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Inleiding 
Zelfsturing komt steeds vaker voor in de zorg. Het is voor veel organisaties een reden om op 
een moderne manier de zorgverlening te organiseren, vraagsturing te realiseren en kosten te 
besparen. Toch zien we ook dat het concept na een aantal jaar weer verlaten wordt omdat 
het niet geboden heeft wat men ervan verwachtte. 
Dit artikel is bedoeld als stimulans voor organisaties die zelfsturend willen worden. Want 
zelfsturing is inderdaad een prima manier om zorgverlening te organiseren. 
Ook is het een hart onder de riem voor organisaties die met vallen en opstaan proberen 
zelfsturing te realiseren. Voor hen hebben we de boodschap: hou vol en schaf zelfsturing 
niet te snel af. Je zou het kind met het badwater weggooien. 
Hieronder eerst een korte toelichting over het concept zelfsturing en de redenen waarom 
organisaties het omarmen. Daarna een aantal valkuilen die organisaties tegenkomen bij het 
realiseren van zelfsturing. Als derde enkele voorwaarden voor het vergroten van de 
veranderbereidheid van medewerkers. Ten vierde krijgt als middenkader handreikingen voor 
het succesvol implementeren van zelfsturing. Tot slot een conclusie. 
Ter illustratie van onze bevindingen geven we citaten weer van medewerkers van Stichting 
Icare, Verpleging en Verzorging Noord. Hierbij onze hartelijke dank aan de medewerkers die 
– geheel in eigen tijd – bereid waren ons hun bevindingen met zelfsturing te vertellen. 
  
  
Zelfsturing in de gezondheidszorg? 
  
Zelfsturing is een organisatieconcept. Van Amelsvoort en Scholtes definiëren zelfsturing in: 
Zelfsturende teams, ontwerpen, invoeren en begeleiden (1994) als volgt:  
  
            ‘een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn 

voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die 
aan een interne of externe klant geleverd worden. Het team plant en 
bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op en verbetert 
processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te 
doen op de leiding of ondersteunende diensten.’ 

  
Dat klinkt aantrekkelijk voor veel organisaties. Zelfsturing wordt daarom vaak enthousiast omarmd om 
een verbetering te realiseren van de organisatiedoelen. De aanleidingen zijn divers. In de 
gezondheidszorg zijn er een aantal belangrijke redenen om zelfsturing in te voeren.  
Ten eerste de omslag van aanbodgericht werken naar vraagsturing. Bij vraaggestuurd werken 
beoordelen medewerkers zelf welke zorgbehoefte de klant heeft. Flexibiliteit en maatwerk staan hoog 
in het vaandel. Door medewerkers ook de mogelijkheid te geven zelf verantwoordelijkheid te nemen 
voor de kwaliteit van het werk, neemt de daadkracht, de slagkracht en de effectiviteit van het werk toe. 
Een andere reden is de financiële ruimte. In de gezondheidszorg is de financiële groei kleiner dan de 
groei in de vraag. Door efficiëntiewinst moeten organisaties de bezuinigingen het hoofd bieden. Wat 
lijkt er dan logischer dan de lijnen korter te maken, medewerkers minder aan banden te leggen en de 
bevoegdheden geven om zelf te bepalen op welke manier zij het werk het best kunnen uitvoeren? 
Hierdoor neemt tevens de kwaliteit van arbeid toe: het werk wordt aantrekkelijker voor medewerkers 
als zij zelf meer kunnen bepalen.  
Laten we echter wel alert blijven: het financiële argument om zelfsturing in te voeren moet niet leidend 
zijn. De bezuinigingen leveren dan misschien wel op korte termijn winst op: op lange termijn levert het 
problemen op. Ook leidinggeven aan zelfsturing is belangrijk. Dat zal in de loop van dit artikel duidelijk 
worden. 



Paradox-hl.v8 Page 2 21-08-14 

Ten derde past zelfsturing bij deze tijd. Mensen worden steeds mondiger, weten steeds meer, willen 
steeds meer beslissen over de inrichting van het eigen leven. Dat geldt voor de klanten in de 
zorgsector, vandaar dat maatwerk en vraagsturing zo belangrijk zijn. Maar dat geldt ook voor 
medewerkers. In Mastenbroek (1997) wordt op beeldende wijze getoond dat de arbeidsverhoudingen 
in de loop van de eeuwen veranderd zijn in de richting van een steeds grotere invloed van 
medewerkers op het werk. Naarmate mensen zich meer ontwikkelen, krijgen en eisen zij steeds meer 
autonomie in hun taakuitoefening. Medewerkers zijn steeds beter in staat om in samenwerking goede 
resultaten te bereiken. Omdat zij zo dicht bij de klant staan, weten zij goed wat de klant nodig heeft. Zij 
geven hier op professionele manier antwoord op in het werk. 
  
