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Samenvatting 
In de gezondheidszorgsector wordt steeds vaker gewerkt met zelfsturende teams. Zelfsturende 

teams worden geïntroduceerd om flexibel op veranderingen in de maatschappij in te spelen. Dit 

kwalitatieve onderzoek is gericht op de percepties over zelfsturing in multidisciplinaire teams in de 

geestelijke gezondheidszorg. Naast oriënterende interviews zijn in het onderzoek achttien 

semigestructureerde interviews afgenomen onder regiomanagers en professionals die werken in 

zelfsturende teams. Het lijkt er op dat zelfsturing alleen kan slagen als er duidelijk grenzen en 

handvatten worden uitgereikt, de coachende rol van de manager helder is en als er sprake is van 

gedeelde verantwoordelijkheid in het team.  

Gesteld kan worden dat er een eenduidig beeld nodig is over zelfsturing en dat de visie waarmee 

zelfsturing is geïntroduceerd in de lijn van de organisatie moet passen.  

Er heersen verschillende percepties over zelfsturing doordat het management en professionals niet 

hetzelfde voordeel verwachten van zelfsturing. Zelfsturing bij Organisatie X lijkt meer te zijn 

vormgegeven vanuit de business-like logic, dan dat het ten goede komt aan de professional logic. 

Tevens blijkt uit de manier waarop de multidisciplinaire teams nu werken dat (meer) zelfsturing bij 

professionals geen voordeel oplevert. Dit lijkt op een verschuiving in dominantie van de professional 

logic naar de business-like logic te wijzen.  

Keywords: Percepties, Zelfsturende teams, Geestelijke gezondheidszorg, Institutionele logica 

theorie, Kwalitatief onderzoek. 
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1. Inleiding 
Dit onderzoek richt zich op de percepties van professionals, teams en het management van een 

geestelijke gezondheidsinstelling op het invoeren van meer zelfsturing in multidisciplinaire teams. In 

dit onderzoek zullen belemmerende en bevorderende factoren van zelfsturing die achter de 

percepties liggen onderzocht worden in de context van de geestelijke gezondheidszorg.  

 

1.1 Aanleiding 
Het onderzoek vindt plaats in een organisatie die gekenmerkt kan worden als geestelijke 

gezondheidsinstelling. Organisatie X biedt basis geestelijke gezondheidszorg (ggz) aan, de 

zogenaamde eerstelijnszorg. Zij hoopt mensen met deze zorg (meer) grip op hun leven te geven. In 

deze inleiding wordt eerst de context van het onderzoek besproken. Daarna komt de 

probleemstelling aan bod en vervolgens wordt er vanuit al bestaande literatuur gekeken naar de 

bijdrage van dit onderzoek.  

 

1.1.1 Context van onderzoek 

“De klassieke verzorgingsstaat moet plaats maken voor een participatiesamenleving”, zo vertelde 

Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede (Ministerie van 

Algemene Zaken, 2013). Deze verandering is zowel in het publieke als private domein zichtbaar. De 

zorg, welke thuishoort in beide domeinen, is in beweging waardoor diverse zorgaanbieders te maken 

hebben met concurrerende waarden en voor grote uitdagingen staan (Van der Wal, De Graaf & 

Lawton, 2011). Aan de ene kant is er een voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering van de 

gezondheidszorg. Aan de andere kant ligt er een sterke nadruk op het beheersen dan wel verlagen 

van de kosten die de gezondheidszorg met zich meebrengt. Naast deze ontwikkelingen zijn er nog 

verschillende factoren die het verbeteren van de kwaliteit en de beheersing van kosten in de zorg 

uitdagend maken. Zowel veranderingen in wetgeving als technologische ontwikkelingen brengen 

andere zorgvragen van patiënten met zich mee en verschuiven de regie in de zorg. De algemene 

ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn ook te zien in de geestelijke gezondheidszorg. In 2012 is 

het bestuurlijk akkoord ‘Toekomst ggz 2013-2014’ tot stand gekomen welke is verlengd tot 2017 

(GGz Nederland, 2013). Speerpunten in dit akkoord zijn een beheerste groei van het volume in de 

ggz, prestatiebekostiging en kostenbesparing waar mogelijk. Een andere nadrukkelijke afspraak is 

een betere samenwerking met alle partijen die te maken hebben met mensen met psychische 

ziekten.  

 

Bovendien brengt nieuwe wetgeving onvoorspelbaarheid met zich mee. Een voorbeeld zijn de drie 

decentralisaties waardoor de zorg aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden van werk en 

jeugdzorg tot het takenpakket van gemeenten zijn gaan behoren (Raad voor de Volksgezondheid en 

Zorg, 2011). Enerzijds leidt dit tot onvoorspelbare situaties in de omgeving van 

gezondheidsorganisaties. Anderzijds ontstaan hierdoor kaders om de kwaliteit van zorg te borgen ten 

aanzien van organisatorische, financiële en infrastructurele randvoorwaarden (Van den Broek, 

Boselie & Paauwe, 2014). Ook Organisatie X dient organisatorisch in te spelen op beleidsafspraken en 

maatschappelijke ontwikkelingen met behoud van focus op de kwaliteit van zorg. Naast het feit dat 

zij al dan niet gewenst te maken krijgt met wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen, daagt 

Organisatie X zichzelf uit om goede zorg voor patiënten te bieden en tegelijkertijd minder financieel 

belastend voor de Nederlandse staatkas te zijn.  
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1.1.2 Strategische keuzes van Organisatie X 

Dat een organisatie veranderingen nodig heeft om te blijven bestaan weet Organisatie XYZ maar al te 

goed. Zij heeft ingespeeld op de veranderende maatschappelijke context en streeft naar continue 

verbeteringen. Organisatie XYZ poogt dit te doen door het aanbieden van mentale ondersteuning op 

basis van de pijlers direct en dichtbij. De pijler direct verwijst naar haar streven om de patiënt zo snel 

mogelijk te helpen door middel van vraaggerichte patiëntondersteuning. De pijler dichtbij duidt op 

het behandelen van de patiënt in de omgeving. Organisatie XYZ is er van overtuigd dat wanneer er op 

tijd aan psychische problemen wordt gewerkt, de patiënt zelf al veel kan doen om weer grip op het 

leven te krijgen. De juiste zorg bieden binnen zo kort mogelijke tijd en op een manier die bij de 

patiënt past is de missie van Organisatie XYZ.  

Organisatie X BV (franchisenemer van Organisatie XYZ) is in 2012 gestart vanuit de droom dat ggz 

dichtbij de mensen moet staan. Met een moderne, transparante organisatie, zonder wachtlijsten en 

door middel van kortdurende behandelingen hoopt zij het gat te overbruggen tussen de zorg van een 

huisarts en specialistische zorg. De hierboven geschetste maatschappelijke ontwikkelingen en de 

eigen wensen van Organisatie X hebben de basis gevormd voor het ontwikkelen van een 

organisatievorm die past bij deze behoeften. Dit heeft geleid tot het creëren van zelfsturende 

multidisciplinaire basisteams. Een multidisciplinair basisteams is een team bestaande uit zes tot tien 

professionals van verschillende disciplines met ongeveer de volgende samenstelling: 

 2-3 Praktijk Ondersteuner van Huisartsen (POH’ers), afhankelijk van aantal contracten met 

huisartsen  

 1 Preventiewerker  

 1-4 Gezondheidszorgpsychologen (gz-psycholoog), afhankelijk van aantal aanmeldingen  

 1 Verpleegkundig Specialist  

 1-2 Medebehandelaars  

 1 Consultatief Psychiater  

De organisatie wil twaalf teams in de drie verschillende regio’s hebben. Elke regio heeft een 

hoofdlocatie waar een regiomanager zit. Een regiomanager heeft drie of vier multidisciplinaire teams 

onder zich welke zich in gezondheidscentra in wijken bevinden. Het management bestaat uit de drie 

regiomanagers en de directeur. 

 

1.1.3 Onderzoek vanuit HR-perspectief 

De maatschappelijke ontwikkelingen en het daarmee samenhangende feit dat GGz X failliet ging, 

maakte dat GGz X genoodzaakt was om te flexibiliseren zodat zij cliëntgericht te werk kon gaan en zo 

het hoofd boven water zou kunnen houden. Organisatie X heeft de eerstelijns ggz van GGz X 

overgenomen en probeerde door loskoppeling van eerstelijns en tweedelijns ggz om de 

eerstelijnszorg ggz in omgeving Tilburg en Breda uit de rode cijfers te krijgen. Met behulp van 

zelfsturende teams hoopt Organisatie X in te spelen op de complexe maatschappelijke 

ontwikkelingen. Daarom is direct met de start van Organisatie X gekozen voor multidisciplinaire 

basisteams welke op den duur zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk dienen te werken. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat zelfsturende teams zorgen voor een toename van de kwaliteit van de 

organisatie (Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000). Ook zouden mensen hun kwaliteiten beter 

kunnen inzetten en zich meer ontwikkelen in hun werk (Leliveld & Vink, 2000). Zelfsturing wordt 
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daarom als instrument gezien om flexibel in te spelen op (veranderende vragen uit) de omgeving 

(Ramondt, 1996). 

