenten het teamfunctioneren beoordelen. Hiervoor zag je
al de team-o-meter en het ‘Karrenwiel’ van Vroemen. Maar er is
meer op de markt. Denk bijvoorbeeld aan de teamrollen van
Belbin, de Roos van Leary en de Myers-Briggs Type-Indicator
(MBTI). Ook de 360°-feedbackmethode wordt veelvuldig gebruikt.
Elke methodiek heeft z’n voors en tegens, maar allen leveren ze
informatie aan de teams waarmee de teamontwikkeling
gestimuleerd kan worden.

Individuele beoordelingen

het voor de individuele beoordelingen dan voldoende zijn om
tijdens het reguliere overleg, of de cliëntbesprekingen, ook de
kwaliteit van werken te bespreken.
Teamleden kunnen ook bij elkaar de check doen op de kwaliteit
van hun werk. Dit zou je periodiek kunnen doen als team,
bijvoorbeeld een halfjaarlijkse of jaarlijkse gespreksronde. Een
formele, individuele, jaargespreksronde kan ook, maar kost veel
meer tijd. Omdat er geen formele leidinggevende is voert het
teamlid dit gesprek dan bijvoorbeeld met twee collega’s die goed
zicht hebben op zijn/haar werk. Een eenvoudig scoreformulier
kan hierbij ondersteunen. Op basis van dit gesprek kunnen er
zaken zijn die de medewerker anders wil gaan doen of waarvoor
opleiding of coaching nodig is.

Uit de praktijk...

van ZorgAccent

Functioneringsgesprekken worden niet meer gevoerd. Het
functioneren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
het team geworden.

Omdat in een zelfsturend teams iedereen verantwoordelijk is
voor de gezamenlijke resultaten van het team is ook iedereen
verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsniveau. Volgens
Wenting/Vermeer (Zelfsturende teams in de praktijk, 2012) kan
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Hoofdstuk 6
Hoe organiseer je het veranderproces?
Je bent nu concreet aan de slag met de invoering van zelfsturende
teams in jouw organisatie. Maar daarmee ben je er nog niet. Het
invoeren van zelfsturing betekent namelijk een diepgaande
cultuurverandering. Wat betekent deze verandering voor de
organisatie? Welke krachten en emoties kan dit losmaken? En
hoe begeleid je dit proces verstandig? Dat staat in dit hoofdstuk.

Hierna komen de volgende onderdelen aan bod:
6.1	Op weg naar een zelfsturende organisatie
6.2	De veranderaanpak van Kotter
6.3	Hoe richt je je projectorganisatie in?
6.4 Wel of geen pilot?
6.5 Wat te doen met de ondersteunende diensten?
6.6 Evalueren en bijstellen
6.7 Succesfactoren en aandachtspunten
6.8	Hoe langt duurt de omslag naar zelfsturend werken?

6.1		 Op weg naar een
zelfsturende organisatie
Een organisatieverandering is een proces van lange adem,
uitproberen en doorzetten. Bestuurders ervaren het verander
traject richting zelfsturende teams als een ‘ingewikkeld proces,
georganiseerde chaos en lastig op zijn tijd’. Maar uiteindelijk zijn
ze tevreden met wat het traject oplevert: een ‘lean’ organisatie
met ondernemende teams en tevreden cliënten. Realiseer je dat
deze organisatieverandering een traject is van uitvoeren,
analyseren, bijstellen en weer verder gaan.

Cruciaal bij de invoering van zelfsturende teams is:
• een oprecht vertrouwen in de professionaliteit van de
medewerkers en de teams;
• draagvlak creëren voor de nieuwe toekomst van jouw
organisatie;
• het primaire proces, en daarmee de cliënt, weer centraal
zetten;
• het vermogen los te laten;
• van sturen op het hoe naar sturen op het wat;
• lef en ruimte voor de teams om zaken zelf te bepalen.
Dit betekent dat het verandertraject zowel cultuur- als
structuurelementen heeft, die je beide in het veranderproces
moet vatten. Het strategisch plan van aanpak is daarvoor een
goede basis. Maar organisaties geven aan dat hiernaast een
cultuurverandering een voorwaarde is voor een succesvolle
omslag naar zelfsturing.
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Hoe manage ik de verandering?
Het is belangrijk dat je kiest hoe je de verandering wilt vormgeven
en managen. Wil je een organische aanpak, of juist meer
ingekaderd? Wil je top-down of juist meer bottom-up
organiseren? Vaak wordt gezocht naar snelle stappenplannen
voor veranderen. Dat is echter geen garantie voor succes. Het is
vooral belangrijk om mee te nemen wat er in en om jouw
organisatie speelt. Uit ervaring blijkt wel dat een stappenplan je
goed kan helpen om richting te geven aan je verandertraject.

Uit de praktijk...
van Vierstroom
Het veranderproject is volgens de basismethodiek Project
Matig Werken (PMW) aangepakt. De beoogde resultaten
zijn in een fasering omschreven en in een tijdpad gezet.
Gestart is met een ‘interne’ en ‘externe’ foto die relevante
kengetallen opleverden. Toen formuleerden we visie,
ambitie en uitgangspunten voor de organisatie. Die zijn
vertaald in een plan van aanpak gekoppeld aan vier
domeinen van de cockpit.

Uit een inventarisatie onder zorgorganisaties blijkt dat ze de
voorkeur hebben voor een verandering vanuit de teams, dus
bottom-up. Ook veranderen ze graag op een organische manier,
maar wel met hulp van een verandermethode voor de kaders.
Vaak kom je dan uit bij Kotter. Kotter definieert acht stappen voor
een succesvolle veranderaanpak (door sommigen ook elementen
genoemd, omdat bij veranderen een vaste volgorde niet altijd aan
de orde is). Zijn aanpak combineert structuur- en cultuur
elementen. Dezelfde elementen zie je terugkomen bij de aanpak
van Buurtzorg en In voor zorg!. Om je te helpen het veranderproces
vorm te geven staat de aanpak van Kotter hierna kort uitgewerkt.

Volgens...
Eric Hisgen, Thuiszorg Rotterdam

“Je moet niet top-down de
organisatie veranderen, dan is de
verandering niet van de
medewerker.”

Uit de praktijk...

Tip...
Er zijn veel methodes voor verandering beschikbaar. Als je
geïnteresseerd bent in verandermanagement kun je je licht
eens opsteken bij Rummler, De Caluwé of Covey. Ook de
wat jongere ‘goeroes’ als Seth Godin en Malcolm Gladwell
bieden interessante inzichten.

6.2		 De veranderaanpak
van Kotter
Het proces van een succesvolle verandering naar zelfsturende
teams kun je volgens Kotter als volgt vormgeven:

1. Creëer een gevoel van urgentie
Alle verandering start met urgentie. De afgelopen jaren is bij veel
zorgorganisaties een dramatische financiële situatie een
belangrijke trigger geweest om de transitie naar zelfsturing te
maken. De onvrede onder medewerkers draagt hier ook aan bij:
zij willen meer eigen regie over hun werk. Ook cliënten klagen;
de huidige productiegerichte manier van zorg sluit niet aan bij
hun behoeftes. Verder geeft het regeerakkoord ook voldoende
urgentie tot veranderen.
De omslag naar zelfsturing in de thuiszorg ontstaat dus eigenlijk
zowel op de werkvloer als bij de directie en van buitenaf. Omdat
een deel van de medewerkers zelf aangeeft anders te willen
werken geeft dat een goede vertrekbasis voor je verandertraject.
Zij hebben dan al een ‘gevoel van urgentie’. Je kunt dit versterken
in jouw organisatie door bijvoorbeeld de consequenties van het
regeerakkoord te bespreken. De bestaande overlegstructuren
zijn hiervoor heel geschikt. Help medewerkers inzien waarom
verandering noodzakelijk is en waarom het belangrijk is daar nu
stappen in te zetten. Zo kun je een mooie start maken met het
realiseren van de doelen.

Uit de praktijk...
van Thuiszorg Rotterdam
Een belangrijk deel van de mensen in de organisatie is en was
ervan overtuigd dat Thuiszorg Rotterdam zou moeten
veranderen. Marktverlies en de financiële prestaties maakten
een verandering noodzakelijk. ‘Thuis in de Buurt’ was en is
een gedragen opvatting over de manier waarop dat zou kunnen.

van ZorgAccent
De eerste teams die zelfsturend wilden werken waren het
meest enthousiast. De behoefte kwam uit hen zelf en ze
komen nog steeds met frisse ideeën. Anderen die ‘gedwongen’
werden om zelfsturend te gaan werken lopen nog steeds
tegen zaken aan die ze voorheen niet hoefden te doen.

Uit de praktijk...
van STMG
Er zijn voor verschillende onderdelen werksessies ingezet.
Met het MT is op basis van enquêtes onder medewerkers,
gewerkt aan de gedeelde visie en de uitwerking hiervan in
kaders voor het verandertraject. Hierbij zijn verschillende
werkvormen gebruikt; van het maken van persoonlijke
filmpjes tot post-it sessies en plenaire discussies. Ook in de
afstemming tussen de verschillende projecten is in
verschillende groepen en vormen gewerkt. Met telkens het
doel de medewerkers van STMG in de positie te brengen
besluiten te nemen.