Start zelfsturing bij Stichting Icare 
Stichting Icare heeft zes jaar geleden zelfsturing ingevoerd. Nadat op managementniveau goed was 
nagedacht over de aanleiding en de doelstellingen, werden ook medewerkers betrokken bij de 
vormgeving. 
In 1997 werd de aftrap gegeven met organisatiebrede werkconferenties. Het idee achter zelfsturing 
werd door een simulatiespel duidelijk gemaakt. Een nieuwe organisatiestructuur werd ingevoerd. 
Leidinggevenden werden relatiebeheerders (verantwoordelijk voor contact met de cliënt en de inhoud 
van de zorg) en productiebeheerders (verantwoordelijk voor het plannen van het werk, het bijhouden 
van de productie en het ondersteunen van het team bij het behalen van de productiviteitsnorm.). 
Sterpunten werden geïntroduceerd. Een sterpunt is een portefeuille van regeltaken op een bepaald 
gebied die door een teamlid wordt gecoördineerd. Zo’n coördinerend teamlid heet een 
“sterpunthouder”. Voorbeelden van portefeuilles zijn: de portefeuille personeel (aantrekken van nieuw 
personeel, uitwisseling tussen teams, langdurige vervanging, etc.…), scholing (opleidingsplan), 
logistiek (materiaal en hulpmiddelenbeheer) en planning (werk- en verlofplanning, etc.). In 
tegenstelling tot de gangbare praktijk worden alle portefeuilles niet door één coördinator vervult, maar 
zijn de verschillende portefeuilles verdeeld over meerdere teamleden. De sterpunthouders zijn voor 
hun portefeuille aanspreekpunt voor de teamleden en de leden van het management. Teamleden 
kunnen onderling kiezen hoe ze de sterpunten invullen. Roulatie wordt van harte aanbevolen. 
Zelfsturing was ‘georganiseerd’ en werd een feit. 
  
Wij vroegen een aantal medewerkers en hun relatiebeheerders naar hun ervaringen. 
Eerste vraag: hoe ging dat nu: die omslag naar zelfsturing? Een reactie van een relatiebeheerder: 
“ Zes jaar geleden werden we in het diepe gegooid. Niemand wist eigenlijk hoe het moest. Dat was 
toen heel erg zoeken en het heeft ook wel tot fouten geleid. …………….. Maar men ging ermee aan 
de slag. We liepen vanzelf tegen de grenzen aan en hebben langzaam maar zeker zelf de regels 
gezocht. Het team doet het nu erg goed.” 
  
  
  
Valkuilen bij de invoering van zelfsturing 
  
Het woord “invoering” suggereert dat je als management kunt bepalen en plannen wanneer 
medewerkers zelfsturend moeten zijn. Daarmee ga je voorbij aan het feit dat medewerkers ook 
moeten leren wat dat is: zelfsturing. Naast het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur, 
betekent zelfsturing ook een verandering in de manier van samenwerken en uiteindelijk een 
verandering in de cultuur van de organisatie. En zoals iedereen weet kun je een organisatiecultuur 
niet ‘invoeren’. Je kunt hooguit goed voorbeeldgedrag vertonen en alle voorwaarden creëren waarbij 
de cultuur kan groeien en goed zal gedijen.  
‘Zelfsturing invoeren’ is dus een paradox. Je kunt hooguit een organisatie sturen richting zelfsturing. 
Deze paradox zorgt voor nogal wat problemen in het invoeren van zelfsturing, zoals de volgende 
valkuilen illustreren. 
  
Medewerkers voelen zich bij de invoering in het diepe gegooid 
Het woord “zelfsturing” heeft het in zich: medewerkers sturen zelf de kwaliteit van hun werk, de 
organisatie van hun werk, hun eigen vakbekwaamheid en onderlinge afstemming van werk. Dat kun je 
dus per definitie niet top down organiseren. Dat regelen medewerkers zelf.  
Tegelijkertijd hebben medewerkers wel extra begeleiding nodig om deze zelfstandigheid te realiseren. 
Ze worden immers opeens in een nieuwe situatie gebracht waarin ze nog geen ervaring hebben. En 
zoals Dr. P. Hersey in 1992 al zei: naarmate medewerkers minder bekwaam zijn, hebben zij meer 
sturing nodig. 
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Ter illustratie een reactie van een medewerker uit het team van bovengenoemde relatiebeheerder: 
“Ik heb er veel van geleerd. We hebben nu een team van 25 mensen. ……. Ik heb gelezen over 
zelfsturing en in de boeken staat dat een team maximaal 12 mensen moet hebben. …….. Maar 
ondanks alles gaat het heel goed. We snappen wat de bedoeling is en trekken zelf de kar. Als de 
relatiebeheerder ons teveel wil opleggen, zeggen we: wij zijn zelfsturend hoor: we zoeken het zelf wel 
uit!” 
  
Juist tijdens de invoering hebben de teams zich alleen gelaten gevoeld, hoewel er door de organisatie 
veel tijd en ruimte is vrijgemaakt om teams te ondersteunen. De oplossing zit hem in het ‘hoe’ van de 
sturing. De sturing zit hem niet in de wijze waarop de medewerkers hun werk moeten doen, maar wel 
‘waartoe’ ze dit moeten doen en wat het resultaat moet zijn. Ook Mastenbroek (1997, 
Verandermanagement) betoogt dat resultaatverbetering slechts gerealiseerd wordt als zelfsturing 
wordt gecombineerd met betere sturing. De aanleiding om een zelfsturende organisatie te willen 
worden, de visie op zelfsturing en de kaders waarbinnen zelfsturing mag groeien moeten glashelder 
zijn en keer op keer gecommuniceerd worden aan medewerkers. Heldere doelen met een concrete 
operationalisatie zijn noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om condities te creëren waaronder 
medewerkers zelf beslissingen kunnen nemen en medewerkers te begeleiden bij het leerproces naar 
een grotere zelfsturing. Voor zowel medewerkers als leidinggevenden is dit nieuw. Hierover later 
meer. 
  