 

Ten eerste is dit onderzoek vanuit HR-perspectief interessant omdat Organisatie X medewerkers van 

GGz X in dienst nam. De medewerkers die de overstap van GGz X naar Organisatie X hebben 

gemaakt, hadden nog niet in multidisciplinaire basisteams gewerkt. Het werken in multidisciplinaire 

basisteams was daarom nieuw en uitdagend voor deze medewerkers. Dit was voor Organisatie X een 

reden waarom niet direct gestart is met volledige zelfsturende teams, volledig wil in dit verband 

zeggen; teams zonder managers en ondersteuning. De teams zijn tot op een bepaald niveau 

zelfsturend, omdat er management en ondersteuning aanwezig is die (vanuit kostenoogpunt) deels 

de administratieve taken van professionals in de teams op zich neemt.  

 

Ten tweede verlangt Organisatie X er niet naar om de basisteams zonder managers en 

ondersteuning, maar wenst wel meer zelfsturing in de teams. Dit sluit aan bij visie van Organisatie X 

op de insteek van het behandelingstraject van patiënten. Alle Organisatie X professionals gaan 

namelijk uit van de eigen kracht van de patiënt. Ze willen dat de patiënt de regie over zijn eigen leven 

(terug) krijgt en willen daar als professionals een ondersteunende rol in hebben. Ingespeeld wordt op 

het zelfoplossend vermogen en hulponafhankelijk maken van de patiënt in plaats van 

hulpbehoevend. Deze methode van behandelen sluit aan op de maatschappelijke roep om het aantal 

hulpbehoeftigen in de ggz terug te dringen. Vanuit het practice what you preach principe dat 

Organisatie X pretendeert toe te passen, past het om professionals zoveel mogelijk zelf te laten doen 

en slechts te ondersteunen waar noodzakelijk. Net zoals de patiënt zelf oplossingen dient te zoeken 

en zelf de regie dient te nemen, zo dienen professionals ook zoveel mogelijk eigen regie te nemen, 

ook wat betreft het zelf organiseren van het werk in teams. De business-strategie lijkt daarbij dus aan 

te sluiten op het HRM-beleid. Dit gedachtengoed is ook terug te zien in literatuur van Boxall en 

Purcell over Strategisch Human Resource Management (2011). Boxall en Purcell verbinden de 

business-strategie aan HRM, wat door Boselie is samengevat in de volgende bewoording: ‘focused on 

the alignment of fit between the strategy of an organization and the HRM strategy of an 

organization’ (Boselie, 2010). Effectief strategisch HRM gebiedt een fit tussen de strategie van de 

organisatie en het HRM-beleid binnen die instellingen (Boxall & Purcell, 2011). Ten slotte vraagt de 

onderzoeker zich af of de fit van de strategie van de organisatie en het HRM beleid van managers 

door professionals op een zelfde manier wordt ervaren. 

 

1.1.4 Direct en dichtbij 

Organisatie X zoekt naar een vorm waarop het zelf sturen nu en met het oog op groei het beste kan 

worden vormgegeven. De multidisciplinaire basisteams dienen meer zelfsturend te worden en 

minder te steunen op hulp van het management en het secretariaat. Interessant is de vraag op welke 

wijze professionals, teams en regiomanagers denken over meer zelfsturing. De onderzoeker 

verwonderde zich na observaties over de verschillende percepties en verwachtingen die er over 

zelfsturing zijn. De verwondering zit in de bevinding dat er tussen professionals en het management 

andere motieven lijken te heersen om zelfsturing in te voeren.  

De strategie van Organisatie X is gebaseerd op de pijlers direct en dichtbij. Opvallend is dat 

Organisatie X direct en dichtbij niet lijkt toe te passen in het organiseren van meer zelfsturing. 

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat medewerkers op zoek gaan naar een balans in 
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verwachtingen ten aanzien van wederzijdse verplichtingen en het nakomen daarvan en dat zij zoeken 

naar een evenwichtige relatie (Payne, Culbertson, Boswell & Barger, 2008). De onderzoeker is op 

zoek naar de percepties van professionals over hun eigen werk en de verwachtingen van hen met 

betrekking tot hun rol in een zelfsturend team. De onderzoeker is ook benieuwd naar de 

bevorderende en belemmerende factoren met betrekking tot zelfsturing die achter de verschillende 

percepties schuil gaan.  

1.2 Probleemdefinitie 
Observaties in de organisatie hebben de onderzoeker geholpen om inzicht te krijgen in de problemen 

die er spelen. Naar aanleiding van deze observaties kon het doel van het onderzoek en de 

onderzoeksvraag worden vastgesteld. De observaties hielpen bij het vormgeven van het theoretisch 

kader en de verwachtingen die daaruit voortvloeien. In hoofdstuk 3 wordt nader op de methoden 

van het onderzoek ingegaan.  

 

Het probleem is dat de percepties van professionals, teams en het management met betrekking tot 

meer zelfsturing in teams uiteen lijken te lopen. Zelfsturing zal op een zodanige manier ontwikkeld 

en toegepast moeten worden dat het aansluit bij de werkwijze van Organisatie X en dat er wordt 

ingespeeld op aanwezige belemmerende en bevorderende factoren. Het dieperliggende probleem zit 

in de spannende context waarin zelfsturing vorm dient te krijgen gezien de nalatenschap van GGz X, 

de hang naar sturende/coördinerende en ondersteunende structuren, en de percepties van het 

management plus het team op het werk en het daarmee gepaarde handelen.  

 

1.2.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek en de onderzoekvraag zijn ontstaan uit een praktijkgestuurde vraag naar 

de ontwikkelmogelijkheden van professionals en teams in het meer zelfsturend verrichten van hun 

werkzaamheden. De doelstelling van het onderzoek is om de verschillende percepties op het 

zelfstandiger maken van multidisciplinaire basisteams en de bevorderende en belemmerende 

factoren bij professionals, teams en het management te achterhalen. Door de percepties over 

zelfsturing scherp te krijgen kan duidelijk worden hoe de verschillende actoren omgaan met 

zelfsturing en wat de verhoudingen zijn tussen de percepties van actoren. Met het zichtbaar maken 

van de succesvolle dan wel tegenwerkende factoren wordt getracht om voor Organisatie X de 

optimale invulling voor zelfsturende multidisciplinaire basisteams te kunnen bepalen.  

 

1.2.2 Vraagstelling 

De vraagstelling die voort komt uit de probleemstelling en doelstelling luidt: 

Wat zijn de percepties van professionals, teams en managers op zelfsturing in multidisciplinaire 

basisteams bij Organisatie X en hoe kijken de betrokkenen (professionals, teams en managers) aan 

tegen factoren die zelfsturing verhinderen en mogelijk maken? 

De volgende deelvragen zijn van belang om de onderzoeksvraag te beantwoorden: 

Theoretische deelvragen: 

1. Hoe uit institutionalisme zich in de geestelijke gezondheidszorg? 

2. Hoe ziet de context van de gezondheidszorgsector er uit? 

3. Wat zijn de rollen van teams, professionals en managers met betrekking tot zelfsturing? 
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Empirische deelvragen: 

1. Wat zijn de percepties, verwachtingen en wensen van professionals met betrekking tot 

multidisciplinaire teams? 

2. Wat zijn de percepties, verwachtingen en wensen van professionals met betrekking tot 

zelfsturing? 

3. Wat zijn de percepties, verwachtingen en wensen van de multidisciplinaire basisteams met 

betrekking tot zelfsturing? 

4. Op welke wijze wil het management zelfsturing vorm geven? 

5. Wat zeggen de percepties, verwachtingen en wensen van betrokkenen over de verschillende 

logica bij Organisatie X? 

6. Met welke factoren dient het management rekening te houden bij het vormgeven en 

implementeren van zelfsturing? 

