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ZELF ZELFSTURING ORGANISEREN 

 

Een goed voorbeeld hoe in relatief korte tijd een omslag kan worden bereikt, wordt gegeven door 

deze organisatie op het terrein van thuiszorg en maatschappelijk werk. Onder leiding van de nieuwe 

bestuurder maakte de organisatie de afgelopen vijf jaar een metamorfose door: 10 jaar geleden was 

de focus gericht op het inzetten van zo goedkoop mogelijke krachten, een grote mate van functiedif-

ferentiatie, een fijnmazige planning en was het portfolio opgedeeld in eindeloos veel producten. 

Kortom, typisch een Tayloriaanse wijze van inrichten en aansturen van de organisatie. Nu kiest men 

voor investeren in mensen, hebben de medewerkers een breed takenpakket en de teams een grote 

mate van zelfsturing. En wordt van hen verwacht dat ze zelf oplossingen aandragen. Deze verandering 

is niet van de ene op de andere dag doorgevoerd. 

 

Met zijn achtergrond in het bedrijfsleven formuleerde de bestuurder na zijn aantreden een aantal 

speerpunten voor de nabije toekomst om in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. Niet 

langer kon er sprake zijn van aanbodgericht denken, maar van marktgericht denken. “Het is een goede 

ontwikkeling dat de huidige en nieuwe klant steeds kritischer en mondiger wordt”. In het verlengde 

hiervan werd het bestaande, fijnmazige planning en brede portfolio, kritisch tegen het licht gehou-

den. Het was duidelijk dat er meer focus noodzakelijk was om te kunnen blijven werken aan innovatie 

en kwaliteit en om in de markt een onderscheidende positie te kunnen innemen.  

 

Als tweede essentieel speerpunt zag men het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Destijds was er 

een centraal planningsprogramma aangeschaft en geïmplementeerd waarvan iedereen doodongeluk-

kig werd: de planning werd als een keurslijf ervaren en liet geen ruimte voor eigen onderlinge afstem-

ming en improvisatie. Het gevolg was dat het ziekteverzuim steeg en steeds meer medewerkers ver-

trokken naar andere werkgevers. Bovendien verslechterde de financiële situatie en er dreigde een 

neerwaartse spiraal te ontstaan: een reden te meer om in te grijpen. Een geformeerde werkgroep 

richtte zich allereerst op de vraag waar het in de zorg nu precies om draait. Deze formuleerde de vol-

gende kernpunten vanuit het oogpunt van de verschillende stakeholders: 

• de cliënten moeten tevreden zijn;  

• de medewerkers moeten tevreden zijn;  

• het management wenst een financieel rendement van tenminste 2%. 

Binnen de dynamiek van deze driehoek moet de organisatie en haar teams opereren. De werkgroep 

concludeerde dat de cliënttevredenheid goed te definiëren en operationaliseren is en dat taakvolwas-

sen medewerkers hier over het algemeen goed mee weten om te gaan. De medewerkers zelf gaven 



 

 

 

 

2 

aan het liefst in een klein team te willen werken, waarin men zélf de regie kon voeren. Met andere 

woorden: zelfregulering. 

 

“Een van de succesfactoren bij dit type veranderingen is een ‘sense of urgency’ in alle lagen van de or-

ganisatie.” 

 

Besloten werd tot een pilot op het terrein van de zelfregulering door teams. Om de pilot beheersbaar 

te laten zijn, werd er een dashboard ingericht met daarin een aantal normen: 

• de productiviteit van de teams: men moest binnen de 66%-productiviteitsnorm blijven; 

• het maximum aantal medewerkers dat een cliënt mocht zien; 

• het niveau van de medewerkers: minimaal C. 

Met de eis van minimaal C-niveau haalde men het vakmanschap weer terug in de organisatie en koos 

men voor de kwaliteit van de allround medewerkers in plaats van het inzetten van de goedkoopste 

medewerker: van concurreren op prijs stapte men over naar concurreren op kwaliteit. Binnen de nor-

men van het dashboard kregen de 34 (!) teams die extramurale zorg en dienstverlening leverden, de 

ruimte hun werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten. Een mooi voorbeeld van zelforganisatie. 