Weinig participatie in de voorbereiding en weinig tijd voor de invoering 
De omslag naar zelfsturing is vaak topdown georganiseerd en de medewerkers hebben een 
aanzienlijke achterstand in informatie over missie, visie en doelstelling. Voordat een organisatie 
besluit, zijn er heel wat vergaderingen geweest met het managementteam. Het managementteam 
heeft lange tijd nagedacht en al vele dagen vergaderd over deze stap. Medewerkers zijn vaak niet 
meegenomen in het hele denkproces (behoudens een enkele werkgroep) waardoor zij achterlopen in 
het proces van verandering. Dit gecombineerd met het feit dat de voorbereidingsfase vaak zo veel tijd 
in beslag heeft genomen dat de implementatiefase ‘snel’ moet, maakt dat medewerkers vaak bij 
voorbaat gefrustreerd zijn en weerstand laten zien. Als de tijd krap is, hebben we een contra-indicatie 
voor het realiseren van zelfsturing.  
  
Consequenties van zelfsturing zijn moeilijk te overzien 
“Het invoeren van zelfsturing in traditioneel bureaucratische organisaties heeft aanzienlijke 
consequenties. We praten daarbij niet alleen over het delegeren van leidinggevende taken en het 
werken met groepsverantwoordelijkheid, maar ook over de aanpassing van de structuur van het 
productieproces en over een ingreep in de organisatie van staf- en hulpdiensten.“ (v. Amelsvoort en 
Scholtes, 1994).  
Bij zelfsturing gaan medewerkers veel nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Denk hierbij aan het 
halen van de productienorm, het bijhouden van de vakbekwaamheid, het afstemmen van het werk op 
andere bedrijfsonderdelen, etc. Daarnaast vragen medewerkers om allerlei bedrijfsinformatie 
toegesneden op de teams waarin zij werken. Wanneer zij zich aan de productienorm moeten houden, 
zullen zij ook productiecijfers willen zien die inzichtelijk zijn. Met name cijfers over ziekteverzuim en de 
opdeling in kort ziekteverzuim, lang ziekteverzuim en zwangerschapsverlof zijn belangrijk om zicht te 
krijgen op de productiviteit. Wanneer ze voor hun eigen vakbekwaamheid moeten zorgen, willen zij 
weten welk budget ze ter beschikking hebben.  
Een van de teamleden zegt hierover in het interview: 
  
“We krijgen lijsten met productiviteitscijfers om ons inzicht te geven in de resultaten. Deze cijfers 
geven echter niet echt inzicht in de productie. Bijvoorbeeld: onze productiviteit is laag. We werken wel 
heel hard maar er zijn veel zieken en dat drukt de productiviteit. ……...” 
  
Wanneer teams het werk op een andere manier willen organiseren, willen zij hierbij de medewerking 
van de ondersteunende diensten. Informatie op maat is vaak niet aanwezig. Dit levert in het begin 
vaak zoveel vragen op bij de ondersteunende diensten, dat deze niet weten wat ze als eerste moeten 
aanpassen. Bovendien neemt de diversiteit in de organisatie toe en voor ondersteunende diensten is 
dit knap lastig. Het management wordt geconfronteerd met allerlei creativiteit waarvan zij niet een-
twee-drie de consequenties kan overzien. Wanneer de tijds- of financiële druk groot is, zal het 
management snel geneigd zijn de teugels weer in eigen hand te nemen en al die ‘uitwassen’ te 
verbieden. Dat is logisch maar daarmee loopt ze wel het risico om zelfsturing de das om te doen. 
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Huidige stand van zaken bij Stichting Icare 
Veranderingen volgen elkaar snel op. Over de huidige situatie bij Stichting Icare zegt de directeur 
Verpleging en Verzorging Noord: “Zelfsturing is niet meer het leidende concept bij Stichting Icare. De 
veranderende marktomstandigheden vragen een snelle, meer gecoördineerde aanpak, die team, en 
soms zelfs bedrijfsbureau overstijgend zijn. Dit verhoudt zich niet goed met de fundamenten van 
zelfsturing. Te denken valt aan marketing, acquisitie, het op maat aanbieden van zorgarrangementen 
etc. De door medewerkers ervaren verworvenheden: slagvaardiger, klantvriendelijker en meer 
vraaggestuurd kunnen werken dan voorheen, wil Stichting Icare behouden.” 
  