 

1.3 Relevantie van het onderzoek  

1.3.1 Maatschappelijke relevantie  

In de gezondheidszorg constateert men een groeiende bezorgdheid over oplopende kosten en de 

manier waarop kwalitatieve zorg tegen beheersbare kosten kan worden aangeboden. Organisaties 

worstelen met de vraag welke strategie het meest effectief is om in te gaan op de turbulente actoren 

en factoren in de omgeving (Van Eijbergen, 2002; Tjepkema, 2003). De snelheid en 

onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen in de omgeving van organisaties zorgen ervoor dat 

organisaties zoeken naar nieuwe, flexibelere organisatiestructuren. Ook zien zorgverleners sociaal-

culturele ontwikkelingen, zoals een toenemend aantal mondige patiënten terug in hun werk (Van der 

Velden, Van der Franke & Batenburg, 2011). Bovendien zorgt nieuwe wetgeving zoals 

declaratiestructuren enerzijds voor onvoorspelbare situaties in de omgeving van organisaties en 

anderzijds voor kaders om de kwaliteit van zorg te borgen ten aanzien van organisatorische, 

financiële en infrastructurele randvoorwaarden (Van den Broek et al., 2014). Gemeenten zijn als 

gevolg van de decentralisaties van provincietaken naar gemeentetaken sinds 1 januari 2015 ook 

verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de zorg voor langdurig zieken, welke patiëntgroepen vormen 

binnen de ggz (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2011). Voorafgaande geschetste 

maatschappelijke ontwikkelingen vragen om de zorg op een andere manier in te richten. Diverse 

zorginstanties pogen door middel van het werken met meer zelfsturing flexibeler in te spelen op de 

beleidsafspraken en maatschappelijke ontwikkelingen zonder daarbij de focus op de kwaliteit van 

zorg uit het oog te verliezen. Dit onderzoek tracht te ontdekken op welke manier zelfsturing in 

multidisciplinaire basisteams in geestelijke gezondheidsinstellingen vormgegeven kan worden. Het 

onderzoek draagt bij aan de opgave om in de zorgsector kwalitatief goede zorg voor patiënten te 

organiseren op een zodanige wijze dat de financiële lasten voor de Nederlandse staatskas zo veel 

mogelijk beperkt blijven. Het aspect kwaliteit is van groot belang voor het welbevinden van de 

patiënt. Bovendien draagt de kwaliteit bij aan een geestelijk gezonde bevolking wat van belang is 

voor een goed functionerende economie. Ook draagt een geestelijk gezonde bevolking bij aan de 

veiligheid en leefbaarheid en zorgt geestelijke gezondheid voor lagere kosten in andere delen van het 

publieke domein en het zorgdomein (GGz Nederland, 2013).  
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1.3.2 Wetenschappelijke relevantie 

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen rijst de vraag hoe het behouden van de kwaliteit van 

zorg samen gaat met het beperken van de kosten. Kwaliteit in zorg moet doelmatig, doeltreffend en 

patiëntgericht zijn, maar hoe verhoudt zich dit met efficiency in de zorg (Noordegraaf, 2007) Een 

voorbeeld van efficiency is terug te zien in een toename van het aantal e-health programma’s. 

Hiermee kan zorg op afstand worden gerealiseerd (Dekker, 2012). Ook kan efficiencywinst behaald 

worden door meer zorg dicht in de buurt van de patiënt aan te bieden. Dat sluit aan bij het 

overheidsbeleid dat integrale zorg en samenwerking van zorgverleners in de buurt stimuleert (GGz 

Nederland, 2013). Bovendien is het aanbieden van zorg in de buurt van de patiënt een van de pijlers 

van Organisatie X. De vraag is echter wat de relatie is tussen kwaliteit en efficiency in de ggz. Kunnen 

deze twee drijfveren in een organisatie naast elkaar staan of staat het een haaks op het ander? 

Kwaliteit van zorg lijkt de logica te zijn waaruit de professional handelt, de professionele logica. 

Terwijl efficiency de basis lijkt te zijn van de business-georiënteerde logica (Van den Broek et al., 

2014). Van den Broek et al. menen dat verschillende logica samen kunnen gaan en tonen aan dat in 

een hybrid organization multiple logics naast elkaar kunnen staan. Opvattingen over wat goede 

kwaliteit van zorg is en hoe dat efficiënt geregeld kan worden lopen nogal uiteen tussen het 

management en zorgverleners (Van der Velden et al., 2011). Uit ander onderzoek is gebleken dat 

zorgverleners openstaan voor technologieën om de efficiency te vergroten, mits deze bijdragen aan 

de kwaliteit van zorg (Veld, 2012). Dit lijkt aan te geven dat multiple logics naast elkaar kunnen 

bestaan. Onderzoek van Dekker (2012) naar wat optimale kwaliteit van zorg betekent, heeft 

aangetoond dat dit betrekking heeft op het handelen in overeenstemming met recente 

wetenschappelijke of professionele inzichten, een patiëntvriendelijke houding en efficiënte 

procedures waardoor onnodige kosten en onnodige fouten worden voorkomen. De vraag is of al 

deze aspecten even sterk aanwezig zijn bij de verschillende actoren in zorgverlenende organisaties 

en wat de verwachtingen en wensen zijn met betrekking tot kwaliteit versus efficiency tussen de 

verschillende actoren (Dekker, 2012). Verwacht wordt dat dit onderzoek bijdraagt aan inzichten in 

het spanningsveld tussen kwaliteit en efficiency in de gezondheidszorg en hoe deze spanningen zich 

door vertalen in het handelen van het management, teams en professionals.  

 

1.3.3 Praktische relevantie 

De doelstelling zoals geformuleerd in dit onderzoek duidt naast een wetenschappelijke relevantie 

ook een praktische relevantie aan. Het onderzoek heeft namelijk ook als doel om meer inzicht te 

krijgen in de percepties over zelfsturing in teams bij Organisatie X, welke voor Organisatie X, 

franchisenemers en andere gezondheidsinstellingen nuttig kan zijn. Verhinderende factoren en 

stimulerende factoren met betrekking tot zelfsturing komen boven tafel, waardoor duidelijk wordt 

wat veranderd moet worden om multidisciplinaire teams meer zelfsturend te maken. Door 

verschillende levels hierbij te betrekken hoopt de onderzoeker medewerkers mee te nemen in de 

zoektocht naar een betere invulling. Met een weergave van de percepties en een helder advies over 

bevorderende en belemmerende factoren, kan worden gewerkt aan een strategie voor zelfsturing 

die bij de organisatie past.  

 

1.3.4 Leeswijzer 

Dit onderzoek is opgebouwd uit zes hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt de theoretische 

achtergrond van zelfsturende teams in de context van de geestelijke gezondheidszorg behandeld op 
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basis van wetenschappelijke literatuur. Hoofdstuk drie verantwoordt de methode van onderzoek, 

waarbij wordt ingegaan op de dataverzameling, de analyse methode van de data en de kwaliteit en 

validiteit van het onderzoek. Vervolgens worden in hoofdstuk vier de empirische bevindingen 

besproken. Hoofdstuk vijf geeft op basis van de resultaten een analyse op de deelvragen en maakt 

koppelingen tussen theoretische en empirische bevindingen. In hoofdstuk zes wordt de 

onderzoeksvraag behandeld. Ook komen in dit hoofdstuk de aanbeveling aan bod. Het onderzoek 

wordt afgesloten met de discussie in hoofdstuk zeven. Daar worden de koppelingen tussen de 

empirie en theorie verder uitgewerkt en beperkingen van het onderzoek besproken. 
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2. Theoretisch kader  
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeken en begrippen uit de literatuur behandeld 

welke verbonden zijn aan zelfsturing in de geestelijke gezondheidszorg. Allereerst zal aan de hand 

van de institutionele organisatie theorie uitgelegd worden hoe (zorg)organisaties er toe zijn gekomen 

om op de in de aanleiding kort aangestipte ontwikkelingen te reageren door met zelfsturende teams 

aan de slag te gaan. Vervolgens zal de context van de ggz worden geschetst waarbij aandacht wordt 

besteed aan omgevingsfactoren, omdat de omgeving en voornamelijk het inspelen op deze omgeving 

de reden is om zelfsturende teams te creëren. Daarna wordt het begrip zelfsturende teams 

gedefinieerd, zodat er duidelijk is wat er in dit onderzoek onder zelfsturing wordt verstaan voordat 

de empirie wordt ingedoken. In dit onderzoek worden de percepties van professionals, teams en 

regiomanagers onderzocht, daarom zal na de beschrijving van teams worden ingegaan op 

professionals en managers in het onderzoek en worden enkele belemmerende en bevorderende 

factoren op het niveau van managers en professionals behandeld.  

2.1  Institutionalisme: Hoe uit institutionalisme zich in de geestelijke 

gezondheidszorg? 
In het vorige hoofdstuk is kort ingegaan op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Ook werden 

met het presenteren van het probleem en de onderzoeksvraag actoren aangehaald die de omgeving 

waarin zelfsturing plaatsvindt beïnvloeden. De relevantie van zowel deze externe als interne context 

van de organisatie is terug te zien in de nieuwe institutionele theorie. In dit hoofdstuk wordt 

uitgewerkt wat institutionalisme is en waarom de context van de zorgsector gekenmerkt wordt als 

een institutioneel complex veld. Deze theorie verklaart waarom zorgorganisaties zijn gaan werken 

met zelfsturende teams. 