2. Verzamel een leidend team
De omslag naar zelfsturing gaat niet altijd met ‘speels gemak’.
Daar moet je wel wat voor doen. Vooral het steeds scherp houden
van de nieuwe visie is van cruciaal belang. Het helpt als een
stuurgroep dit doet. De stuurgroep is het boegbeeld van de
verandering en zorgt ervoor dat de organisatie koersvast blijft. In
de stuurgroep bespreek je de voortgang en de dilemma’s die
optreden en stuur je waar nodig bij.
Naast de stuurgroep is het vormen van een breed samengesteld
projectteam een belangrijke factor. Zorg dat deze groep bestaat
uit een sterke groep medewerkers. Een groep die de verandering
in gang zet, leiding geeft aan het veranderproces, geloofwaardig
en communicatief is, autoriteit heeft, kan analyseren en overtuigd
is van de noodzaak van de verandering. Zij kunnen collega’s
inspireren en meenemen in de transitie.
In een stuurgroep zit meestal de bestuurder en de directie; de
projectleider, manager HRM, voortrekkers uit de teams en
betrokkenen uit de ondersteunende diensten kunnen vanuit de
projectgroep een rol vervullen en (periodiek) aanschuiven bij de
stuurgroep. De stuurgroep kan meerdere werkgroepen aansturen
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om alle onderwerpen in de verandering te stroomlijnen. Hiervoor
wordt vaak een programmamanager aangesteld.

Uit de praktijk...
van ZorgAccent

Een voorbeeld van ZorgAccent:

Als stuurgroep moet je de visie doorleven en blijven
uitdragen in de organisatie. Laat los, geef vertrouwen en
doe wat je zegt!

Stuurgroep
Werkgroep
Wijkgerichte
teams

Werkgroep
Onderzoek
en opleiding

Werkgroep
ICT en
backoffice

Uit de praktijk...
van Vierstroom
Communicatie moet je goed organiseren; het verspreiden
van ontwikkelingen naar de mensen buiten de projectkring
gaat niet automatisch.

Uit de praktijk...
van Thuiszorg Rotterdam
Bij de start fungeerde één persoon als het boegbeeld van
de verandering. Toen hij ziek werd was het gezicht van de
transitie ineens weg. Voor het doorpakken van de transitie is
het belangrijk om een grotere, gedragen groep mede
werkers als boegbeeld te hebben; een leidende coalitie.
Zo koppel je de verandering meer aan medewerkers zelf.

3. Ontwikkel je visie en kernwaarden
en een strategie voor de verandering
Een gedegen visie en strategie vormen een belangrijke basis
voor je ontwikkeltraject. Zie hiervoor hoofdstuk drie en vier.

4. Communiceer om draagvlak
en betrokkenheid te creëren
Het is verstandig om een communicatieplan te maken om de
verandering van jouw organisatie te ondersteunen (zie hoofdstuk
vier). Zorg daarbij voor een begrijpelijke boodschap voor
medewerkers, ondersteunende diensten en relevante
stakeholders. Ze moeten de visie en de gekozen aanpak
begrijpen, accepteren en thuis ‘aan de keukentafel’ kunnen
uitleggen. En er trots op zijn! Dit werkt als een vliegwiel in de
organisatie: mond-op-mond-reclame werkt beter dan welk
communicatiemiddel ook. De stuurgroep heeft een
voorbeeldfunctie in het uitdragen van de nieuwe boodschap en
om draagvlak te organiseren.
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5. Maak het anderen mogelijk
om te handelen
Het ‘empoweren’ van medewerkers om zelf de nieuwe visie waar
te maken is de basis van zelfsturing. Het faciliteren van dit proces
heeft dus alle prioriteit. De omslag naar zelfsturing vraagt veel
lef en ondernemerschap van medewerkers. Ondersteun dit waar
je kunt. Als er zaken in de weg staan van het realiseren van
zelfsturing: haal ze weg! Zorg dat degenen die enthousiast zijn
over het invoeren van zelfsturende teams dit ook echt kunnen
doen.
Vergeet hierbij relevante partijen als de cliëntenraad, de
ondernemingsraad en de verpleegkundige en verzorgende
adviesraad niet. Je kunt hen bijvoorbeeld in een klankbordgroep
mee laten denken over het goed organiseren van het
veranderproces.

Uit de praktijk...
van Thuiszorg Rotterdam
Je kunt niet vaak genoeg medewerkers aan tafel hebben
in het kernteam. Ook werkbezoeken, lunches etc. zijn
noodzakelijk en leuk in een dergelijk traject.

6.Zorg voor korte-termijnsuccessen
Een cruciale stap op weg naar de nieuwe organisatie is het delen
van successen. Neem de eerste successen direct op in de
communicatie-uitingen, complimenteer medewerkers die hun
nek uitsteken, zorg dat je nieuwe projecten in het zonnetje zet.
De eerste positieve berichten die je de organisatie in stuurt
stimuleren de organisatievernieuwing enorm.

Tip...
De nieuwe visie en de veranderingen moeten als het ware
‘door de aderen van het bedrijf’ gaan stromen. Geef
medewerkers die actief hebben bijgedragen erkenning.
Hun draagvlak is enorm. Bij volgende veranderingen zal je
weer een beroep op hen doen.

7. Houd het tempo hoog, blijf in beweging
Om zelfsturing in te voeren is een aantal randvoorwaarden nodig
(zie hoofdstuk vijf). Zorg dat je daar actief op inzet. Ervaring leert
dat je hier het beste aparte projecten van kunt maken, zodat je op
de voortgang kunt sturen. Een centrale programmamanager kan
de coördinatie van de projecten op zich nemen en het tempo hoog
houden. Ook kan hij/zij de lijn met de stuurgroep onderhouden
en zo nieuwe veranderingen aanjagen tot je doel is bereikt. Houd
de beweging gaande. Zo realiseren medewerkers zich dat er
geen weg terug is, maar alleen vooruit.

8. Creëer een nieuwe cultuur
Voor een zelfsturende organisatie is het belangrijk dat je een
nieuwe cultuur creëert. De overgang van sturen naar loslaten,
van management naar leiderschap en van aanbodgericht- naar
vraaggericht werken raakt iedereen. Je ziet dan ook dat
succesvolle organisaties management, teams, individuen en
ondersteunende diensten op maat ondersteunen met
ontwikkeltrajecten in de verandering naar zelfsturing. Zie ook
hoofdstuk vier. Zo wordt de organisatie een lerende organisatie.

Uit de praktijk...
van STMG
Er is hard gewerkt aan de cultuur. De leeromgeving van de
pilots en wat dit vraagt van ondersteuning en management
in termen van ‘loslaten’, ‘vertrouwen’ en coaching hebben
de medewerkers relatief snel ‘met de neus op de feiten
gedrukt’. Tegelijkertijd is cultuur taai en niet van de één op de
andere dag veranderd. Het parallelle leertraject in combinatie
met structurele veranderingen en gerichte interventies
dragen bij aan de cultuurverandering. Maar STMG zal zeker
de komende anderhalf jaar nog in transitie zijn.

Uit de praktijk...
van Vierstroom
De cultuur van de organisatie is bezig met een ontwikkeling
naar klantgerichtheid, eigenaarschap, verantwoordelijkheid
nemen, elkaar aanspreken en ruimte voor de professional.
Tijdens het traject wordt dan ook getraind en gecoacht om
de teams (blijvend) te ondersteunen bij het realiseren van
het gedachtegoed van kleinschaligheid en eigenaarschap.

Tip...
Neem bij werving & selectie, aanname en opleiden van (nieuwe)
medewerkers direct de nieuwe visie als uitgangspunt.
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Kotter - 8 essentiële stappen naar een blijvende verandering
Zorg voor een stevig fundament
1. Creëer een gevoel van urgentie. Zorg dat je medewerkers
helpt inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom
dit zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. Een marktonder
zoek en analyse van de concurrentie helpt hierbij.
2. Verzamel een leidend team. Zorg dat je een sterke,
invloedrijke groep medewerkers hebt die de verandering als
een team leidt. Deze groep moet de verandering
onderschrijven, geloofwaardig zijn, het proces kunnen
sturen, goed kunnen communiceren en autoriteit hebben.

Maak een plan van aanpak
3. Ontwikkel je visie en kernwaarden en een strategie voor de
verandering. Maak een duidelijk, inspirerend eindplaatje en
een logisch stappenplan om daar naartoe te werken.

Bouw je nieuwe organisatie
4. Communiceer de veranderingsvisie op elke mogelijke
manier voor draagvlak en betrokkenheid. Zorg ervoor dat alle
belanghebbenden (medewerkers, ondersteunende diensten en
relevante stakeholders) je visie en de gekozen aanpak begrijpen
en accepteren. De stuurgroep heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Gedrags- en
cultuuraspecten
geadresseerd
Nieuwe manier
van werken
verankerd

Processen &
organisatie
aangepast

5. Creëer een breed draagvlak: maak het anderen mogelijk
om te handelen. Neem zoveel mogelijk obstakels weg,
verander systemen en structuren, zodat degenen die de visie
willen realiseren dit ook kunnen doen.
6. Zorg voor korte-termijnsuccessen. Creëer zo snel mogelijk
een aantal zichtbare, overtuigende successen. Erken de
medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt.
7. Houd het tempo hoog, blijf in beweging. Verander langzaam
alle systemen en structuren richting je nieuwe visie. Voer de
druk en het tempo op na de eerste successen. Gebruik,
promoot en ontwikkel succesvolle veranderaars en versterk
het veranderingsproces met nieuwe projecten, thema’s en
aanjagers Blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is
gerealiseerd.

Veranker de nieuwe situatie en
onderhoud deze
8. Creëer een nieuwe cultuur. Houd vast aan de nieuwe
werkwijzen en zorg dat deze resultaten opleveren, totdat ze
sterk genoeg zijn om de oude werkwijzen te vervangen.
Verbeter prestaties door klantgerichtheid en productiviteits
bewustzijn en door effectiever leiderschap.