  
Het management heeft moeite met het loslaten en sturen op de kaders 
Het management wil de omslag naar zelfsturing zo efficiënt mogelijk realiseren. Als je de kaders moet 
aangeven, de doelen stelt, het budget bepaalt en de kwaliteitscriteria bedenkt: wat ligt er dan meer 
voor de hand dan een team vertellen ‘hoe’ ze dat moet bereiken. Ter illustratie: 
Bij de invoering van zelfsturing, heeft Stichting Icare de leidinggevende taken onderverdeeld en 
relatiebeheerders en productiebeheerders aangesteld. De volgende situatie ontstaat: een team werkt 
volgens de relatiebeheerder inhoudelijk erg goed zelfsturend, maar de productiebeheerder geeft aan 
dat de productiviteit sterk achter blijft bij de andere teams. De relatiebeheerder wil het liefst dat ook de 
productiviteit de verantwoordelijkheid wordt van het team, dat ze zich eigenaar voelt van de 
productiviteit, en pleit dus voor een sterpunt “productie”. De vraag is of dit mag van het management. 
De organisatiestructuur is nu eenmaal met productiebeheerders georganiseerd. 
 
Dit voorbeeld illustreert hoe moeilijk het is om zelfsturing binnen een organisatie vorm te geven. Hoe 
stel je je op als management? Laat je duizend bloemen bloeien en zie je later wel wat onkruid is en 
wat niet? Of geef je van tevoren aan welke bloemen je wel mooi vindt en welke je niet in je tuintje wil 
zien? 
Als je kaders stelt, hoe rekbaar zijn die dan? Als een team een creatieve oplossing vindt die wellicht 
erg werkbaar is maar buiten de kaders treedt, tolereer je dat dan? 
Ook voor het management en het middenkader is het dus zoeken bij de omslag naar zelfsturing. 
Hoewel de medewerkers vaak het tegendeel verwachten, weten leidinggevenden ook niet precies wat 
wel en wat niet goed uitpakt. Ook zij zullen moeten wennen aan hun nieuwe rol en moeten uitvinden 
op welke manier zij de organisatie en de medewerkers het beste dienen. 
Kortom: alle betrokkenen bij de omslag naar zelfsturing moeten een heleboel nieuwe dingen leren. 
Verderop in dit artikel gaan we dieper in op leren. 
  
Er is weinig oog en ruimte voor het leerproces van medewerkers  
Mensen leren op heel verschillende manieren. Het is inmiddels duidelijk dat topdown invoeren van 
zelfsturing niet kan. Om zelfsturing goed uit de verf te laten komen, moeten medewerkers ook 
werkelijk de kans krijgen te ontdekken wat zij zelf kunnen sturen en hoe zij dat kunnen sturen. “Leren” 
speelt hierbij een grote rol. 
  
Als management in een zelfsturende organisatie is het dus belangrijk om het leerproces van 
medewerkers te faciliteren en waar nodig te begeleiden. Helaas wordt er in veel gevallen te weinig tijd 
en mogelijkheden geboden om het team te begeleiden in het volledig doorlopen van de leercyclus van 
Kolb. Teams leren dan te weinig van hun eigen acties, blijven hangen in bestaande werkwijzen en 
benutten niet het aanwezige potentieel. 
  
  
Enkele voorwaarden voor het vergroten van de veranderbereidheid van 
medewerkers.  
  
Schep mogelijkheden en ruimte voor het leren 
Bij de valkuilen noemden we al dat het management in organisaties uitvoerig en langdurig vergaderd 
over de invoering van zelfsturing, alvorens het te introduceren. Ook de medewerkers hebben tijd nodig 
om te ontdekken wat zelfsturing is, wat de voordelen zijn en hoe het vorm kan krijgen. Het belang van 
de omslag zal keer op keer herhaald moeten worden, zodat medewerkers ook de aanleiding en de 
visie in de vingers krijgen. Bovendien moet het team experimenteren met het idee zelfsturing, met 
elkaar reflecteren op de ervaringen en discussiëren over mogelijke verbeteringen. We kunnen 
aansluiten bij Kolb. Kolb (1974) stelt dat leren effectief is en leidt tot ontwikkeling als een cyclus van 
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vier leerprincipes wordt doorlopen. Experimenteren, ervaren, reflecteren en ontwikkelen. Waar men 
start in de cyclus is niet echt van belang en afhankelijk van de leerstijl van de betreffende persoon. 
Maar het doorlopen van alle stadia leidt tot ontwikkeling van medewerkers. Dit geldt voor individuen, 
maar is ook toe te passen op een team. Als in een team mensen zitten met verschillende leerstijlen, 
kunnen zij elkaar aanvullen en op die manier vindt teamleren plaats. Als alle leerstijlen voldoende 
vertegenwoordigd zijn, maakt het team een ontwikkeling door en kan de kwaliteit van het team (en van 
het werk) verbeteren. 
Een medewerker van Stichting Icare illustreerde dit op een mooie manier: 
Wij constateerden in het interview: “jullie zijn succesvol in het bereiken van zelfsturing. Ik hoor jullie 
praten als mensen die niet erg afhankelijk zijn van anderen. Zijn jullie misschien onafhankelijke 
geesten en daardoor in staat zelfsturing te laten lukken?” Het antwoord luidde als volgt: 
  
“……..Wij gedijen goed als we zelf kunnen uitvinden en beslissen. Dat in ieder geval. Maar je moet 
ook andere (lees: verschillende red.) mensen in het team hebben. Ieder heeft zijn eigen rol en daar 
moet je oog voor hebben en respect voor laten zien.…………..Als je ieder zijn eigen rol laat, dan kom 
je er wel.” 
  