 

2.1.1 Institutionele logica theorie 

De institutionele logica theorie heeft haar oorsprong in diverse studies die teruggaan tot de 

negentiende eeuw (Scott, 2001). De verschillende benaderingen van onder andere Marx en 

Durkheim delen het denkbeeld dat organisaties niet op zich zelf staan, maar rekening dienen te 

houden met de context van sociale processen en institutionele regels (Louche, 2004). De 

institutionele logica theorie biedt handvatten voor het verkennen van sociale mechanismen. De 

theorie legt sterk nadruk op de rol van actoren (Thornton, Ocasio & Lounsbury, 2012). Centraal staat 

hoe de bredere context het gedrag of cognities van actoren beïnvloedt (Thornton e.a., 2012). De kern 

van de theorie is dat organisaties zijn omsloten door politieke en sociale omgevingen. Processen en 

structuren in de organisatie reflecteren vaak op de normen, regels, schema’s en routines van 

politieke en sociale omgevingen, waardoor autoritaire gedragsregels worden ontwikkeld en 

organisaties op elkaar gaan lijken (DiMaggio & Powell, 1991; Scott, 2001). De institutionele theorie 

bekijkt de manier waarop interactie met omgevingen plaats vindt en het effect er van op de context.  

 

DiMaggio & Powell maken onderscheid tussen oud en nieuw institutionalisme (1991). Volgens deze 

auteurs plaatst de oude benadering organisaties in een sociale omgeving die groter is dan enkel de 

relaties tussen organisaties en hun belanghebbenden. In deze benadering wordt ruimte om te 

manoeuvreren beperkt door regels en bureaucratie. Beslissingen en handelingen van organisaties 

worden gestuurd door het veld waartoe de organisatie behoort, aldus DiMaggio & Powell (1983). 

Vanaf de jaren negentig kwam meer aandacht voor individuele acties en de benadering van de 
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omgeving, waar de nieuwe institutionele theorie door wordt gekenmerkt. Er werd gereageerd op 

veranderingen uit de omgeving door het maken van strategische keuzes. De focus verschoof van het 

homogeen zijn naar heterogeniteit. Bovendien kwam meer aandacht voor kenmerken van groepen 

mensen welke niet verklaard kunnen worden door individueel gedrag. De nieuwe institutionele 

logica theorie richt zich op verscheidenheid, zowel de interne als externe context en de logica die het 

handelen van organisaties en van individuen in organisatie mogelijk maken (Thornton e.a., 2012).  

 

2.1.2 Nieuw institutionalisme in de geestelijke gezondheidszorg 

Nieuw institutionalisme is ook zichtbaar in de geestelijke gezondheidszorg. Bij professionals in de 

zorg is sprake van een sociaal gedeelde identiteit (waarover meer in paragraaf 2.3.4) en heeft men 

als groep van professionals bepaalde normen en waarden. Wetenschap, wetten en richtlijnen en 

door de groep bepaalde beroepsprofielen vormen de norm die elk lid van de groep aangeleerd heeft 

of krijgt tezamen met de gedeelde waarden van de groep, de zogenaamde social identity theory 

(Tajfel & Turner, 1979). Op deze manier worden sociale kaders ontwikkeld tussen (groepen) 

professionals en andere interne en externe actoren in de gezondheidszorg, waar de zorg op 

reflecteert en wat tot verscheidenheid leidt. De verscheidenheid waar de nieuwe institutionele logica 

theorie zich op richt is ook terug te zien in de zorgsector. 

 

Processen en structuren in een zorgorganisatie reflecteren op de omgevingen, waardoor ook binnen 

de zorg autoritaire gedragsregels ontwikkeld zijn en organisaties op elkaar zijn gaan lijken (DiMaggio 

& Powell, 1991; Scott, 2001). Ondanks deze autoritaire gedragsregels is bij zorgorganisaties steeds 

meer verscheidenheid waar te nemen. Zo zijn instanties in Nederland haast gedwongen om zich te 

onderscheiden door veranderingen in wet -en regelgeving met betrekking tot kwaliteit en door een 

afname van financiële ondersteuning. Daarom zijn diverse zorginstanties zich gaan toeleggen op een 

bepaalde behandeling, patiënt, een bepaald type zorg of zijn werken gaan aan de hand van een 

specifieke structuur en/of proces. In de ggz is een verschuiving van homogeniteit naar heterogeniteit 

waar te nemen. Sturing op meer zelfmanagement en preventie bij patiënten, versterking van 

huisartsenzorg en Praktijk Ondersteuner Huisarts- GGz, invoering van de generalistische basis ggz 

(eerstelijns) en een meer gespecialiseerde (tweedelijns) ggz heeft er toe geleid dat geestelijke 

gezondheidsinstellingen zich ook zijn gaan onderscheiden en zich toe zijn gaan leggen op bepaalde 

specialismen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 2013). Het ministerie van 

VWS tracht hiermee de kosten te beperken en wil organisaties stimuleren om steeds meer de eigen 

broek op te houden. Bovendien kan de ggz worden omschreven als een institutioneel complex veld. 

Met de veranderingen van de afgelopen jaren in de ggz zijn veel partijen gemoeid. Naast het feit dat 

diverse eerstelijns- en tweedelijnsinstellingen nauw dienen samen te werken betreffende 

doorverwijzingen van patiënten, dienen instellingen ook rekening te houden met subsidies en 

vergoedingen van gemeenten en zorgverzekeraars. De inspectie controleert geestelijke 

gezondheidsinstellingen wat betreft het nakomen van regels en kwaliteitseisen met betrekking tot 

behandeltrajecten. Overheden, vakbonden, professionals en patiënten hebben allemaal een aandeel 

in de totstandkoming van ggz. Kortom, ook in de ggz worden mechanismen ingezet om de kosten te 

bedwingen en oefenen verschillende institutionele mechanismen invloed uit (VWS, 2013). De 

verscheidenheid waar de nieuwe institutionele logica theorie zich op richt is dus ook terug te zien in 

de zorgsector. Op basis van de nieuwe institutionele logica theorie kan gesteld worden dat er sprake 

is van een sterk geïnstitutionaliseerde context. 

 



 

 
Onderzoek zelfsturende multidisciplinaire basisteams 16 

2.1.3 Professionele logica en business-georiënteerde logica  

In de gezondheidszorg zijn groepen professionals en zorgmarkten voorbeelden van interne en 

externe factoren (Van den Broek et al., 2014). Door de rollen van de verschillende actoren kunnen 

meerdere logica naast elkaar bestaan. In de gezondheidszorg staan meerdere logica naast elkaar 

omdat enerzijds gezondheidsorganisaties afhankelijk zijn van veel actoren met verschillende logica. 

Anderzijds zijn veel gezondheidsorganisaties matig gecentraliseerd doordat zij vaak afhankelijk zijn 

van de overheid (wat betreft financiering) maar wel private ondernemingen zijn (Van den Broek et 

al., 2014). Ook zijn in deze organisaties verschillende zorgverleners die inhoudelijk bezig zijn met 

behandelen en managers die zich bezig houden met processen rondom de behandelingen. Dit kan 

leiden tot verschillende logica achter het handelen waardoor organisaties een balans dienen te 

vinden tussen de doelen van professionals en doelen die als business-georiënteerd kunnen worden 

bestempeld. Daarom suggereren diverse auteurs dat in de gezondheidszorgsector meerdere 

institutionele logica bestaan (Reay & Hinings, 2009). Deze logica kunnen naast elkaar bestaan en met 

het combineren van logica tracht men nog beter de geschiktheid van organisatorische praktijken in 

bepaalde omgevingen en op bepaalde historische momenten te onderbouwen. Kernaspecten van de 

professionele logica (professional logic) in de gezondheidszorg zijn hoge kwaliteit, voldoende tijd om 

aan directe zorg voor de patiënt te besteden en autonomie. Daarentegen zal de business-

georiënteerde logica (business-like logic) vooral het reduceren van kosten als kernaspect hebben en 

terug te vinden zijn bij het management (Reay & Hinings, 2009). 