Gedeelde visie
& krachtige
businesscase

Geïntegreerd
Change
Management

Vaardigheden &
competenties
ontwikkelen

Leiderschap en
betrokken
management
Stakeholders
voorbereid &
gemobiliseerd

Sterk
presterend
projectteam

Bron: Kotter,
Leiderschap bij
verandering
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6.3		 Hoe richt je de
projectorganisatie in?
De invoering van zelfsturing raakt alle mensen, systemen en
processen in de organisatie. Hierdoor lopen er vaak meerdere
projecten tegelijkertijd. Het is verstandig om voor de onderlinge
samenhang tussen de projecten een programmamanager aan te
stellen. De programmamanager bewaakt de samenhang en
interactie tussen de systeem-, cultuur- en structuurvraagstukken
van de organisatie en is aanspreekpunt van alle (deel-)
projectleiders.
De opdrachtgever van de programmamanager of projectleider is
de stuurgroep. De programmamanager en/of projectleider zorgt
ervoor dat de projecten de gewenste resultaten opleveren voor de
verandering richting zelfsturing. In samenwerking met het
management en medewerkers kunnen deze dan geïmplementeerd
worden. De projectleider kan ook nog een projectteam aansturen.
Hierin kunnen diverse medewerkers zitten, zoals een
verandercoach, de manager HRM of inhoudelijke experts.

Uit de praktijk...
van Vierstroom
De eerste opzet van het verandertraject beoogde processen
te veranderen in de volgorde Cliënt --> Medewerker -->
Organisatie --> Omgeving. Dit bleek in de praktijk niet te
werken: processen lopen namelijk in samenhang en niet in
een logische (bedachte) volgorde.
Daarom is een nieuwe aanpak vastgesteld. Nu zijn per
thema meerjarenprojecten geformuleerd. Een
plateauplanning helpt om per thema projecten/ambities
vast te stellen. Daarbij kijkt de programmamanager in
samenhang naar alle projecten binnen de thema’s.

Cliënt

Medewerker

Organisatie

Omgeving

Meerjarenplan
per thema.
Projecten per
thema gefaseerd
over drie jaar en
in samenhang.

Op deze manier is het beter te overzien wat de impact en
consequenties zijn van (het verloop van) projecten. Wel
wordt de omgeving nu minder meegenomen; eerst moeten
de interne zaken op orde komen, voordat je toekomt aan
ketensamenwerking en andere externe factoren.

Uit de praktijk...
van Thuiszorg Rotterdam
Tijdens de transitie zijn er wisselingen geweest in het
programmamanagement. Hoewel de vervanging effectief is
ingevuld heeft het de projecten nadelig beïnvloed. Vooral
als het gaat om uitloop in de planning.

6.4		 Wel of geen pilot
Omdat een pilot vaak het gevoel oproept dat je daarna nog kunt
kiezen of je wel echt zelfsturend wilt gaan werken, geven veel
organisaties aan hier niet voor te kiezen. Organisaties die wel
een pilot hebben gedaan, zeggen soms dat ze dit met
terugwerkende kracht niet meer zouden doen, of het niet meer
zo zouden noemen.
Wat gebeurt bij een pilot is dat de teams die zelfsturend gaan
werken als het ware los komen te staan van de organisatie. Dit
levert soms spanning op tussen dat deel van de organisatie dat
nog op de ouderwetse manier werkt en het deel dat al zelfsturend
werkt. Vooral voor de ondersteunende diensten kan dit best
belastend zijn.
Aan de andere kant geeft het doen van een pilot wel weer een
kans om uit te zoeken wat de begrenzing van het primaire proces
zou moeten zijn en hoe resultaat- en wijkgericht werken, vanuit
het concept zelfsturing, vorm kan krijgen. Relevante lessen zijn
dan bijvoorbeeld de overdracht van taken van de manager naar
het team, personele planning en bereikbaarheid. In die zin is het
een proeftuin, in sommige trajecten een ‘groene weide’ genoemd.
Het wel of niet doen van een pilot is dus een keuze die je als
organisatie maakt.
Wat het ook wordt, je teams hebben in ieder geval ruimte nodig
om te experimenteren en fouten te maken in de verandering naar
zelfsturing. Of je nu wel of geen pilot doet, je komt toch vaak
dezelfde uitdagingen en vraagstukken tegen.

Uit de praktijk...
van STMG
Een belangrijke slagingsfactor voor de pilots is het
enthousiasme van de medewerkers. Bij de start van de
pilots is hier veel in geïnvesteerd.
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Tip...
Een valkuil bij het starten met een pilot is om het team als
een geïsoleerd experiment in een ouderwets opererende
organisatie te laten werken.

6.5		 Wat te doen met
de ondersteunende
diensten?
Er bestaan verschillende opvattingen over het moment waarop je
de ondersteunende diensten betrekt in het verandertraject
richting zelfsturing. Belangrijk is dat ze zich de nieuwe werkwijze
echt eigen kunnen maken. Uit ervaring blijkt dan ook dat de
ondersteunende diensten het best direct vanaf de start mee
kunnen gaan in de verandering. Dit beperkt het risico dat ze
blijven vasthouden aan ‘oude’ structuren en werkwijzen en
hiermee het veranderproces vertragen.
Natuurlijk bepaalt je veranderaanpak het startmoment van het
nieuwe werken door de ondersteunende diensten. Mocht je
kiezen voor een pilot, waarbij eerst een deel van de teams anders
gaat werken, dan moet je voor een bepaalde periode zowel de
oude als de nieuwe werkwijze ondersteunen. Het is dan aan te
bevelen om een paar ondersteuners vrij te maken om (alleen) de
nieuwe teams te ondersteunen. Anders kan de werkdruk voor de
ondersteuning te hoog worden, wat het veranderproces weer
vertraagt.

Tip...
• Neem ondersteunende diensten vanaf het begin mee in
het verandertraject, zodat ze zich het concept van
zelfsturing, de werkwijze en hun nieuwe rol snel eigen
maken.
• Steun ze door middel van training/coaching in de
gewenste gedragsverandering.
• Waak ervoor dat ze niet oplossingsgericht en daarmee
voorschrijvend werken richting de teams; dat frustreert
het ontwikkelproces richting zelfsturing.
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Uit de praktijk...
van STMG
Medewerkers van de ondersteunende diensten zaten in de
complexe positie dat zij hun tijd moesten verdelen tussen
het reguliere, ‘ouderwetse’ werk en het direct klantgericht
inspringen op de vragen uit de pilots. Dit vroeg van hen een
bijzondere ‘cultuur’-switch.

6.6		 Evalueren en bijstellen
In de thuiszorg is jarenlang gewerkt op een traditionele manier,
waarbij de ondersteunende dienst het primaire zorgproces
organiseerde en de verpleegkundige de planning volgde. Dit is
anders nu je met zelfsturende teams werkt. Zoals je hebt
gelezen betekent dit ander gedrag van zowel management, staf
als verpleegkundige. Voor de organisatie betekent dit een
cultuurverandering die je, vooral in de eerste jaren, goed moet
stimuleren, evalueren en waar nodig bijsturen. Anders is de
kans groot dat iedereen weer terug valt in ‘oud’ gedrag. Terwijl
de kern van zelfsturing nou juist betekent dat je continu alert
blijft op je doelen en op hoe je georganiseerd bent om die
doelen te behalen.

Evalueren dus
Het is dus belangrijk om relevante thema’s over zelfsturing
steeds terug te laten komen op de agenda, zodat het binnen de
organisatie onder de aandacht blijft. Concreet doe je dit door
evaluatiemomenten af te spreken en de resultaten van de
evaluaties te gebruiken om verbeteringen door te voeren. Dit doe
je op de aandachtsgebieden: leren, meten en communiceren,
maar zeker ook voor de projecten in je strategisch plan van
aanpak (zie hoofdstuk vier). Na de implementatie meet je of de
gewenste organisatieveranderingen zijn gerealiseerd en je doelen
zijn behaald. Op basis daarvan bepaal je of er nog aanpassingen
nodig zijn. Je kunt hier de PDCA-cyclus voor gebruiken.

Uit de praktijk...
van Omring
Een enquête onder huisartsen leverde op dat er betere
resultaten worden bereikt na de invoering van zelfsturing.

Volgens...

Tip...
Rob Stam, Thebe

“De medewerkers aan het stuur is
een absolute voorwaarde voor dit
project. Daarbij is het belangrijk om
ruimte te creëren en om het gesprek
aan te gaan met medewerkers over
de verandering. De evaluatie is dan
ook erg zinvol, zowel met enquêtes
als met interviews.”

Aanvullingen van deelnemers aan In voor zorg!:
• maak leren/verbeteren tot een regulier onderdeel van de
planning & control cyclus;
• maak een persoonlijk leerplan tot een regulier onderdeel
van de F&B gesprekken;
• meet concrete uitkomsten op het niveau van MTO, KTO,
risicobeheersing en andere parameters (niet teveel,
maximaal vijf en houd dat minimaal vier jaar vol);
• draag zorg voor een cultuur waarbij veranderen normaal is
en erbij hoort (i.p.v. ‘dit nog en dan wordt het weer rustig’);
• heb oog voor, en waardeer, kleine stappen die worden gezet;
• betrek OR, CR en andere stakeholders bij evaluatie/borging;
• houdt rekening met het feit dat veranderingen moeten
‘uitharden’ (leren/veranderen op zingevingsniveau duurt een
factor vijf langer dan het aanleren van nieuwe competenties);
• stimuleer ongeplande veranderingen en ideeën vanaf de
werkvloer door experimenteerruimte te blijven inbouwen.
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6.7		 Succesfactoren en
aandachtspunten
Zelfsturing is een heel andere manier van werken en vereist een
lange adem. Niet alle organisaties die zelfsturing invoeren zijn
dan ook (direct) succesvol. De invoering vraagt een flinke
investering in menskracht, financiën en cultuuromslag (het gaat
namelijk over mensen, competenties en vertrouwen).
Er zijn medewerkers die zo gewend zijn aan de traditionele
manier van werken dat ze de nieuwe, zelfsturende, manier van
werken niet gemakkelijk eigen maken. Het invoeren van
zelfsturing kan dan ook bedreigend en daarmee stressvol zijn.
De werkdruk neemt in de eerste fase van transitie flink toe. Van
de teams wordt grote zelfstandigheid verwacht, terwijl ze
eigenlijk altijd op een hiërarchische, traditionele manier hebben
gewerkt. Bij de start van het verandertraject kun je dus een
lagere productiviteit verwachten.
Als je op een rij zet wat organisaties hebben ervaren als bepalend
voor hun veranderproces naar een zelfsturende organisatie
komen daar de volgende adviezen uit voort:

Verandertraject
• Zorg voor een heldere toekomstvisie op zelfsturing.
• Betrek de hele organisatie bij de transitie (dus ook de
ondersteuning).
• Werk met een duidelijke aanpak en tijdsfasering.
• Geef de gewenste cultuurverandering veel aandacht (en
vergeet de bestaande cultuur niet).
• Communiceer regelmatig over doelen een aanpak.
• Betrek medewerkers in het proces.
• Stel een programmamanager aan, of richt een
projectenbureau op, om alle projecten te managen.
• Kan de aanpak eenvoudiger en directer? Pas het proces aan.
• Regel alle randvoorwaarden gedegen en op tijd.