Veranderen is presteren + leren + genieten 
Swieringa (1996) stelt: ‘organisatieverandering is leren op collectief niveau. Leren is 
gedragsverandering met als doel het realiseren van gedrag dat effectiever is: het ontwikkelen van 
bekwaamheid.’ 
Deze uitspraak betekent dat zelfsturende teams moeten kunnen ervaren of hun gedrag effectief is of 
niet. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij gezamenlijk reflecteren op hun werk.  
Andere elementen die belangrijk zijn voor leren: 
a) teamleden moeten het belang inzien van het leren van ervaringen 
b) teamleden moeten baat hebben bij de oplossingen 
c) teamleden moeten plezier ervaren van verbeteringen. 
John Whitmore (2000) zegt hierover: “Veranderen is presteren + leren + genieten”. 
Pas als medewerkers lol krijgen in het verbeteren van hun prestaties is sprake van echte ontwikkeling. 
Medewerkers zijn dan zover dat zij willen leren. Dat behoeft verdere uitdieping. 
  
 Leren van ervaringen 
Teamleden moeten het belang inzien van het leren van ervaringen. Veel medewerkers doen hun werk 
met volle inzet, maar reflectie op het werk en proberen te leren van ervaringen blijft lastig. Uit het 
onderzoek van PLATO (1999) blijkt dat van de 7 leerfuncties die Kessels en Smit (1996) formuleren, 
het reflecteren op eigen werk een van de minst gebezigde zaken is. Waar dat precies aan ligt is niet 
altijd even duidelijk. Tijdsdruk speelt in ieder geval een rol. Medewerkers in de zorg maken hun taken 
af en gaan dan gauw door naar het volgende. Er is geen tijd en men neemt geen tijd om te reflecteren. 
Een andere oorzaak is ook dat het confronterend is. Opeens wordt duidelijk dat teamleden 
verschillende ideeën hebben en verschillende doelen nastreven. Het is lastig om overeenstemming te 
krijgen. Maar ambiguïteit is nodig om te leren. Juist door het uitwisselen van de verschillende doelen 
van de teamleden ontstaat een leerproces.  
Als derde is het in veel organisaties niet gebruikelijk om elkaar feedback te geven op elkaars 
werkwijze. Voor een goede feedback is veiligheid nodig en de vaardigheid om goed feedback te 
geven. Als dat ontbreekt, zullen medewerkers elkaar niet aanspreken op hun werkuitvoering. 
Bovendien is het ook vaak de norm in een organisatie dat je elkaar niet bekritiseert. ‘Iedereen doet zijn 
best, dus ga niet liggen zeuren over fouten’ is de onderliggende gedachte.  
Goed voorbeeldgedrag van een leidinggevende, veel oefenruimte en respect voor elkaar zijn 
ingrediënten om te leren reflecteren.  
  
Een uitspraak uit een van de interviews: 
  
“Het klantenoverleg was gestopt. Wij hebben zelf aangegeven dat het nodig is en hebben het opnieuw 
ingevoerd. We leren echt in de praktijk. Van de zomer hebben we bijvoorbeeld heel veel tijd aan een 
klant besteed. Er is ontzettend veel over die man overlegd. Het werd eindeloos overleggen en dat was 
niet nodig geweest. De conclusie was eigenlijk heel simpel: dat afspraken moeten worden 
nagekomen. In de evaluatie hebben we het erover gehad en het hele team is het daar ook wel over 
eens. Het werk loopt nu ook veel beter dus we hebben er echt iets van geleerd.” 
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Baat hebben bij de oplossingen. 
‘Baat hebben bij de oplossingen’ betekent dat je het effect van je eigen oplossingen moet hebben 
ervaren, dat je de kracht moet hebben gevoeld van het zelf oplossen van vraagstukken. 
Een citaat uit een van de interviews: 
“Goede zorg is voor mij essentieel: dan lever ik kwaliteit. Goede zorg is voor mij zorg waar de klant 
zich goed bij voelt en waar ik me goed bij voel. Verder is in het proces belangrijk: zorgvraag – 
tussenevaluatie – eindevaluatie. Voorheen schoot de eindevaluatie er vaak bij in. Nu voeren we die 
wel………. Onderling hebben we het niet expliciet over kwaliteit van zorg maar ik weet gewoon dat die 
goed is. We zijn nu veel meer betrokken bij al het werk dat er moet gebeuren. Kleine wijzigingen 
kunnen sneller worden doorgevoerd. In klantbesprekingen hebben we het erover dat we allemaal 
hetzelfde moeten doen. Dat was voorheen nooit.” 
  
Plezier beleven aan de oplossingen 
Uit het bovenstaande blijkt dat ook: ‘plezier beleven aan de gekozen oplossingen’ belangrijk is. Als 
een zelf gekozen oplossing echt aanslaat, zal het plezier groot zijn. Medewerkers voelen zich trots dat 
ze de moed hebben gehad om het probleem aan te pakken en op te lossen. Het effect van de 
oplossing zal zijn uitwerking hebben op toekomstige problemen. 
Ter illustratie een stukje van een gesprek met twee medewerkers: 
“Sinds de zelfsturing maak ik de planningen. Ik vind het een sport om ieders wensen te kunnen 
realiseren……….er wordt meer op me gerekend: ik moet het zelf doen want soms is er geen overleg 
mogelijk. Het bevalt me goed. Ik voel me nodig en gewaardeerd.” 
  