 

Dat niet altijd sprake is van een balans constateerden Scott, Ruef, Mendel & Caronna (2000). Zij 

wijzen erop dat door de ingevoerde marktmechanismen in de gezondheidszorg een verschuiving van 

dominantie van de professionele logica naar een dominantie van business-georiënteerde logica 

plaatsvond. Ook in Nederland zouden zorgprofessionals zoals psychologen zich tussen meerdere 

logica bevinden. Dit heeft zijn uitwerking op de organisatie van zorg. Door organisatie-invloeden, 

marktinvloeden en maatschappelijke invloeden neemt het aantal frustraties bij zorgprofessionals 

toe. De professionele logica wordt als gevolg van New Public Management bedreigd door de 

marktwerking en door business-georiënteerde logica wat zich uit via maatregelen in de vorm van 

bureaucratie. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleitte in 2004 al voor 

meer autonomie, nadat zij constateerde dat de ruimte van de professional in toenemende mate 

wordt bekneld. De WRR wijst nadrukkelijk op de overmatige bureaucratie waarmee 

maatschappelijke dienstverlening wordt geconfronteerd en verzakelijkt is (WRR, 2004). De WRR 

schrijft dat het gebruik van bedrijfsmatige principes en marktconcurrentie tot een juiste verhouding 

van efficiency, performance en kwaliteit zou moeten leiden. Echter, de WRR constateert dat hierdoor 

het primaire proces van de professional is belast. De tijd van directe zorgverlening wordt namelijk 

opgeslokt door bureaucratische handelingen. Professionals kunnen hierdoor hun vakmanschap niet 

meer vervullen, omdat vrijheid en autonomie voortdurend verder worden beperkt en de kwaliteit 

van dienstverlening daalt. De door Scott et al. (2000) geconstateerde verschuiving van een 

professional logic naar een managerial logic is dus ook in Nederland zichtbaar.  

 

2.1.4 Productive Ward: Releasing Time to Care 

In het programma Productive Ward: Releasing Time to Care is ook een verschuiving in dominantie 

van professionele logica naar een business-georiënteerde logica terug te zien. Het Productive Ward: 

Releasing Time to Care programma is een voorbeeld van een reactie op de context en sluit aan bij de 

theorie over het nieuwe institutionalisme. In reactie op recente rapporten en trends introduceren 



 

 
Onderzoek zelfsturende multidisciplinaire basisteams 17 

gezondheidsorganisaties wereldwijd voortdurend nieuwe systemen in de arbeidsorganisatie uit het 

bedrijfsleven (White, Wells & Butterworth, 2014). Met die nieuwe systemen tracht men de kwaliteit 

van gezondheidszorg en veiligheid van patiënten te verbeteren en poogt men meer te doen met 

minder middelen. Om kwaliteit in de zorg te verbeteren is men in Engeland en Ierland tien jaar 

geleden gestart met een groot initiatief: de introductie van het programma Productive Ward: 

Releasing Time to Care, in het vervolg PW (White et al., 2014). Het programma is een evidence based 

(gebaseerd op verbetermethodieken uit Lean en Six Sigma, Kaizen, Process Re-design en Prince 2) 

ontworpen veranderaanpak, welke zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, een 

toename van de patiënttevredenheid en medewerkerstevredenheid en efficiëntie in termen van tijd, 

moeite en geld. PW is opgesteld door NHS Institute for Innovation and Improvement (NSHI, 2009; 

2012) om eerstelijns personeel informatie, vaardigheden en instrumenten te geven die ze nodig 

hebben om controle over hun eigen verpleegafdeling en tijd voor zorg te (her)winnen. Onderzoek uit 

de afgelopen tien jaar geeft aan dat teams en individuen graag verbetering willen doorvoeren, maar 

daar niet altijd toe in staat zijn, bijvoorbeeld door gebrek aan tijd (White, 2015). Dit door teams 

aangegeven probleem is erg tegenstrijdig met het doel waarmee het programma is ingevoerd. 

Verpleegkundigen trachten door zelfsturing meer tijd te maken voor de patiënt, maar er lijkt geen 

tijd te zijn om met deze verandering aan de slag te gaan doordat het programma tijd vraagt.  

 

Van den Broek et al. (2014) schrijven in hun onderzoek naar PW over de multiple logics en merken 

ook tegenstrijdigheden in het programma op. De onderzoekers wijzen er op dat er sprake kan zijn 

van een zogenaamde hybrid organization of hybrid practices; een organisatie dan wel practices 

waarin verschillende institutionele logica worden gecombineerd. De professionele logica en business-

georiënteerde logica ziet men terug in het Productive Ward programma. Hoewel een organisatie zich 

kan voor doen als hybride of practices als hybride bestempelen, duidt dit niet direct op een 

evenwichtige combinatie van logica. Het programma Productive Ward (business-georiënteerd logica): 

Releasing Time to Care (professionele logica) lijkt in eerste instantie een hybride practice. Verplegend 

personeel ging aan de slag met PW om patiënt- en teamervaringen te verbeteren. Ook verbeterden 

zij de omgeving van de afdeling plus het proces dat daar plaats vindt. Aan de hand van empirische 

resultaten laten Van den Broek et al. (2014) zien dat de hybrid practices in eerste instantie meer 

gefocust zijn op doelen die overeenkomen met de business-like logic in plaats van de business-like 

logic én de professional logic.  

 

Het invoeren van een programma als Productive Ward: Releasing Time tot Care levert dus verschil in 

perceptie op. Verschillende actoren brengen verschillende verwachtingen ten opzichte van elkaar en 

de manier van werken met zich mee ondervonden Van den Broek et al. (2014). Zo werd PW op 

verschillende manieren ontvangen door mensen met verschillende functies. De directeur van de 

onderzochte zorginstelling wees voornamelijk naar kosten en efficiëntie en zorgprofessionals spraken 

met name over de kwaliteit en tijd voor zorg. Ook de manier waarop over het programma werd 

gecommuniceerd en de wijze van implementatie verschilde tussen professionals en managers in de 

zorg (Van den Broek et al., 2014).  

 

Uit onderzoek blijkt dat om tot een succesvolle strategie te komen, verschillende (HR) levels of 

analysis op elkaar afgestemd dienen te worden (Wright & Nishii, 2007). Met levels of analysis wijzen 

de onderzoekers er op, dat het beleid vanuit hoger management een individu, een groep mensen of 

de organisatie in haar geheel kan beïnvloeden. Organisatie X bevindt zich in een complexe context 
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waar de invoering van zelfsturing ook tot verschillende percepties lijkt te leiden tussen het 

management, de multidisciplinaire basisteams en professionals. Daarom richt het onderzoek zich op 

deze drie actoren.  

 

Verwachting 1a: Er wordt verwacht dat tussen de verschillende levels meerdere institutionele 

logica zijn waar te nemen bij Organisatie X.  

1b: Er wordt verwacht dat er discrepantie is met betrekking tot meer zelfsturing tussen 

professionals en managers.  

 

2.2  Context: Hoe ziet de context van de gezondheidszorgsector er uit? 
In het vorige hoofdstuk werd aangegeven dat door de rol van verschillende actoren sprake is van een 

sterk geïnstitutionaliseerde context. Zoals al uit de aanleiding bleek, zal de schetst van de context van 

de gezondheidszorg een complexe context laten zien. In dit hoofdstuk zullen ontwikkelingen worden 

geschetst met betrekking tot de context waarin de gezondheidszorg zich bevindt. In deze schetst is 

de nieuwe institutionele theorie terug te zien door de interne en externe organisatiecontext mee te 

nemen. Volgens diverse HRM-wetenschappers kan de context niet als een losstaande entiteit worden 

beschouwd (Boxall en Purcell, 2011, Paauwe, 2004). Het in acht nemen van de context en aandacht 

voor de institutionele omgeving is van belang bij het bepalen van de room to manoeuvre die er is bij 

het ontwerpen van HR-beleid. Bovendien is de context ook van belang bij implementeren van HR 

beleid en de wijze waarop dit beleid ervaren wordt (Paauwe, 2004). 

2.2.1 New Public Management 

Gezondheidszorgsystemen staan in veel landen onder druk. Overheden moeten dealen met 

toenemende eisen die voortkomen uit de vergrijzing, technologieën en veeleisende burgers. 

Daarnaast dienen de kosten van het gezondheidszorgsysteem verantwoordelijk te worden beheerst 

(Veld, 2012, p.14). New Public Management (NPM) heeft onder andere tot hervormingen en 

herstructureringen in de gezondheidszorg geleid (Doolin, 2001). Hervormingen in de 

gezondheidssector op nationaal niveau laten gezondheidszorginstellingen worstelen met het vinden 

van een juiste balans tussen kosteneffectiviteit, service, kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en innovatie. 