Uit de praktijk...
van Vierstroom
In de eerste opzet van het verandertraject raakte het
cultuuraspect een beetje ondergesneeuwd. In de nieuwe
opzet wordt er per project gekeken hoe het cultuur- en
gedragsaspect meegenomen kan worden. Per project komt
in ieder geval aan de orde:
• cultuur & gedrag;
• meten van resultaten;
• impact op de organisatie/processen;
• impact op de systemen.
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Volgens...
Ton Lijten, Thuiszorg Rotterdam

“Het eindbeeld was bij het eerste
verandertraject niet duidelijk
genoeg. Zoals Freek de Jonge zegt:
‘Ontwikkelen is leuk, maar je moet
wel weten waar naartoe.’ Nu zijn we
meer gefocussed op een
cultuuromslag.”

Uit de praktijk...
van Thuiszorg Rotterdam
De campagne ‘Thuis in de Buurt’ was een groot succes; het
was het ankerpunt van de verandering. Het was echt
gedegen in de buurt neergezet en cliënten speelden een
grote rol in de campagne.

Tip...
• De invoeringstijd van traditioneel naar zelfsturend ligt
tussen de twee en vijf jaar.
• Neem de tijd om de transitie voor te bereiden (o.a.
draagvlak, stellen van kaders, ICT, ondersteunende
diensten); medewerkers moeten betrokken zijn vóór de
echte start.
• Neem de ondersteunende diensten direct mee in de
verandering.
• Zorg voor een duidelijk eindplaatje en meetbare
tussendoelen.
• Stuur niet teveel; het risico is dat de organisatie dan
terugvalt in oude gewoontes en werkwijzen.
• Neem de tijd om mensen op de goede plek te krijgen en
grijp in als het niet goed gaat.

Teams
•
•
•
•
•

Zorg dat het team echt een autonome taak heeft.
Stel realistische doelen en kaders.
Geef het team de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen.
Zorg dat het team kan terugvallen op een goede coach.
Ondersteun de teams door het inrichten van een
wijkservicecentrum.
• Voorzie de teams periodiek van gedegen (management)
informatie.
• Zet een flexpool op, zodat je beschikt over flexibele inzet van
medewerkers.

Tip...
• De ideale grootte van een team ligt tussen de twaalf à
vijftien medewerkers.
• Eén team heeft vijftig à zestig cliënten.
• Een zelfsturend team is evenwichtig samengesteld; de
teamleden zijn inleveringsbereid.
• Train teamleden hoe ze om moeten gaan met financiële
en bedrijfskundige aspecten.

Uit de praktijk...
van Vitras/CMD
Een belangrijke voorwaarde voor succes is sterk en
consistent leiderschap. Zo doorbrak een divisiemanager
bestaande patronen door consequent in de geest van de
transitie te handelen. De basishouding was: “Zeg maar wat
je nodig hebt, als je met goede ideeën komt dan help ik
mee de condities te organiseren; ik ga het niet voor je
bedenken”.

Tip...
Maak een goede inschatting van de opleidingskosten en de
kosten voor een (nieuw) ICT-systeem. Financiële beperkingen
belemmeren het verandertraject.

Volgens...
Leiderschap & management
•
•
•
•
•
•

Voel de noodzaak tot veranderen en draag deze uit.
Laat als directie en management voorbeeldgedrag zien.
Laat de teams met rust; geef ze vertrouwen en ontwikkeltijd.
Doe wat je zegt.
Maak het voor je managers duidelijk waar ze aan toe zijn.
Pak door, pijnlijke beslissingen nemen hoort erbij.

Tip...
• Ondersteun managers bij het maken van de omslag van
sturend naar coachend leidinggeven.
• Begeleid managers op tijd - en stevig - bij hun nieuwe rol
als bijvoorbeeld regiomanager of coach. Vervang managers
bij voorkeur door coaches bij de start van je verandering.

Sandra Baidjoe, Vitras/CMD

“Zelfstandigheid maakt dat mensen
bewust omgaan met hun vak maar
ook met resultaten. De combinatie
dat mensen het leuk vinden en
verantwoordelijkheid nemen vind ik
een succesfactor.”

Uit de praktijk...
van ZorgSaam

Financiën & markt
• Begroot de kosten voor de gehele transitie goed; zorg voor
voldoende budget.
• Zorg dat je de aandacht niet alleen richt op je verandertraject
waardoor je marktaandeel verliest.
• Geef teams een eigen teampotje (kas); dit stimuleert
ondernemerschap en verantwoordelijkheid.

Het is heel belangrijk om de kwaliteit van zorg niet uit het
oog te verliezen. Iedereen is hard bezig met de nieuwe
taken, maar de ketengedachte verdwijnt daardoor soms
wat op de achtergrond: “Ik doe dit onderdeel, maar wordt
de vervolgstap door de ander wel goed opgepakt?”
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6.8		 Hoe langt duurt de
omslag naar zelfsturend
werken?
Hoe lang het duurt om te komen tot functionerende
zelfsturende teams, hangt af van een aantal factoren:
1. De mate van urgentie. Als de noodzaak groot is, bijvoorbeeld
omdat het financieel erg slecht gaat, of er veel klachten van
cliënten en medewerkers zijn, kan de omslag sneller
gemaakt worden.
2. De keuze van de aanpak. Door teams ‘voor de leeuwen te
gooien’ en ze de ruimte te geven om eigen oplossingen te
bedenken, is de organisatie relatief snel ‘om’. Maar dat levert
aanvankelijk een chaotische en (mogelijk) moeizame periode
op. Een gefaseerde aanpak en goede facilitering van de teams
vooraf voorkomt dit, maar kost meer tijd.
3. De grootte van de organisatie. De omslag bij een grote
organisatie vraagt meer tijd dan die bij een kleine.
4. De mate waarop er draagvlak is voor de nieuwe werkwijze
onder de medewerkers.
Zo zijn er voorbeelden van langdurige trajecten met veel teams,
en van kleinschalige, kortdurende trajecten. Omvangrijke trajecten
zijn die van Thuiszorg Rotterdam (63 teams in 2,5 jaar) en Omring
(54 teams in 2 jaar). Een kleinschalig traject is dat van Hilverzorg:
een kleine thuiszorgafdeling met acht teams die in een periode
van een half jaar de omslag heeft gemaakt.
De meeste trajecten duren ongeveer twee jaar, maar de positieve
resultaten zijn al eerder zichtbaar. Binnen een half jaar zie je al
meer tevreden medewerkers en cliënten en een lager
ziekteverzuim. Om niet terug te vallen in oude patronen, is het
belangrijk om na afronding van het traject blijvend aandacht te
besteden aan de nieuwe cultuur en werkwijze.
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Uit de praktijk...
van Sensire
• Het is erg belangrijk dat de (pilot-)teams echt
gemotiveerd zijn.
• Betrek medewerkers bij de planvorming.
• Betrek medewerkers bij het uitwerken van processen om
te onderzoeken of zaken slimmer georganiseerd kunnen
worden. Zij zijn de experts.
• Reflecteer met medewerkers: Wat doen we? Wie doet
wat? Is dat handig/nuttig?
• Heb lef! Durf afscheid te nemen van managementlagen
als dit nodig is. Doe dit wel zorgvuldig.
• Geld moet zoveel mogelijk naar de zorg en niet naar de
ondersteuning. Zorg ervoor dat je ondersteunende
processen zo slim mogelijk inricht.
• Het is belangrijk dat een bestuurder achter het plan staat
en dit ook echt uit draagt.
• Neem de tijd. Een dergelijk proces kost tijd en het is
belangrijk om de vernieuwingsbeweging ‘levend’ te houden.
Het vraagt om een lange adem en continue aandacht.

Weetje...
Om te komen tot een zelfsturend team is een iteratief en
dynamisch proces nodig. Een dergelijk proces laat zich
moeilijk in stappen vangen. Het invoeren van zelfsturende
teams vraagt veel tijd, geduld, scholing, begeleiding en
uitproberen (met kans op missers)!
Bron: De Caluwé & Vermaak, Leren veranderen, 2002
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Hoofdstuk 7
Uit de praktijk: voorbeelden van
ervaringen, instrumenten en tools
Website In voor zorg!
De website www.invoorzorg.nl biedt informatie, nieuws, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden over veranderingen in de langdurige
zorg. Via In voor zorg! stimuleren we de uitwisseling van kennis en ervaringen. Dit doen we door goede voorbeelden en kennis te
verzamelen bij deelnemers, bij diverse externe bronnen en uit bestaande programma’s zoals Zorg voor Beter en het Nationaal Programma
Ouderenzorg. Deze informatie verspreiden we via de website. Ook zijn er In voor zorg-bijeenkomsten en congressen om informatie en
kennis met elkaar te delen. Door betrokken te zijn bij In voor zorg! blijf je aangesloten op alle actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg.
Binnenkort is ook invoorzorg.net beschikbaar. Dit is een digitale omgeving waar praktische aanpakken en informatie zo worden
gepresenteerd dat je er zelf mee aan de slag kunt. Als eerste komt een digitaal platform voor de invoering van zelfsturing in de
organisatie beschikbaar.