“Sinds de zelfsturing geef ik ook cursussen: dat vind ik erg leuk!” 
  
Leren te leren 
Medewerkers moeten dus als het ware ‘leren zelf te leren’. Wij zijn van mening dat dit de eerste 
opgave is voor een organisatie die wil ontwikkelen naar zelfsturing. Medewerkers moeten eerst leren 
zelf te leren. Pas daarna kunnen zij leren zelf te sturen. 
  
Het effect van het leren leren is dat medewerkers eigenaarschap opbouwen. Eigenaarschap betekent 
dat je als teamlid de verantwoordelijkheid neemt en je verantwoordelijk voelt voor de uit te voeren 
teamtaken, de teamprestaties en de wijze van samenwerken (zie kader). Eigenaarschap bij teamleden 
maakt het mogelijk om als management meer afstand te nemen en zich minder met de dagelijkse 
operationele zaken te bemoeien. Deze worden immers zoveel mogelijk georganiseerd en geregeld 
door de teams. Eigenaarschap is belangrijk voor het realiseren van zelfsturing. Maar wat is het 
eigenlijk? En belangrijker nog: hoe realiseer je het? In het kader is aangegeven wat we onder 
eigenaarschap verstaan. In het volgende deel van dit artikel leest u hoe je eigenaarschap kunt 
realiseren als middenkader. 
  
  
De cruciale rol van het middenkader 
  
Het middenkader vervult een cruciale rol om eigenaarschap te vergroten en het leerproces te 
begeleiden. De opdracht? Aanwezige kwaliteiten in teams versterken en waar nodig ontbrekende 
kwaliteiten en vaardigheden toevoegen om tot de gewenste teamprestaties te komen. 
Er zijn een drietal rollen te onderscheiden voor het middenkader, namelijk de leiders-, de managers- 
en de coachrol (Van Amelsvoort & Van Jaarsveld). 
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Figuur 1: De rollen van het middenkader 
  
  
In dit hoofdstuk leest u hoe het middenkader middels de rollen het eigenaarschap van teamleden kan 
versterken.  
  
  
Wat doe je als leider? Eigenaarschap op de teamambitie en teamdoelen vergroten  
In de leidersrol richt de leidinggevende zich op de gewenste toekomst van het team. Dit zijn ‘waartoe’-
vragen, dat wil zeggen wat een team kan doen om de eisen en wensen van de klant, de organisatie 
en de medewerkers te vervullen. De leidersrol is dus richtinggevend en omvat het doorvertalen van de 
(verander)doelen van de organisatie naar concrete (verander)doelen voor het team. Bijvoorbeeld 
meer klanten acquireren door klantgerichter opereren van teamleden. Ook geeft een leider aan wat dit 
betekent voor de individuele medewerkers in het team en de kwaliteit van hun werk. Het is de rol van 
de leider immers de teamleden te inspireren en te enthousiasmeren. De leider betrekt de teamleden 
bij het ontwikkelen en realiseren van de teamambitie.  Dit betreft vragen als: voelen de teamleden zich 
eigenaar van de kwaliteit van de zorg? Is één van de teamleden ziek, werken de andere teamleden 
dan harder om de producten of diensten toch geleverd te krijgen of krijgt de klant te horen: “morgen 
zien we wel weer”? En als een klant niet geholpen kan worden volgens de eigen wensen, spannen 
teamleden zich dan in voor een goed alternatief of zeggen ze “dat kunnen wij niet leveren”? Met 
andere woorden: voelen de teamleden zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de 
missie en het hoog houden van het imago?  
  
Eigenaarschap voor de kwaliteit van het werk moet groeien en is niet zo maar gerealiseerd. Zo voelen 
teamleden zich vaak niet verbonden met de teamdoelen, omdat ze deze niet eigengemaakt hebben. 
Hun eigen doelen zijn niet expliciet gemaakt. Misschien hebben teamleden wel heel andere doelen of 
vinden ze andere doelen belangrijker. Het opbouwen van eigenaarschap is een leerproces dat met 
horten en stoten gepaard gaat. Het leidt tot meningsverschillen die soms uitmonden in conflicten. Dit 
hoort bij het leerproces. De organisatie en de teamleden moeten een balans vinden tussen wat goed 
is voor de klant (het), voor het individuele teamlid (ik) en de organisatie of het team (wij).  

Bij Icare was het opvallend hoe sterk de teamleden een belangrijke doelstelling van de 
organisatie, het leveren van vraaggestuurde zorg, onderschrijven. De teamleden zijn goed op 
de hoogte van de noodzaak en het sluit aan wat zij belangrijk vinden in hun werk: op een 
goede en menswaardige manier thuiszorg verlenen. 

Als teamleden het eens zijn over de visie, de missie en het bijbehorende imago, kunnen zij afspraken 
maken. Waarover? Over de teamdoelstellingen en verbeteractiviteiten om zo de gewenste kwaliteit 
van zorg te leveren. 
  