 

De pilot bleek te leiden tot een grote diversiteit aan invullingen van het begrip zelfregulering, waarbij 

ieder van de participerende teams een unieke, contextgebonden oplossing had geformuleerd. En niet 

onbelangrijk: er gebeurden geen ‘ongelukken’. De zelfregie en de keuze voor medewerkers op mini-

maal niveau C, maakten de buitenwereld duidelijk dat er binnen de organisatie interessante zaken 

plaatsvonden en leidden tot een toenemende instroom van nieuwe medewerkers. De financiële situa-

tie verbeterde navenant, met andere woorden: missie geslaagd! 

 

Na deze enerverende jaren bleken de medewerkers behoorlijk verandermoe. Vandaar dat er een tra-

ject is ingezet gericht op meer aandacht voor de medewerker door middel van empowerment. Ook is 

het leiderschap geherdefinieerd: op alle niveaus wordt inspirerend leiderschap verwacht dat aansluit 

op de behoeften van mensen.  

 

Een ander belangrijk onderwerp dat werd aangepakt, waren de vooroordelen die bestonden tussen 

de medewerkers van het facilitair bedrijf en die van het primair proces. Een aantal frictiepunten 

kwam hierbij aan het licht: 

• De relatie tussen de medewerkers van het primair proces en het facilitair bedrijf was teveel aan 

het vrije spel der machten overgelaten, waardoor er een persoons- en contextgekleurde invulling 

was ontstaan (met andere woorden: de een kreeg iets wel gedaan, de ander niet). 
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• Onduidelijk was ‘wie er nu eigenlijk bepaalt wat er gebeurt’, oftewel wie is nu precies de klant en 

wie is leverancier. 

• De staf was de organisatie in de loop der jaren teveel gaan ‘meebesturen’. 

• Er was nooit gekeken welke procedures nog actueel waren en waar ze precies te vinden waren. 

Dit traject is nog volop in beweging en zal nog veel energie, leiderschap en gevoel voor urgentie verei-

sen. Daarnaast eisen de veranderingen in het kader van de WMO en de overgang naar de participatie-

maatschappij ook de nodige aandacht, oftewel, verandering is niet meer weg te denken. In de afgelo-

pen periode heeft de bestuurder met bijna alle medewerkers gesproken om een beeld te krijgen hoe 

zij de veranderingen ervaren hebben. 

 

“Wat mij keer op keer verbaast, is dat bestuurders van niveau wel in staat zijn veranderingen intellec-

tueel en abstract inhoud en vorm te geven, maar dat het hen vaak niet lukt om de medewerkers daar-

bij te betrekken. Om dit te bereiken moet je een goede verbinding met de medewerkers hebben en 

daarop blijven investeren.” 

 

De nieuwe organisatievorm is echter kwetsbaar. Zelfsturing – binnen de kaders – en verantwoording 

dragen is veel complexer dan voorgeschreven taken uitvoeren. Indien de randvoorwaarden niet 

voortdurend geborgd zijn, leert de praktijk dat medewerkers makkelijk terugvallen in hun oude rol en 

patronen. De uitdaging blijft hoe hou je de organisatie gezond en de medewerkers gemotiveerd zich-

zelf te ontwikkelen en de performance van het team en de organisatie te verbeteren. 

 

De belangrijkste leerpunten:  

• De zorg in Nederland is meer gebaat bij het concurreren op kwaliteit dan het concurreren op prijs: be-

drijfseconomisch kan een fijnmazige functiedifferentiatie en een centrale planning (allen typisch Taylori-

aanse elementen) niet op tegen goed opgeleide vakmensen met een grote mate van zelfsturing. 

• Het aangeven van heldere doelen (het dashboard in dit geval) geeft voldoende handvatten aan taakvol-

wassen medewerkers om tot een eigen invulling te komen. 

• Er leiden vele wegen naar Rome. Zelfsturing genereert vele verschillende en persoonlijk getinte wijzen 

van werken. Zelfsturing kent niet een bepaald format (geen one best way). 

• De afstemming van de wensen en activiteiten van de staf, c.q. facilitaire diensten op die van de medewer-

kers in het primaire proces behoren niet aan het vrije spel der machten te worden overgelaten: daar moet 

stevig op worden gestuurd.  

• Het is frapper toujours: medewerkers vallen makkelijk in oud gedrag terug. En dat is niet verwonderlijk als 

jarenlang bepaald gedrag is gehonoreerd en zelfstandigheid minder werd gewaardeerd. 

 

 