In de zorgsector komen van diverse actoren duidelijk de verschillende belangen, normen en waarden 

naar voren, waardoor zorgaanbieders te maken hebben met concurrerende waarden en daardoor 

voor grote uitdagingen staan (Van der Wal, et al., 2011). Zo hebben professionals de afgelopen tien 

jaar in de gezondheidszorg (wereldwijd) een aanzienlijke groei, ontwikkeling en een prioritering van 

kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg beleefd (White et al., 2014). Noordegraaf (2007) stelt 

dat NPM heeft gezorgd voor een combinatie van enerzijds 'zakelijk managerialism' dat wil zeggen 

bedrijfsmatige principes en technieken door overheidsorganisaties en ambtenaren en anderzijds 

'traditionele professionele waarden' zoals sociale verantwoordelijkheid, solidariteit, 

betrouwbaarheid en fatsoenlijkheid. Meer bedrijfsmatige principes moeten leiden tot een hogere 

productiviteit, een betere kwaliteit, een zorg die is afgestemd op de wensen van de patiënt en een 

beperking van de kosten van de zorg (Helderman, Schut, Van Der Grinten & Van de Ven, 2005). De 

combinatie van 'zakelijk managerialism' en 'traditionele professionele waarden' levert waarden zoals 

innovatie, effectiviteit en winst(gevendheid) op (Lane, 1994). Noordegraaf (2007) geeft de 

gezondheidszorg dan ook als voorbeeld van een sector waar de introductie van een sterke 

marktgerichtheid zichtbaar is als gevolg van NPM.  
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2.2.2 Financiële veranderingen 

Principes van NPM zoals performance en efficiency zijn in de grootschalige verandering van de 

zorgstructuur uit 2005 terug te vinden (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2011). Met deze 

verandering werd concurrentie en een betere kwaliteit in de zorgmarkt beoogd. Een nieuw 

vergoedingssysteem moest leiden tot meer marktgerichtheid en transparantie (Veld, 2012). Daarmee 

werd de constructie Diagnose Behandel Combinatie (DBC) in het leven geroepen. Dit systeem maakt 

het voor zorgverzekeraars mogelijk om zorg in te kopen op basis van prijs, potentieel en kwaliteit. 

Bovendien dwingt het ziekenhuizen om transparant over prijzen te zijn en leidt het tot concurrentie 

(Grol, 2006). Vlak na deze structuurverandering werd vanuit de intentie om de burger meer 

keuzevrijheid te geven, iedere Nederlandse burger verplicht om een basiszorgverzekeringspakket af 

te sluiten. Tevens zijn zorgorganisaties door de invoering van meer concurrentie genoodzaakt om 

hun positie naar patiënten ten opzichte van andere zorgorganisaties in de omgeving te verstevigen. 

De positieversteviging is onder andere zichtbaar in publicaties van jaarverslagen, prestatie-

indicatoren en patiënttevredenheidsverslagen. 

 

Een andere maatregel om kosten te besparen en onderlinge concurrentie te vergroten werd door het 

ministerie van VWS in 2011 genomen. Zij sloten een akkoord samen met de medisch specialistische 

zorg (ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en medisch specialisten), huisartsenzorg en de ggz. 

Deze partijen hebben afgesproken om bij te dragen aan de beheersbaarheid en inhoudelijke 

verbetering van het zorgstelsel. Specifiek betekent dit dat medische zorg zich moest gaan 

specialiseren (VWS, 2011). Een voorbeeld is het beperken van het aantal specialistische operaties per 

ziekenhuis. Een bepaalde specialistische operatie kan wat betreft kwaliteit en efficiëntie beter 

worden uitgevoerd door enkele ziekenhuizen dan op veel verschillende plekken. Meer routine bij het 

behandelen verlaagt het aantal complicaties, dit betekent lagere kosten. Tevens wordt geld bespaard 

op de inkoop en hoeft niet elk ziekenhuis te beschikken over dure voorzieningen. Het feit dat het zich 

specialiseren als zorgorganisatie veel interne verandering oplevert, vraagt van zorgorganisaties ook 

meer onderlinge samenwerking. Zorgorganisaties moeten patiënten eerder doorverwijzen. Het 

creëren van een gedegen ketenzorg wordt hierdoor gestimuleerd (Veld, 2012). De externe relaties 

verdienen dus ook meer aandacht dan voorheen.  

 

2.2.3 Sociale en technologische veranderingen 

Naast het feit dat het zorgsysteem in Nederland aan verandering onderhevig is door economische en 

politiek gerelateerde maatregelen, oefenen ook sociale ontwikkelingen invloed uit. De sociaal-

demografische ontwikkeling in de vorm van vergrijzing is terug te zien in een verandering van de 

zorgvraag. Ook heeft de vergrijzing gevolgen voor de beroepsbevolking. Gevolgen van een steeds 

ouder wordende beroepsbevolking zijn ook terug te zien in de zorgsector in de vraag, het aanbod en 

de kosten van zorgverleners. Bovendien is er sprake van een complexe set van sociale regels en 

kostenprocedures. Ondanks de invoering van meer marktmechanismen als de DBC, is de 

Nederlandse overheid nog steeds de regulerende partij wat betreft het toezicht op budgetten van 

ziekenhuizen, DBC, salarissen, maar ook kwaliteit en veiligheid. Daarnaast hebben partijen als de 

gezondheidsinspectie, vakbonden en patiëntenorganisaties een stevige positie in én oefenen zij 

invloed uit op het zorgsysteem en zorginstellingen door eisen als kwaliteitsrapporten. Op sociaal-

cultureel gebied constateren zorgverleners een toenemend aantal mondige patiënten (Van der 

Velden et al., 2011). Door middel van meer zelfmanagement bij patiënten en preventie wordt deels 

ingespeeld op de toegenomen kennis en mondigheid van patiënten. Patiënten lijken beter 
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geïnformeerd en verwachten meer service. Dat vraagt om meer servicegerichte zorg en aandacht 

voor de lange termijn relatie met de patiënt (Veld, 2012).  

 

Naast continue sociale veranderingen zal ontwikkeling op technologisch gebied in de zorg ook nooit 

ophouden. Met de doorontwikkeling van medische apparatuur en informatietechnieken zoals 

bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier worden zorgprocessen steeds meer in een 

technologisch systeem ingebed (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2011). Zo maakt in de ggz de 

patiënt vaker haar afspraken online, net als testen en wordt gebruik gemaakt van e-health 

programma’s, zodat patiënten ook thuis aan de slag kunnen en gevolgd kunnen worden in hun 

ontwikkeling. Zo zullen technologische en sociale ontwikkelingen als externe factoren altijd hun 

stempel op de zorg drukken. 

 

2.3  Teams, professionals en managers: Wat zijn de rollen van teams, 

professionals en managers met betrekking tot zelfsturing? 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de positie van de actoren zodat de percepties en het gedrag van 

actoren beter geïnterpreteerd kunnen worden. Uit de contextschets blijkt dat het noodzakelijk is om 

naast de focus op het team, aandacht te besteden aan actoren in de omgeving om veranderingen 

met betrekking tot de vormgeving van de zorg(teams) te begrijpen. In dit hoofdstuk wordt het begrip 

team gespecificeerd. Het PW programma laat namelijk zien dat juist de teams, welke bestaan uit 

professionals en managers, zelf aan de slag moeten om veranderingen te realiseren die in hun 

voordeel kunnen werken. Naast de bespreking van het begrip zelfsturend team als belangrijke actor 

in dit onderzoek, worden de rollen van professionals en managers die in deze teams zitten 

behandeld. Tevens worden bevorderende en belemmerende factoren op het niveau van 

professionals en managers kort besproken.  

 

2.3.1 Teams in de gezondheidszorg 

In dit onderzoek staan teams in de gezondheidszorg centraal. Het aantal onderzoeken in de 

gezondheidssector naar de dynamiek in groepen en teams is sterk toegenomen (Lemieux-Charles & 

McGuire, 2006). Onderzoek in deze sector toont aan dat werken in teams leidt tot werktevredenheid 

en een verbeterde mentale gezondheid bij medewerkers (Van Amelsvoort & Scholtes, 1994; 

Appelbaum e.a. 2000). Bovendien merken patiënten een kwaliteitsverbetering op en zijn zij meer 

tevreden over de service. Tevens kan teamwerk leiden tot een organisatie die in het geheel meer 

controle over de kosten heeft, een organisatie met een meer tevreden én betrokken 

personeelsbestand en een organisatie waar minder mobilisatie plaatsvindt (Xyrichis & Ream, 2008). 