 
 
 
  
Het vergroten van eigenaarschap van teamleden kan op verschillende gebieden: 
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Eigenaarschap voor de kwaliteit van het werk van het team, met andere woorden voor de prestaties 
die een team levert.  
Eigenaarschap voor de vakbekwaamheid, dat wil zeggen de vakmatige beheersing van de uit te 
voeren taken.  
Eigenaarschap voor de organisatie van het werk, dat wil zeggen dat het team zelf haar werkwijzen 
organiseert waarop zij werkt en communiceert.  
Eigenaarschap voor de onderlinge afstemming en samenwerking, dat wil zeggen de samenwerking 
onderling en tussen het team en andere units of klanten.  
Van zelfsturing is sprake als het team verantwoordelijkheid neemt op deze vier gebieden van 
eigenaarschap. Afhankelijk van de vraagstukken en problemen die in een team spelen kan de 
teamleider de teamleden begeleiden bij het vergroten van het eigenaarschap op één of verschillende 
gebieden. 
  
   
Wat doe je als manager? Eigenaarschap voor de organisatie van de teamprestaties vergroten 
In de rol van manager richt het middenkader zich niet zo zeer op het richting geven, maar juist op het 
beheren en realiseren van de teamdoelen. Het accent hier ligt op het leren team doelen, het realiseren 
van haar verbeteractiviteiten en het leren organiseren van de voortgangsbewaking. Voelt een team 
zich eigenaar van de teamprestaties dan verschuift de sturing door het management van het ‘ hoe’ 
(gedetailleerde werkinstructies), naar het ‘ wat’ (de vereiste resultaten). In de rol van de  manager 
helpt het middenkader bij de organisatie en ordening van het werk. Hieronder valt bijvoorbeeld de 
wijze van besluitvorming, het bepalen van de agenda van het werkoverleg, de onderlinge 
werkverdeling en de rolverdeling ten aanzien van de coördinatie. Een manager helpt de teamleden 
met het ontwikkelen van de wijze waarop de voortgang van teamresultaten bewaakt worden. Verloopt 
het werkoverleg niet effectief dan kunnen interventies op de organisatie van het overleg (structurering 
van de gesprekken) nodig zijn. 
  

Bij Icare zijn in het kader van de zelfsturing de bevoegdheden gedecentraliseerd naar de 
teams. In de teams zijn sterpunten geïntroduceerd. De sterpunthouders bereiden de 
bespreking van het sterpunt in het werkoverleg voor, coördineren de besluitvorming binnen 
het team en zij bewaken de voortgang van het sterpunt. Teamleden voelen zich door het 
coördineren van deze portefeuilles verantwoordelijk en zijn meer betrokken. Eén van de 
medewerkers zei hierover: “In het begin vonden we het heel eng om zelf verantwoordelijkheid 
te nemen voor een sterpunt. Maar uiteindelijk is het werk er wel gevarieerder en leuker door 
geworden”.  

  
Samengevat creëert een manager de randvoorwaarden waaronder de teamleden zelf 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de benodigde tijd, mensen, 
informatie en middelen. Maar ook het slechten van de barrières, zoals bijvoorbeeld de aanpassing van 
ondersteunende afdelingen aan de nieuwe manier van werken.  
  
  
Wat doe je als coach? Vergroten van eigenaarschap op de vakinhoudelijke ontwikkeling, 
persoonlijke ontwikkeling en teamsamenwerking 
 In de rol van coach richt het middenkader zich op het ontwikkelen van de teamleden individueel en 
het team als geheel. Als het de coach lukt om de teams bewust te maken van de verantwoordelijkheid 
voor hun eigen ontwikkeling, zal het team eigenaar worden van de kwaliteit van het werk en de 
kwaliteit van de samenwerking. 
Eigenaarschap op vakbekwaamheid wordt manifest als bijvoorbeeld de teamleden elkaar ´on the job´  
trainen, het team intervisiesessies organiseert of trainingen inkoopt. 

  
Bij de oprichting van de leernetwerken was er externe ondersteuning (van Hanneke 
Laarakker). In een groep van ongeveer 15 personen is gewerkt aan de constructie van een 
zogenaamde ‘zelftest’: een lijst van competenties waaraan een medewerker de eigen 
bekwaamheden kan toetsen. Het met teamleden gezamenlijk opstellen van competenties 
helpt hen bij de bewustwording van de eigen ‘bekwaamheden en onbekwaamheden’. 
Tegelijkertijd vergroot de bereidheid tot leren. De zelftest is uitdrukkelijk bedoeld voor gebruik 
in het leernetwerk. Doordat medewerkers aan elkaar expliciet maken waarin zij zich sterk 
voelen en waarin ze nog willen leren, is het mogelijk om te werken aan onderlinge 
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deskundigheidsbevordering. Waar de één sterk is, is de ander juist onzeker. Medewerkers 
kunnen elkaar veel leren. Nieuwe en jonge medewerkers zijn waardevol omdat zij nieuwe 
inzichten inbrengen van school of een andere werkkring. Oudere werknemers zijn juist 
waardevol om hun ervaring in de organisatie en met de cliënten in de regio. 