Praktische voorbeelden
Op onze website vind je een uitgebreid aanbod aan voorbeelden, nieuws en tools over zelfsturing. Via de zoekfunctie kun je gemakkelijk
vinden wat je zoekt. Hierna vind je in ieder geval al een willekeurige selectie aan voorbeelden, die je kunt gebruiken ter inspiratie voor
het vormgeven van je eigen traject:
1.		 Functieprofiel regiomanager (verkorte versie)
2.		 Vierstroom - functieprofiel wijkteamcoach (verkorte versie)
3.		 Vierstroom - voorbeeld van een dashboard
4.		Omring - toolkit implementatie lokaal en kleinschalig werken
5. ZorgAccent - het verandertraject
6. ZorgAccent - de praktijkervaring van een wijkverpleegkundige
7. 	Omring - het verandertraject
8. Thuiszorg Rotterdam - teambarometer
9. 	HWW Zorg - een eigen pand
10. Voorbeeld van een mogelijke SWOT-analyse voor zelfsturing
11. Instrument voor het bepalen van opleidings-/ontwikkelingsvragen
12. Voorbeeld van een wijkscan
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1. Functieprofiel regiomanager (verkorte versie)
De regiomanager coördineert en draagt zorg voor de realisatie van de werkzaamheden en de gestelde doelen op tactisch niveau binnen
de teams. Het instellingsbeleid is daarbij de basis. De regiomanager ontvangt leiding van de divisiemanager en geeft zelf, direct en
indirect, leiding aan een aantal middelgrote teams (ca. 70 tot ca. 120 medewerkers).

Contacten
Intern: medewerkers, leidinggevenden, ondersteunende diensten.
Extern: diverse externe partijen, organisaties, instellingen, incidenteel met cliënten en cliëntsystemen.

Resultaatgebieden
1. Accountmanagement
• Opzetten en onderhouden van voor de organisatie relevante interne en externe netwerken en/of samenwerkingsverbanden.
• Opvolgen van afspraken tussen de instelling en betrokken instanties zoals gemeenten, woningcorporaties en verwante instellingen
in de zorg- en welzijnssector.
• Verantwoordelijk voor deelname aan onderhandelingen met externe partijen over geleverde/te leveren zorg, productie en
financiering.
1. Beleidsontwikkeling
• Ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgevoerd tactisch beleid binnen de teams, zodanig dat de voor de teams geformuleerde
doelstellingen over de zorg en hulp aan cliënten zijn behaald.
• Opgestelde werkplannen voor de eigen teams op basis van de door de organisatie uitgezette beleidslijnen/geformuleerde plannen.
• Opgestelde managementinformatie en periodieke verslagen ter bespreking met de divisiemanager.
• Gesignaleerde, geanalyseerde en gerapporteerde knelpunten in de uitvoering van het tactische beleid en met betrekking tot
ontwikkelingen.
2. Personeelsmanagement
• Gecoachte, gestimuleerde en gemotiveerde medewerkers in teams zodanig dat de geformuleerde doelstellingen zijn behaald.
• Uitvoering geven aan het geformuleerde personeelsbeleid, waarbij er sprake is van een juiste kwantitatieve en kwalitatieve
bezetting van de teams.
• Afstemmen van de zorg- & dienstverlening binnen en tussen de teams, zodanig dat er sprake is van een juiste kwantitatieve en
kwalitatieve bezetting.
3. Financieel management
• Opgestelde begroting voor de eigen teams binnen de gestelde financiële beleidskaders en productieafspraken.
• Behaalde financiële doelstellingen zodat voldaan is aan de opgestelde begroting en het budget voor de teams niet is overschreden.
Indien nodig tijdig getroffen maatregelen tot bijstelling.
• Gecontroleerde en geëvalueerde financiële doelstellingen van de eigen teams ter verantwoording voor zowel in- als extern.
• Tijdig aangevraagde subsidieaanvragen in samenspraak/afstemming met de divisiemanager.
4. Overige functie-eisen
• In ruime mate worden eisen gesteld aan geduld en doorzettingsvermogen bij het coachen van de medewerkers van het team en bij
het implementeren van het tactische beleid in het team.
• Hoge eisen worden gesteld aan systematisch en ordelijk werken bij het leveren van een bijdrage aan het organisatiebeleid en het
budgetbeheer van de teams, regio, gemeente.
• Hoge eisen worden gesteld aan integriteit en betrouwbaarheid bij het uniform uitvoeren van personeelsbeleid.
• Hoge eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag bij het onderhouden van externe contacten.

Hoofdstuk 7 - Uit de praktijk: voorbeelden van ervaringen, instrumenten en tools |

65

Hoofdstuk 7 Uit de praktijk: voorbeelden van ervaringen, 		
instrumenten en tools

2. Vierstroom - functieprofiel wijkteamcoach (verkorte versie)
Achtergrond
ZorgThuis is georganiseerd in ruim 50 kleine, zelforganiserende teams. De teams worden aangestuurd op te behalen doelen en
resultaten door een Regiomanager Zorg Thuis. Een wijkteamcoach ondersteunt hen in hun functioneren en ontwikkeling. De
wijkteamcoach ondersteunt tien wijkteams van gemiddeld tien tot twaalf/vijftien medewerkers per wijkteam. Afhankelijk van de
ontwikkeling en zelfstandigheid van het team is de coach meer of minder proactief in de ondersteuning.

Kern van de functie
De wijkteamcoach is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang van het teamontwikkelingsproces en stemt dit proces adequaat
af op het team en de te behalen resultaten. Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap van de teamleden
is hierbij het doel, alsook het (door)ontwikkelen van het team naar de volgende fase van teamontwikkeling en eigenaarschap.
De coach ondersteunt en stimuleert teamleden bij het herkennen, benutten en versterken van de team- en individuele competenties. Hij
bewaakt dat dit ontwikkelingsproces plaatsvindt binnen de afgesproken kaders, spelregels en waarden en normen van de organisatie.
Coacht, adviseert, stuurt en ondersteunt in eerste instantie het team en waar nodig individuele medewerkers in het vergroten van hun
bijdrage aan het teamresultaat.
De coach valt hiërarchisch onder de Regiomanager Zorg Thuis en beschikt via hem over de relevante (resultaat-)afspraken met de
teams en andere betrokkenen. Het team is opdrachtgever van de coach. Zij bepaalt met welke ondersteuningsvraag zij de teamcoach
wil inzetten, op basis van de gemaakte resultaatafspraken met de Regiomanager Zorg Thuis. Wanneer het team de afgesproken
resultaten niet, of onvoldoende, haalt kan de Regiomanager Zorg Thuis opdrachtgever van de coach worden. Hij ontvangt dan een
expliciete opdracht van de regiomanager.
De coach signaleert en adviseert het team en de manager gevraagd en ongevraagd. Hij gaat confrontaties, meningsverschillen en
interventies niet uit de weg, maar is daarbij in staat de werkrelatie in stand te houden én het voorliggende probleem of vraagstuk
constructief aan te pakken. Daarmee vindt de teamcoach leren vanzelfsprekend.
De coach (h)erkent zichzelf en is in staat om stijl en interventies af te (blijven) stemmen op de context, de ontwikkelingsfase van het
team(lid) en de resultaatafspraken. Hij weet vanuit een breed handelingsrepertoire van sturend, instruerend en controlerend tot
begeleidend, ondersteunend en inspirerend te coachen. Zet naast rationele afwegingen ook de eigen intuïtie gericht in; weet hoofd en
hart te verbinden. Hij kan daadkrachtig zijn zonder over te nemen en op afstand ondersteunen zonder onzichtbaar te worden. Weet
onderscheid te maken tussen een managementvraag (direct besluit, ingrijpen, regelen) en een coachvraag (leervraag, los van directe
operationele besluitvorming).

Contacten
Intern: interne contacten met alle geledingen binnen de
organisatie.
Extern: deskundigen op het gebied van coachen, leren en
ontwikkelen.

Resultaatgebieden
1. Kwaliteit en voortgang van het teamontwikkelingsproces;
2.	Ondersteunen van het team bij het realiseren van de gewenste teamresultaten en het systematisch verbeteren daarvan;
3. Signaleren naar en adviseren van teams en regiomanager ZorgThuis.
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Competenties
Teamcoaching
Het stimuleren, ondersteunen, richting geven en sturen van leer- en ontwikkelingsvragen in de samenwerking, zodat optimale
teamprestaties worden geleverd en het team een goede uitvalsbasis vormt. Het gaat hierbij om het inschatten, benutten en creëren van
samenhang tussen de (potentiële) talenten en (voorkeur)stijlen in het team. De teamcoach herkent de fase van teamontwikkeling en
weet passende interventies toe te passen.

Voorbeelden van gedragsvaardigheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

onderzoekt sterktes en zwaktes in het presteren van teams/medewerkers;
ondersteunt teams/medewerkers bij het opstellen van een ontwikkelplan;
geeft feedback op concreet gedrag en houdt een spiegel voor;
geeft aanwijzingen, adviezen bij leervragen;
toetst of geleerde zaken zijn begrepen en worden toegepast;
signaleert en intervenieert tijdig en effectief bij verstoringen binnen het team;
stimuleert medewerkers om eigen verantwoordelijkheid te nemen en toetst dit;
helpt medewerkers om gedragspatronen te doorbreken of versterken;
beschikt over een breed repertoire aan coaching vaardigheden.

Resultaatgerichtheid
Een vanzelfsprekende focus op het methodisch realiseren van de gewenste teamresultaten en het systematisch verbeteren daarvan.

Communicatie
(H)erkent zijn eigen stijl van communiceren, weet de communicatiestijlen van anderen te herkennen en kan hier doeltreffend op
afstemmen.

Integriteit
Handelt in de lijn van normen en waarden, is open, betrouwbaar en betrokken, consistent in woord en daad.