Onderzoek van Lemieux-Charles & McGuire (2006) wijst uit dat teamprocessen die zich richten op 

communicatie, samenwerking, coördinatie, leiderschap, besluitvorming en participatie een positieve 

invloed hebben op organisatie-, team- en patiëntuitkomsten. Kenmerken voor succesvol presterende 

teams zijn: positieve communicatie patronen, weinig conflicten en een hoge graad van 

samenwerking, coördinatie en participatie (Lemieux-Charles & McGuire, 2006). Echter, harde 

conclusies over de resultaten van teamwerk in de zorg kunnen niet getrokken worden, omdat het 

begrip ‘teamwork’ niet consistent geconceptualiseerd is, stellen Xyrichis en Ream (2008). Daarom 

hebben deze onderzoekers getracht vanuit verschillende disciplines waaronder, education en health 

care, organizational behaviour en human resource management teamwerk te definiëren. Dit heeft 

geleid tot de volgende definitie: “A dynamic process involving two or more health professionals with 
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complementary backgrounds and skills, sharing common health goals and exercising concerted 

physical and mental effort in assessing, planning, or evaluating patient care. This is accomplished 

through interdependent collaboration, open communication and shared decision-making. This in turn 

generates value-added patient, organizational and staff outcomes.” (Xyrichis & Ream, 2008, p.238). 

De definitie legt de nadruk op onderlinge samenwerking, communicatie en gedeelde besluitvorming. 

Deze drie processen worden ook als kenmerken van een succesvol presterend zorgteam beschouwd 

(Lemieux-Charles & McGuire, 2006).  

 

2.3.2 Definitie zelfsturende teams 

In de wetenschappelijke literatuur worden zelfsturende teams onder vele benamingen onderzocht. 

Veelvoorkomend zijn self-managing groups en self-managing teams, termen die frequent door 

Boxall, Purcell en Boselie gebruikt worden. In Nederland worden onder andere termen als autonome 

werkgroepen, taakgroepen, autonome werkgerichte teams, clusters et cetera gebruikt om te wijzen 

op de zelfsturendheid van teams (Tjepkema, 2003). In de literatuur vindt men in definities voor 

zelfsturende teams de volgende kenmerken steeds terug: autoriteit, verantwoordelijkheid en het 

managen van prestaties in het team (Tjepkema, 2003). Vaak wordt bij zelfsturing gedacht aan het 

ontbreken van een leidinggevende, maar bij Organisatie X, zal er een manager aanwezig blijven die 

boven de teams staat. Daarom wordt de volgende definitie gehanteerd: “two or more individuals 

who socially interact (face to face or, increasingly, virtually), possess one or more common goals, are 

brought together to perform organizationally relevant tasks, exhibit interdependencies with respect 

to workflow, goals and outcomes, have different roles and responsibilities, and are together 

embedded in an encompassing organizational system, with boundaries and linkages to the broader 

system context and task environment.” (Kozlowski & Ilgen, 2006, p.79). Deze definitie wijst 

bovendien op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden welke terug te vinden zijn in 

multidisciplinaire basisteams bij Organisatie X. De definitie expliceert ook het belang van de context, 

wat van belang is in dit onderzoek gezien de ontwikkelingen in de ggz. Teams veranderen namelijk 

continu en handelen in een brede context. Tevens schetst de definitie een beeld van teams als 

dynamische en complexe systemen. Teams ontwikkelen zich namelijk door interactie met teamleden 

en passen zich aan wanneer de situatie dit van hen verlangt (Kozlowski & Ilgen, 2006). 

 

2.3.3 Opkomst zelfsturende teams in de gezondheidszorg 

Zelfsturing werd in de zorgsector geïntroduceerd om beter te kunnen reageren op verstoringen en 

veranderingen in de werkomgeving en op specifieke en voortdurend wijzigende wensen en eisen van 

patiënten (De Veer, Brandt, Schellevis & Francke, 2008). De zorgsector is dynamisch door 

onvoorspelbare veranderingen in de omgeving. Sociale en demografische ontwikkelingen vragen om 

een flexibele organisatie en technologische ontwikkelingen (Van der Wal et al., 2011). Deze 

ontwikkelingen plus een toename van het aantal mondige patiënten leiden tot meer vraag naar 

maatwerk. Dit dwingt zorginstellingen om innovatief en snel in te spelen op de hulpvraag van de 

patiënt. Als reactie hierop zijn enkele thuiszorginstanties gestart met werken in zelfsturende teams 

(De Veer et al., 2008).  

 

Nu duidelijk is wat een zelfsturend team is, worden de posities van professionals en teams in de 

volgende paragraven behandeld, zodat alle drie de actoren zijn gespecificeerd. Uit de aanleiding 

blijkt namelijk dat de percepties van het management en de professionals niet op een lijn liggen. 
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Onderzoek toont aan dat om tot een succesvolle strategie te komen, verschillende (HR) levels of 

analysis op elkaar afgestemd dienen te worden (Wright & Nishii, 2007). Daarom zal zowel op het 

niveau van professionals als op het niveau van managers naar factoren die zelfsturing belemmeren 

en/of bevorderen worden gekeken.  

 

2.3.4 Professionals  

Ondanks dat onderzoek van Wageman suggereert dat teamprestaties het meest worden beïnvloed 

door contextuele factoren, zullen er altijd mensen nodig zijn om zorg te verlenen (Wageman, 1997). 

Enkele groepen medewerkers in de zorgsector (bij Organisatie X alle behandelaars) zijn aan de hand 

van Freidsons typologie als professional te bestempelen (Freidson, 2001). Deze professionals hebben 

veelal hoger onderwijs genoten en krijgen op de werkvloer (in hun professional netwerk) regelmatig 

training en onderwijs om kennis up-to-date te houden. Gezien de educatieve achtergrond en de 

ontwikkelingen met betrekking tot het beroep die men gezamenlijk ervaart, kan binnen het netwerk 

van professionals een gedeeld gevoel van identiteit ontstaan. Zo ontstaan er binnen het netwerk van 

professionals gedeelde normen en waarden, oftewel een sociale identiteit. Dit begrip is door Tajfel 

en Turner ontwikkeld en duidt op het bewustzijn van een persoon om tot een bepaalde groep te 

horen en behandeld te worden als lid van de groep (Tajfel &Turner, 1979). Met deze theorie kan 

groepsgedrag worden uitgelegd. Uit die groepsidentiteit vloeien ook andere behoeften voort dan de 

behoeften die niet-professionals hebben die in dezelfde zorginstelling werken. Een psycholoog heeft 

andere normen, waarden en behoeften met betrekking tot de geleverde zorg, dan het 

ondersteunend personeel, HR managers of directeuren. HR dient dus in te spelen op de persoonlijke 

behoeftes per individu of functie en deze waar mogelijk te integreren in het zorgproces (Veld, 2012).  

 

Succesfactoren professionals 

Vroemen (2009) heeft een model ontwikkeld waarin factoren die tot succesvolle teams leiden zijn 

opgenomen. Het model hanteert als doel geïnspireerd samenwerken. Om dit doel te bereiken zijn de 

volgende waarden nodig: (1) motiverende doelen, (2) initiatief tonen, (3) flexibel aanpassen, (4) 

respect voor verschillen, (5) open communicatie en (6) gedeelde verantwoordelijkheid. Deze factoren 

dienen door individuen opgepakt te worden, zodat als iedereen zich aan die factoren houdt er sprake 

is van een waardevolle samenwerking. Dit model komt deels overeen met factoren die in de definitie 

van een team van Xyrichis & Ream naar voren komen (2008). Zij benadrukken namelijk ook het 

belang van open communicatie, gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking (Xyrichis & Ream, 

2008). Er dient te worden opgemerkt dat het belangrijk is om evenwicht te houden tussen de 

samenhang van verschillende waarden in het model. Wanneer een van de waarden sterk onder- of 

oververtegenwoordigd is, bestaat de kans dat de waarde een belemmerende factor wordt. Tevens is 

dit niet een uitputtend model voor ieder team. Elk team kan afhankelijk van de ontwikkeling en groei 

van het team waarden aan het model toevoegen. Vroemen wijst er op dat een team niet maakbaar 

is, maar dat daar wel aan gewerkt kan worden aan de hand van het model (2009). De waarden zullen 

kort worden besproken en met elkaar in verband worden gebracht.  

 

Motiverende doelen (1) zijn nodig, want zonder gezamenlijk doel is er ook geen reden om een team 

te vormen. Bovendien geeft een helder omschreven doelstelling het team identiteit (Wageman, 

Hackman & Lehman, 2005). Om de beoogde doelen te behalen dient een team zelf initiatief te 

nemen (2). Na de invoering van zelfsturing verandert de rol van de manager geleidelijk van leidend 

naar coachend waarover meer in paragraaf 2.3.5 (Hooft, Nijs & Poutsma, 1997). Taken of problemen 
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die voorheen bij een leidinggevende lagen dienen nu binnen het team opgepakt of opgelost te 

worden. Uit deze eerste twee waarden en het feit dat Organisatie X ondernemende mensen werft, 

luidt de tweede verwachting als volgt: 

 

Verwachting 2: Verwacht wordt dat de mate van het nemen van initiatief en ondernemend 

gedrag van medewerkers invloed heeft op het succes van zelfsturing bij Organisatie X.  