  
Een ander doel van coachen is het aangeven van spelregels ten aanzien van de wijze van onderlinge 
communicatie. Een eerste noodzakelijke stap op weg naar goed samenwerken. Een team dat zich 
eigenaar voelt voor de kwaliteit van de (onderlinge) interactie, neemt zelf maatregelen om deze 
kwaliteit van samenwerken te verbeteren. Vooral de communicatieve vaardigheden zijn belangrijk. 
Wordt er goed naar elkaar geluisterd door teamleden? Doen de teamleden moeite om de standpunten 
van elkaar te begrijpen en deze met elkaar te vergelijken? In de praktijk is dat nogal eens een 
probleem. Veel leidinggevenden besteden te weinig aandacht aan deze vaardigheden. Dit blokkeert 
jammer genoeg het leerproces. 
  
Leren impliceert het loslaten van het bekende en zekere en dit inruilen voor iets waarvan je denkt dat 
het beter is. Als coach moet de leidinggevende aansluiten bij de situatie en het potentieel van de 
medewerkers en ze uitdagen hun grenzen te verleggen. Het vereist ander gedrag, een andere 
houding en meestal ook een verandering in opvattingen die je als teamlid hebt. De kans dat je in deze 
nieuwe situatie een fout maakt is groter dan dat je reeds lang bekende dingen doet. Het creëren van 
veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor effectief leren. Dat is ook expliciet een taak van de 
coach.. Het bestraffen van fouten door de leidinggevende of andere teamleden blokkeert het 
leerproces. Sterker nog: leren verwordt dan tot afleren. Juist het bespreken van de angst die 
teamleden voelen bij een grotere verantwoordelijkheid, is nodig om weerstand tegen het nemen van 
verantwoordelijkheid te slechten. 
  
  
Toont u eigenaarschap op deze drie rollen? 
                                                  
Voor het creëren van eigenaarschap in het team op teamprestaties, vakinhoudelijke ontwikkeling, de 
organisatie van het team en samenwerking moeten het management en middenkader zichzelf eerst 
eigenaar voelen van de drie rollen. Zelfsturing draagt u pas uit als u zelf eigenaar bent van het proces 
van zelfsturing.  

• Staat u als leidinggevende zelf achter de gekozen richting?  
• Realiseert u zich hoe u zelf tegenover de verandering staat?  
• Creëert u voldoende vertrouwen bij medewerkers om hen te inspireren en motiveren?  

Als u deze vragen met “ja” kunt beantwoorden, dan kunt u de veranderboodschap ook authentiek 
uitdragen. 
  
Anderzijds creëert u ook de randvoorwaarden die u zelf nodig heeft om de teams te kunnen 
begeleiden in het veranderproces.  

• Heeft u voldoende tijd en faciliteiten om de teamleden te begeleiden?  
• Organiseert u teamsessies om te reflecteren op het proces van de verandering?  
• Heeft u oog voor wat de verandering betekent voor teamleden?  
• Creëert u als manager voor u zelf ook voldoende tijd, ruimte en begeleiding om uw rol als 

manager goed  te kunnen vervullen?  
• Kan en mag u fouten maken in het leerproces en is er ruimte om van deze fouten te leren?  

Als u deze vragen met “ja” kunt beantwoorden, dan bent u beter in staat het veranderproces van uw 
teams goed te begeleiden.  
  

5. Conclusie  
  
Zelfsturing is een organisatieconcept is dat prima past bij deze tijd. De eisen van de maatschappij, de 
moraal van de werkers en de deregulering van de overheid zijn een ideale voedingsbodem om 
zelfsturing te realiseren. De kracht van zelfsturing is dat je werkt aan het vergroten van 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid van medewerkers. Het doel is het potentieel van wat 
medewerkers in huis hebben ten volle te benutten en daarmee effectiever en efficiënter te werken. Dit 
artikel zijn wij begonnen met de vraag of zelfsturing een paradox of panacee is. Wij denken dat 
zelfsturing een panacee kan zijn mits je de paradox van het invoeren van zelfsturing goed hanteert. 
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Juist de invoering van zo´n verandering is een leerproces. Hoe goed je het ook probeert, geheel 
vlekkeloos verloopt de invoering van zelfsturing nooit. Maar je kunt wel leren van valkuilen zoals ze in 
dit artikel beschreven staan. Het vergt inspiratie en transpiratie van de medewerkers, maar vooral van 
het middenkader en het management. U als leiding zal zelf het meest moeten veranderen en u bent 
de sleutel in het hanteren van de paradox. Ziet u het als leerproces en voelt u zich eigenaar voor de 
rollen van leider, manager en coach, dan heeft zelfsturing een goede kans van slagen.  
  
Uit de interviews met medewerkers van Icare blijkt dat zij de invoering van zelfsturing niet altijd even 
hard hebben toegejuicht. Het was een proces met vallen en opstaan. Vallen doet soms pijn. Opstaan 
vraagt nieuwe energie. Toch zeggen alle geïnterviewden dat ze uiteindelijk blij zijn met de verworven 
kwaliteiten. Als je eenmaal geleerd hebt verantwoordelijkheid te nemen, wil je die niet meer kwijt. Het 
levert je meer invloed op en meer plezier in het werk. En medewerkers ervaren dat zij slagvaardiger, 
klantvriendelijker en meer vraaggestuurd kunnen werken dan voorheen. In die zin is het realiseren van 
zelfsturing een onomkeerbaar leerproces. 
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