(Organisatie)sensitiviteit
Is zich bewust van de onderlinge samenhang, invloed en gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in de organisatie, kent
de relevante ontwikkelingen, belangen, rollen en machtsverhoudingen die binnen de organisatie spelen.

Leervermogen
Heeft de wens en het vermogen om verder te groeien ten behoeve van een brede en blijvende inzetbaarheid.
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3. Vierstroom - voorbeeld van een dashboard
Hieronder vind je een voorbeeld van een dashboard, ‘de cockpit’, die Vierstroom gebruikt voor de teams. In het voorbeeld is de kolom
‘norm’ op 0 gesteld. In de praktijk staan hier kengetallen die als norm in de organisatie gelden.
Het team geeft op of zij week- of maandinformatie wil zien. Indien informatie over de betreffende week nog niet beschikbaar is dan
wordt in deze kolom aangegeven over welke periode de meest recente informatie beschikbaar is.
Het ‘omgevingskwadrant’ is nog in ontwikkeling en wordt in de praktijk nog niet gebruikt. Alle andere kwadranten wel. In het
selectiescherm selecteert het team teamnummer, week en jaar en komt vervolgens in het scherm zoals in het voorbeeld. Teams
kunnen ook naar de cockpit van andere teams kijken en overzichten per regio of voor heel ZorgThuis inzien.
Gele en blauwe kaarten hebben betrekking op complimenten en verbeterpunten die het team ontvangt van cliënten. ‘Variant’ is de
flexpool van Vierstroom.

Bron: Vierstroom
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4. Omring - toolkit implementatie lokaal en kleinschalig werken
Hoe ondersteun je als zorgorganisatie je zorgmanagers bij het veranderingsproces van een centraal geleide organisatie naar lokale,
kleine zelfsturende zorgteams? Het praktijkvoorbeeld van Omring Thuiszorg laat zien hoe je dat op een gestructureerde manier aanpakt.
Omring Thuiszorg heeft in twee jaar tijd haar verandertraject samen met In voor zorg! afgerond. Tijdens dit traject ging Omring van een
centraal geleide organisatie met 1.000 medewerkers naar 54 lokale, kleine zelfsturende zorgteams.

Toolkit: voorbeeld ondersteuning implementatie zelfsturende zorgteams
Een van de resultaten van het In voor zorg-traject is de toolkit die Omring maakte voor haar zorgmanagers. Het doel was om hen
handvatten te geven in het veranderingsproces om samen met de zorgteams te komen tot lokaal en kleinschalig werken. Daarnaast
levert de toolkit een bijdrage aan een eenduidige manier van werken en zorgt het voor een structurele inbedding in de organisatie. Deze
toolkit is dan ook een voorbeeld van een leidraad die de zorgorganisatie inzette om implementatie en uitrol van de kleinschalige
zelfsturende zorgteams te ondersteunen.

Bundeling van kennis en ervaring
Alle kennis, leerervaringen, tips, do’s en don’ts en instrumenten uit de toolkit zijn opgedaan in drie pilots van Omring. In deze pilots is
begin 2011 de overstap gemaakt naar kleinschalige zorgteams van ongeveer vijftien medewerkers. De pilots zijn gehouden in drie
gebieden met een eigen regionaal karakter: een eiland, het platteland en een grote stad. Om te zorgen dat de zorgmanagers niet
opnieuw het wiel hoefden uit te vinden is de ervaring en kennis gebundeld in deze toolkit.

Plan, Do, Check, Act
De toolkit is opgebouwd volgens de PDCA-cyclus: Plan (inrichten), Do (uitvoeren), Check (monitoren), Act (borgen). Dit geeft richting en
structuur aan de implementatie, de verandering, verbetering en het lerende proces van Omring.

De onderdelen van de PDCA-cyclus zijn:
Plan
• Hoe organiseer ik dit met mijn zorgteams? De do’s en don’ts.
• Wat moet ik wel en niet doen?
• Hoe zet ik de koers uit?
• Wijkanalyse: een eerste stap naar wijkgerichte zorg.
• Hoe stel je je zorgteam(s) samen?
• Hoe neem ik de planners mee?
• Waarvoor gebruik ik het migratieteam?
• Communicatie aanpak: hoe breng ik mijn boodschap over?
Do
• Checklist Lokaal & Kleinschalig, Startfase en Dashboard.
• Plan van Aanpak voor de Regio opstellen.
• Dashboard.
• Teambarometer: zorgteams op weg.

Download
www.invoorzorg.nl/toolkitkleinschaligwerken

Check
• Hoe gaat het met de teamvorming?
• Tevreden medewerkers?
• Is de cliënt tevreden met de zorg?
• Dashboard: de maandelijkse stand van zaken.

Meer weten
Meer informatie over het In voor zorg-traject van Omring:
www.invoorzorg.nl/omring

Act
• Stel je plan van aanpak voor de regio bij.
• Stel met je zorgteam het teamactieplan bij en voer dit uit.
• Beschrijf de resultaten uit het Plan van Aanpak voor de Regio.
• Zorg voor externe communicatie bij interessante ontwikkelingen.
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5. ZorgAccent - het verandertraject
1.	Het bestuur en management hebben gekozen voor het werken met zelfsturende teams in de thuiszorg, omdat de urgentie hoog was.
ZorgAccent verloor in 2010 van de ene op de andere dag een vijfde van haar omzet: de jeugdgezondheidszorg ging naar de GGD en
Twentse gemeenten besloten huishoudelijke hulp voortaan in te huren via andere, goedkopere aanbieders. Zelfsturende teams leken
de gewenste oplossing voor de problemen: minder overhead, minder bureaucratie, minder managers en een nieuwe kijk op zorg aan
cliënten.
2. Er is een stuurgroep ingesteld die dilemma’s besprak, de voortgang bewaakte en de visie scherp hield. Zo bleef er een balans tussen
zelfsturing en loslaten aan de ene kant en controle over de koers aan de andere kant.
3.	Ondersteuning voor het veranderproces en de ICT vond plaats door In voor zorg!, Buurtzorg en een externe coach.
4. Er is gestart met zes pilotteams. Die hebben alle ruimte gekregen om te experimenteren en invulling te geven aan het begrip
zelfsturende teams. De deelnemers voor de pilotteams hebben zich vrijwillig aangemeld; ze zijn enthousiast en willen de omslag
graag maken.
5. Er is in de pilotteams gestart met de inrichting van ZorgAccentWeb. Dit is het ICT-systeem van Ecare, dat ook door Buurtzorg
gebruikt wordt, maar aangepast is aan de situatie en wensen van ZorgAccent. Om de overstap te maken naar het nieuwe systeem
hebben de oude en de nieuwe applicaties tijdelijk naast elkaar gedraaid. Daarvoor zijn bij het zorgkantoor twee codes aangevraagd.
6.	Daarna is er opgeschaald. Elke medewerker mocht zich aanmelden voor het team waarin hij of zij wilde gaan werken. Zo stellen de
teams zichzelf samen. De enige regel is dat het team niet groter mag zijn dan vijftien medewerkers. Bij elke volgend team dat ging
starten met zelfsturend werken, werd in de opbouw een medewerker betrokken uit één van de zes pilotteams. Deze kon ervaring en
enthousiasme overbrengen. Er is aan teams wel meegegeven wat ze moeten doen, maar nooit hoe ze dat moeten doen. Alle teams
zijn vrij gelaten om het werk zo te organiseren, als ze dat zelf willen.
7. Er zijn 48 kleinschalige teams gevormd. Voor de omvorming kende ZorgAccent in de thuiszorg naast de directeur zestien managers
en zestien managementassistenten. Na het traject is de functie van manager vervallen en zijn er vier coaches en één directeur.
8. Voor tachtig medewerkers in de ondersteunende functies, zoals staf en management, is collectief ontslag aangevraagd. Voor de helft
is een andere oplossing gevonden: vier mensen zijn coach geworden, een aantal medewerkers is weer in de zorg aan de slag gegaan
en sommigen zijn vervroegd uitgetreden. Veertig mensen moesten de organisatie verlaten.
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6. ZorgAccent - de praktijkervaring van een wijkverpleegkundige
Voorheen werkten wij in grote teams, met maar weinig wijkverpleegkundigen. Er was weinig aandacht voor de zelfredzaamheid van de
mensen. De zorg werd uitgevoerd door veel te veel verschillende mensen op een wijze die erg taakgericht was. Iedereen was het er mee
eens dat het anders moest. En juist op dat moment wilde onze organisatie het roer volledig omgooien.

Aan de slag: wijken en teams samenstellen.
We zijn begonnen met het samenstellen van de wijken en de teams. Bij het laatste hebben we rekening gehouden met de wensen van
zowel de individuele medewerker als de cliënt. Ook hebben we gekeken naar de deskundigheidsniveaus. In sommige teams werd de
samenstelling nog gedaan door de toenmalige manager. Je zag hier meer ontevredenheid omdat het van bovenaf werd geregeld.

Het hoeft allemaal nog niet perfect te zijn
Ook moesten alle taken worden verdeeld binnen ons team. Dit was zo geregeld. Iedereen nam de taak op zich waar ze goed in was en
wat het meeste aansprak. Ook de verhuizing was zo gepiept. Het verbaast mij nog iedere dag hoeveel kwaliteit er binnen een team
beschikbaar is. Wij doen alles zelf, van het aannemen van een nieuwe collega tot de PR. Niet altijd even gemakkelijk, maar wel een grote
uitdaging. We vragen alleen ondersteuning als we er zelf niet uitkomen. Ik ben me er wel van bewust dat er nog heel veel gedaan moet
worden, maar dat zal zeker goed komen. Het wijkgericht werken is een leerproces.

Eigen verantwoordelijkheid en tevreden medewerkers
Voor mij viel er een last van mijn schouders. In de oude situatie werd veel bij mij neergelegd. Nu is het een teamverantwoordelijkheid.
Zo kan ik mij veel meer richten op de echte taken die horen bij het beroep van wijkverpleegkundige. Ik werk nu weer veel meer in de wijk
en ken alle cliënten. Ik kan op deze manier niet alleen goede zorg leveren, maar ik kan ook collega’s coachen. Daarnaast leer ik ook heel
veel van andere collega’s.

Leerproces
Natuurlijk komen er ook moeilijke dingen op je pad. Binnen een team zijn er altijd meningsverschillen, maar dit mag en hier moet over
doorgepraat worden, zonder dat het van invloed is op de teamgeest. Ook helpt het mij dat iedere keer weer wordt gezegd dat het een
leerproces is en dat we fouten mogen maken. Zo durven wij binnen ons team ook moeilijke zaken bespreekbaar te maken, zonder dat
het ten koste gaat van de teamgeest.
Annet Harmelink, verpleegkundige, ZorgAccent
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7. Omring – het verandertraject
1.	De aanleiding voor de transitie vormde een jaarlijks verlies van ca. 1,5 miljoen euro, een hoog ziekteverzuim en onvrede onder medewerkers.
2.	Het In voor zorg-traject ‘De thuiszorg is van ons!’ is een integraal organisatieontwikkelingstraject om de aanleiding maar ook de
toekomst van de thuiszorg te bestendigen. Het werken met kleine lokale zelfstandige teams sluit daar goed bij aan. Het project De zichtbare
Schakel: “Van solex naar laptop” is de basis geweest voor de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige in de lokale teams.
3. Er is een stuurgroep op bestuurlijk niveau en een projectgroep op directie- en managementniveau ingesteld. Er is gestart met een
voortraject gericht op het formuleren van de gezamenlijke strategie en het daarbij passende organisatie- en besturingsontwerp met
als uitgangspunten: een transparante, (op prestaties) stuurbare en wendbare nieuwe toekomst voor de thuiszorg. In de eerste fase
heeft het technisch ontwerp plaatsgevonden en is er gewerkt aan draagvlak, vervolgens zijn de randvoorwaarden ingericht. De uitrol
en inrichting van de lokale zelfsturende teams is een geleidelijk en ontwikkelingsgericht proces.
4.	Het inrichten van de randvoorwaarden zoals bij de lokale teams passende management-, informatie-, rooster- en planningssystemen,
migratie in de (financiële) informatiesystemen naar de nieuwe organisatiestructuur. De marketinginformatie per wijk en regio is in
de ontwerpperiode vorm gegeven. Vervolgens is dat gedurende het traject vertaald naar een aantal aan de
teams ondersteunende instrumenten zoals een dashboard, het Bruto/Marge-model en Omring Thuiszorgplein
(ICT Samenwerkingsplatform t.b.v. kennis delen, leren en (horizontale) communicatie). Er is een toolkit
ontwikkeld voor de zorgmanagers en de teams om hen te ondersteunen bij de inrichting en begeleiding van
de teamvorming en om de start goed in te richten. Zie Toolkit - Implementatie lokaal en kleinschalig werken
- Omring Thuiszorg:
www.invoorzorg.nl/toolkitkleinschaligwerken
5. Met 30% van het totale aantal teams is in pilots gewerkt. Het ontwerp, de instrumenten en de prestatieverwachtingen zijn getoetst.
Hieruit bleek dat de bedrijfsresultaten gelijk bleven of verbeterden, de werkwijze aansloot bij de behoefte van medewerkers, het veel
energie opleverde bij de medewerkers. In deze fase is tevens gestart met het ontdekken van nieuwe werkwijzen en rollen voor de
teams, coördinerend verpleegkundigen en de managers.
6. Een migratieteam, gevormd vanuit de backoffice, ondersteunde de teams door de migratie in de (informatie)systemen naar het
nieuwe organisatiemodel synchroon uit te voeren. In dit proces is gewerkt aan de vulling, afstemming en inrichting van bedrijfssystemen
met kloppende informatie opdat Omring Thuiszorg kon blijven voldoen aan alle interne en externe informatieverplichtingen. Daarna
is opgeschaald en zijn alle andere teams gestart. In totaal betreft het 54 thuiszorgteams.
7. Tot slot is gestart met de ondersteuning van de teams door middel van teamleren in het leertraject ‘Leren en presteren’. De teams
hebben een eigen overleg, vormen hun eigen plan en leerpunten op weg naar hun prestaties en worden daarbij methodisch begeleid
en ondersteund. De vorming van horizontaal overleg in regio’s tussen verpleegkundigen en verzorgenden, evenals de leerweg voor
de managers in deze nieuwe werkorganisatie, maakt hier ook deel van uit.
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8. Thuiszorg Rotterdam – teambarometer
Bij Thuiszorg Rotterdam is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de teams. Voor dat doel is, op basis van het gedachtegoed van
Van Amelsvoort, een instrument ontwikkeld dat de teamvorming stuurt en volgt. Dit helpt om de begeleiding van het team vorm te geven. De
wijkmanager en de coach hebben de teams met behulp van dit instrument ondersteund in hun ontwikkeling.

De teambarometer kent verschillende dimensies:
•
•
•
•

uitvoering van het werk: inzetbaarheid, kwaliteit van uitvoering en continu leren;
organiseren en coördineren: regeltaken, coördinatie in en tussen teams, probleemoplossing;
samenwerking en besluitvorming: teamoverleg, communicatie en rollen, hanteren van conflicten, besluitvorming;
ondernemen en cliënttevredenheid: missie en doelen, prestatiedoelen, cliënttevredenheid, externe contacten.

Binnen elke dimensie wordt het functioneren van het team op drie niveaus uitgewerkt: blauw, oranje en groen:
• niveau 1 (blauw) staat voor het team als bundeling van individuen;
• niveau 2 (oranje) staat voor het team als groep;
• niveau 3 (groen) staat voor het functioneren als team.
Voor de invoering van nieuwe werkwijzen en de ontwikkeling van het team is een drietal implementatietrajecten vormgegeven (blauw,
oranje en groen). Elk team voert regelmatig een zelfevaluatie uit en ontwikkelt een plan om de teamontwikkeling te stimuleren. De
teams zijn in verschillende snelheden op weg naar fase ‘groen’ in de teamontwikkeling.

Een toelichting op de drie fasen:
Blauw:
Belangrijke elementen in deze fase: onderlinge afspraken binnen en tussen wijkteams zijn gemaakt en vastgelegd, het team is vindbaar
en zichtbaar in de wijk, contacten met verwijzers zijn gelegd, de registraties van zorg zijn op orde.
Oranje:
Belangrijke elementen in deze fase:
• de teams hebben een jaarplan;
• financiële resultaten;
• klanttevredenheid;
• kwaliteit van zorgproces;
• veiligheid;
• medewerkerstevredenheid;
• werkprocessen en de planning zijn regelmatig onderwerp van gesprek in het team;
• de wijkmanager stelt zich coachend op;
• het team houdt zich aan afspraken;
• de planning is op orde;
• er is regelmatig overleg met de huisartsen in de wijk.
Groen:
Belangrijke elementen in deze fase: herindicaties worden gesteld door de wijkverpleegkundige, er is juiste informatie over de indicatieruimte,
teams hebben hun vertreklocatie in de wijk, teams werken samen met huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties en met woningbouwcorporaties
in de buurt. De registratie van zorguren is optimaal geautomatiseerd. Actuele informatie is altijd opvraagbaar.
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9. HWW Zorg - een eigen pand
In april 2011 zijn we begonnen met de voorbereidingen om meer als een kleinschalig, zelforganiserend team te gaan werken. Bij HWW
Zorg waren er vier teams die als klein team verdeeld over Den Haag gingen werken. We zijn lang op zoek geweest naar een pand in de
wijk. Soms was het te duur, soms was het te klein, of toch niet beschikbaar. Maar sinds 9 december 2011 hebben we een mooi pand in
de Theresiastraat, in de wijk Bezuidenhout-Oost. Van hieruit kunnen we echt als klein team werken en we zijn er enthousiast over.

Bekende gezichten
Onze cliënten zien nu minder verschillende medewerkers, en als we wat verder zijn weten onze cliënten ook wie er, in normale
omstandigheden, op welke dag bij hen komt. Als verpleging heb je meer zicht op de zorgverlening dan vroeger. Omdat het overzichtelijker
is, krijgt ook de verzorging meer verantwoording. En we zien dat het werkt.

Kortere lijnen
Als we naar het team kijken, zien we dat de lijnen veel korter geworden zijn. En dat zie je terug op allerlei manieren. Vroeger was niet
goed te overzien wie nou precies waar in de wijk aan het werk was. Ook omdat we de planning weer dichter naar ons toe hebben
getrokken, zijn we nu beter op de hoogte en weten we waar collega’s werken als je snel iemand nodig hebt.

Een eigen pand in de wijk
Wij zitten nu met het team in ons eigen pand in de wijk. We kunnen nu alles lopend af. Het team is er zelf verantwoordelijk voor, en dat
merk je bijna dagelijks. Zo ging een collega op de dag van de verhuizing ‘s avonds nog de stofzuiger thuis ophalen en nog even stofzuigen.
Ik merk ook dat ik nu makkelijker even bij de huisarts binnenloop. Bij een cliënt hoor ik mezelf zeggen: ik ga wel even bij de huisarts
langs om te overleggen. Oude en in zorg zijnde cliënten komen langs, even kijken naar ons nieuwe pandje waar ze over horen. De
bezorger van de apotheek spreekt zijn zorgen uit over de vervuiling bij een cliënt en vraagt aan ons tot wie hij zich zou kunnen richten
hiervoor. Een deftige Haagse dame van in de 80, cliënt bij ons, biedt zich aan om de telefoon aan te nemen op ons kantoortje als wij aan
het werk zijn.
Wij zijn enthousiast, en met ons meer mensen in Bezuidenhout-Oost. Van de Koningin weten we het niet, want die is nog niet bij ons in
zorg. Zou nog wel kunnen, want Huis ten Bosch is bij ons in de wijk. Maar ach, al onze cliënten zijn bij ons Koning(in)!
Roos Nash en Claudia Ulbrich, wijkziekenverzorgenden, HWW Zorg
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10. Voorbeeld van een mogelijke SWOT-analyse voor zelfsturing

SWOT-analyse voor zelfsturing
Organisatie en besturing

Financiën en bedrijfsvoering

sterk

zwak

sterk

zwak

Nieuw elan

Kloof tussen management en
werkvloer, management kent
problematiek onvoldoende en
beeld ontstaat dat besluiten
genomen worden met
onvoldoende kennis of inzicht in
de gevolgen

Groot bewustzijn in de
organisatie over belang van
bedrijfsvoeringaspecten

Financieel wankele positie
organisatie, geen
weerstandvermogen bij
tegenslagen, te weinig rendement
uit reguliere operationele
bedrijfsvoering

Heldere strategische keuze

Middenmanagement constant
overbelast, geeft aan tot 40 % van
de tijd bezig te zijn met
"administratieve zaken",
informatie overload, men ervaart
de ingewikkeldheid en
complexiteit van de organisatie
i.p.v. ondersteuning. Komen niet
toe aan structurele ontwikkeling
van de organisatie
Inzicht in management in rol die
van hen gevraagd wordt:
coachend i.p.v. strak sturend
Voldoende vertrouwen en ruimte
om dat te gaan doen en los te
kunnen laten?

Niet synchrone verhouding
overhead//primair proces

Discussie over cijfers in het MIS,
beperkt zicht op eigen
mogelijkheid tot (bij) sturing

Bereiken van synergie,
verbindingen aanbrengen tussen
de verschillende afdelingen

Cliënt en kwaliteit

Medewerkers en cultuur

sterk

zwak

Indruk van gemiddelde scores

Uitholling van de organisatie door
inzet van lager functieniveau bij
vertrek (2 i.p.v. 3), hierdoor neemt
druk op blijvende medewerkers
toe door ontbreken van overzicht
bij nieuwe instroom

sterk

zwak

Betrokken - en gedrevenheid van
medewerkers

Communicatie geen twee
richtingen verkeer, sterker top
down dan dat ook bottom-up up
mogelijkheden gezien of gehoord
worden

Project voor zorg in de wijk heeft
saamhorigheid van teams
vergroot, en het contact met cliënt
verbeterd.

Onvrede omdat niet goed loopt waar
je niets mee kan en dus afhaakt
(vertrekt of apathisch reageert)

Er wordt meer en beter
geluisterd, de klaagcultuur wordt
langzaam omgebogen

Bureaucratische organisatie, geen
attitude om vertaalslag naar niveau
te maken en proportioneel aan te
reiken

Bron: In voor zorg!
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11. Instrument voor het bepalen van
opleidings-/ontwikkelingsvragen

Competentieprofiel van een individueel teamlid
SPECIAAL
Waarin blink jij uit? Waarin ben jij talentvol? Voor welke zaken vraagt men speciaal naar jou? In welk gedrag ben jij het
allerbeste?

MEERWAARDE
In welk gedrag ben jij erg goed? In welk gedrag onderscheid jij je in belangrijke mate van anderen?

VOORWAARDEN
Welk gedrag, dat minimaal noodzakelijk is voor het goed uitoefenen van de functie, beheers je voldoende?

TEKORT
Welk gedrag hoort bij je werk maar heb je nog onvoldoende ontwikkeld?

Voor het verkennen van je ontwikkelingsvragen stel je
jezelf de volgende vragen:
• Komen mijn competenties overeen met de competenties die
ik nodig heb voor mijn werk?
• Kan ik de competenties uit vakje 1 en 2 meer/anders/beter
inzetten in mijn werk?
• Wat wil ik ontwikkelen om mijn werk beter te kunnen doen?
• Welke persoonlijke kwaliteiten wil ik ontwikkelen?
• In welke competenties ben ik goed, maar gebruik ik niet in
mijn werk?

Ontwikkel je kwaliteiten en talenten door vooral competenties uit
vakje één en twee verder te ontwikkelen. Hier ligt immers ook je
werkplezier en interesse om te leren. Het ontwikkelen van vakje
vier (tekort) is niet altijd nodig. Misschien is dit juist een kwaliteit
van een ander teamlid en wordt hiermee jouw tekort
gecompenseerd. Alleen als je handelen een risico vormt voor de
cliënt, je collega’s of jezelf zijn dit competenties om actief te
ontwikkelen.
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12. Voorbeeld van een wijkscan

Leefstijlen van burgers
Differentiatie van ouder- en kindbehoeften
ten aanzien van zorg en onderwijs
Zorg, welzijn en onderwijs staan op een kantelpunt. De politiek
roept op tot bezuinigingen: u wordt gedwongen meer te doen
met minder. De burger krijgt een grotere verantwoordelijkheid.
Aan u de opgave om dit vorm te geven in de praktijk!
Maar hoe beleven burgers dit zelf?

Wat is de leefstijlverdeling
in uw verzorgingsgebied?

Heeft u de juiste kennis in huis
om te faciliteren wat er lokaal
leeft?

Wat zegt dit over behoeften
voor zorg en onderwijs?

Archetypen
scholen

Zorghouding
extravert

extravert

Vitaliteit

Harmonie

- 	De school als kennisinstituut:
voorbereiding op de arbeidsmarkt.
- Aan de rand van de wijk, kiss en ride,
architectonisch gebouw.
- 	Orde, regelmaat, overzicht.
- Persoonlijk leerplan, resultaatgericht.

- 	De school als ontmoetingsplaats
- Persoonlijke contacten, samen
werking.
- 	Gezellig schoolplein en aula, ook
goed toegankelijk voor ouders.
- Sociaal hart van de wijk
- 	Ook activiteiten met bijv. senioren
uit de wijk, familiediner, etc.

Type Dorpsschool

- 	De school als beschermde, veilige
omgeving.
- 	Huiskamersfeer, duidelijke structuur.
- Vaste klassen en leerkracht staat
centraal.
- Traditioneel gebouw in de wijk met
hek eromheen en klaar-over.

Controle

Bescherming
introvert

Harmonie

Individuele levensstijl
ontplooien.

Mogelijkheden voor ontmoeting
en sociale activiteiten.

Regie en competentie
over eigen leven.

Veiligheid en zekerheid
in bestaande structuur.

-

Maatwerk
Alternatieve zorg
Keuzevrijheid en autonomie
Inspireren

-	Hoogwaardig en luxe
- Faciliteren ‘alles bij de hand’
- Beproefd en deskundig
-	Overtuigen argumenten

- Vriendschappelijk betrekken
- Laagdrempelig en warm contact
- Pragmatisch

-

groep

Type Privé School

Type Brede School

groep

ego

- Stimuleren persoonlijke ontwikkeling,
minderprestatiegericht.
- Vrijheid, creativiteit , experimenten.
- Een eigen identiteit, zelfregulerend.
- Multifunctioneel: theater, cultuur.
- 	Niet klassikaal, diverse typen ruimten.

ego

Type Vrije School

Vitaliteit

Bij de hand nemen
Initiatief bij specialist
Vertrouwenspersoon met gezicht
Collectief en autoriteit

Controle

Bescherming
introvert

Bron: In voor zorg!
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Op weg naar een nieuwe toekomst voor de langdurige zorg
Als medewerker, manager en bestuurder in de langdurige zorg ben je een belangrijke schakel in het vernieuwen van de sector. In deze
handleiding hebben we ervaringen van medewerkers van diverse deelnemende zorgorganisaties gedeeld over zelfsturing.
Via www.invoorzorg.nl bieden we op verschillende thema’s informatie, tools en praktijkervaringen van en voor zorgorganisaties in de
langdurige zorg.

We nodigen je uit om:
• abonnee te worden van onze digitale nieuwsbrief via www.invoorzorg.nl
• lid te worden van onze LinkedIn groep
• ons te volgen op Twitter en Facebook
• onze congressen en bijeenkomsten te bezoeken
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ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG
Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders
• Praktische aanpak & tips
• Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers
Niemand twijfelt er meer aan dat we de langdurige zorg moeten organiseren met
minder mensen en minder geld. Dat is een lastige opgave. Maar het biedt ook de kans
om het nu écht anders te doen.
Zelfsturende teams zijn een antwoord op deze uitdaging. Maar wat is een zelfsturend
team? Hoe organiseer je dat in een bestaande organisatie? En hoe neem je de
medewerkers mee in deze verandering? Een dergelijke cultuuromslag vraagt veel
moed, doorzettingsvermogen en vooral vertrouwen. In deze handleiding vind je
praktische stappen, ervaringen en tips om zelfsturende teams in te voeren in jouw
organisatie. We hopen je hiermee inspiratie te geven om een eigen aanpak te vormen.
Want zelfsturing begint bij jezelf!

“Een prachtige, leerzame handleiding. Heel systematisch opgebouwd en erg leesbaar.
Ik heb het in één adem gelezen en werd helemaal enthousiast, omdat ik al lezend me
heel goed kon inleven in hoe een dergelijke verandering in onze organisatie plaats zou
kunnen vinden. Ook eerlijk. Dilemma’s worden niet uit de weg gegaan, maar de hele
opzet en schrijfstijl is enorm positief. Een pracht werk!”
Wim Zomer, Locatiemanager PCSOH Horizon te Hoofddorp

“Ik heb een positieve indruk van de handleiding. De handleiding doet wat zij belooft: tips,
handvatten en een praktische aanpak. Ik heb alles aandachtig en enthousiast
doorgenomen en kan mij goed vinden in wat er beschreven staat. Binnen de organisatie
zijn we druk bezig met het maken van plannen voor de toekomst en de inzet van
zelfsturende teams. Hierbij is de handleiding een prima leidraad.”
Esther Honsbeek, Zorgmanager Thuiszorg INIS, regio Rijnmond

In voor zorg!
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Tel: 030 - 789 25 10
info@invoorzorg.nl
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