 

Het grootste voordeel van zelfsturing in teams is volgens Van der Zwaan en Mollenberg dat het de 

flexibiliteit (3) van het team vergroot en dat er sprake is van groepsautonomie (1998). Echter, 

medewerkers kunnen een (beoogde) verandering als een storing in de huidige balans beschouwen, 

een storing waar zij geen behoefte aan hebben (Strebel, 1996). Het feit dat een team bestaat uit 

individuen met verschillende competenties, kennis en persoonlijkheden levert verschillende 

percepties op met betrekking tot het (kunnen) aanpassen naar meer zelfsturing in een team. Met 

verschillen tussen individuen moet begripvol worden omgegaan. Zo gaat bij het invoeren van 

zelfsturing veel aandacht naar het investeren in leerprocessen. Niet elk individu zal in staat zijn om 

een leerproces door te maken, omdat dat de leercapaciteit van individuen en teams grenzen kan 

hebben. Dit kan voor belemmeringen zorgen en het succesvol invoeren van meer zelfsturing 

blokkeren (Warmerdam, 1992). Naast bekwaamheden met betrekking tot de leercapaciteit worden 

er ook bekwaamheden gevraagd met betrekking tot het oplossen van problemen (Van der Zwaan en 

Mollenberg, 1998). Wederzijds respect (4) voor elkaars capaciteiten en de grenzen daarvan zijn 

daarbij van groot belang om tot een goede verdeling van verantwoordelijkheden te komen. De 

waarden flexibel aanpassen en respect voor verschillen kunnen als factoren worden gezien die 

zelfsturen verhinderen dan wel mogelijk maken. Toegepast op de casus leidt dit tot de volgende 

verwachting: 

 

Verwachting 3a: Verwacht wordt dat medewerkers zonder GGz X achtergrond flexibel 

reageren op verandering en respect tonen voor elkaars talenten en bekwaamheden.  

3b: Medewerkers met een arbeidsverleden bij GGz X hebben moeite met het aanpassen aan 

de zelfsturende situatie. 

 

De communicatie tussen teams dient ook open te zijn (5). Onvoldoende communicatie in 

zelfsturende teams kan leiden tot een intern conflict, waardoor het gehele team in kan storten (Van 

der Zwaan en Mollenberg, 1998). Open communicatie is van belang omdat in een zelfsturend team 

alle leden verantwoordelijk zijn voor beslissingen met betrekking tot de geleverde prestaties. Er is 

dus sprake van gedeelde verantwoordelijkheid (6). Dit eist betrokkenheid naar elkaar en vertrouwen, 

zodat er kan worden samengewerkt (Katzenbach & Smith, 1993). Open communicatie en gedeelde 

verantwoordelijkheid zijn waarden die voornamelijk betrekking hebben op de samenwerking in 

teams en daarmee het succes van een team kunnen vergroten. Met betrekking tot de casus heeft de 

onderzoeker de volgende verwachting over communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid: 

 

Verwachting 4: Communicatie tussen teams en in teams is beperkt. Verwacht wordt dat 

zowel tussen teams als in teams de communicatie over het nemen en verdelen van 

verantwoordelijkheden verbeterd kan worden.  
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2.3.5 Leiderschap door manager 

Bij zelfsturende teams wordt vaak gedacht dat er geen managers meer nodig zijn, omdat het team 

verantwoordelijk is. Onderzoek van Wageman (1997) toont aan dat de manager dé kritieke 

succesfactor is bij het creëren van goede zelfsturende teams . Toch zijn er bij zelfsturende teams ook 

diverse vormen van leiderschap te onderscheiden die zelfsturing stimuleren dan wel verhinderen. Bij 

Organisatie X is zelfsturing op een zodanige wijze ingericht dat er boven elk team een regiomanager 

staat. In deze paragraaf zal daar dieper op worden ingegaan.  

 

Succesfactoren manager 

Hoewel de term zelfsturing lijkt te duiden op de afwezigheid van een (team)manager, verdwijnt de 

rol van een teammanager niet. De rol verandert geleidelijk bij het invoeren van meer zelfsturing 

(Hooft et al., 1997). Tijdens de invoering van (meer) zelfsturing in teams houdt een manager zich 

voornamelijk bezig met ontwikkelen en begeleiden. Een manager is verantwoordelijk voor de doelen, 

maar het proces om de doelen te behalen, regelen de leden van het team. Na verloop van tijd zal de 

teammanager steeds minder directief zijn en een meer coachende rol aannemen (Kozlowski & Bell, 

2013). Toch blijft er in teams vaak behoefte aan een leider of ontpopt een leider zich vanzelf in een 

zelfsturend team. Hoewel medewerkers meer autonomie krijgen in het bereiken van gestelde 

doelen, zullen managers verantwoordelijk blijven voor het stellen van bepaalde beleidsparameters 

en het stimuleren van medewerkers aan de hand van gestelde richtlijnen van beleidsmakers 

(Kozlowski & Bell, 2013). In enkele thuiszorgorganisaties is op dit stimuleren van medewerkers 

ingespeeld door het aanstellen van een externe formele teamcoach, zodat binnen het team geen 

professional als leider of coach wordt aangewezen, dan wel die rol toebedeeld krijgt (De Veer et al., 

2008). De externe teamcoach, bijvoorbeeld een regiomanager, ondersteunt het team bij 

verzelfstandiging door er voor te zorgen dat iedereen gehoord wordt, door mensen tot denken aan 

te zetten en door te sturen op de ontwikkeling van het team. De teamcoach oefent een sturende 

invloed uit op de doelen en verwachtingen van een team, leert het team ontwikkelen, elkaar uit te 

dagen, elkaar aan te moedigen en feedback te geven, maar helpt niet bij (het invullen van) het proces 

om de doelen te behalen (De Veer et al., 2008). Ook helpt een coach om te reflecteren bij conflicten. 

Hoewel het aanstellen van een externe teamcoach in eerste instantie een goed idee lijkt te zijn voor 

de ontwikkeling van een team, dient men rekening te houden met het feit dat buiten de 

coachmomenten de teamcoach geen zicht heeft op het groepsproces. Bovendien kan het aanstellen 

van een externe teamcoach er onbewust toe leiden dat in teambijeenkomsten buiten de 

bijeenkomsten van de teamcoach om, er geen momenten (spontaan of gepland) worden gepakt om 

onderliggende beweegredenen naar aanleiding van handelen of gedrag te bespreken. Een externe 

teamcoach remt de spontane teaminteractie dan eigenlijk af (West, 1994).  

 

Verwachting 5a: Verwacht wordt dat de professionals geen duidelijk beeld hebben van de rol van 

de regiomanager.  

5b: Er wordt verondersteld dat regiomanagers hun leiderschap anders zien met betrekking tot 

zelfsturing dan de professionals in de teams. 

 

2.4 Conclusie 
Concluderend kan gesteld worden dat hervormingen in de gezondheidszorg hebben geleid tot 

directe gevolgen professionals. De introductie van meer bedrijfsmatige mechanismen in de zorg, de 
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verschuiving van een patiëntbenadering naar consumentbenadering en de nadrukkelijke aandacht 

voor kostenbeheersing heeft een grote invloed gehad op de invulling van zorgstructuren in de 

zorgsector. Bovendien zorgt een complexe machts- en verantwoordingsstructuur ervoor dat 

meerdere actoren strategische beslissingen beïnvloeden. Een verandering in de inrichting van teams 

in zorginstellingen vraagt daarnaast om HRM dat is afgestemd op de professie of het individu en past 

bij de organisatie en omgeving. Naast het zelfsturend teams als actor, zijn er in dit hoofdstuk ook 

andere actoren opgesomd met hun verschillende behoeften, normen en waarden. Samen met de 

financiële, sociale en technologische ontwikkelingen duidt dit op een sterk complex veld. Dit 

complexe veld kan als geïnstitutionaliseerde context gekenmerkt worden. Binnen dit veld dient door 

vele partijen een juiste balans tussen 'zakelijk managerialism' en 'traditionele professionele waarden' 

gerealiseerd te worden, met een juiste balans in waarden zoals performance en efficiency (Lane, 

1994; Noordegraaf, 2007).  

 

Het theoretisch kader mondt uit in het volgende onderzoeksmodel. Met het model wordt 

aangegeven dat de professional een belangrijke positie in neemt in dit onderzoek. Dit wordt 

verondersteld omdat de professional ten eerste de primaire werkzaamheden van de organisatie 

uitvoert. Daarnaast lijkt de invoering van zelfsturing veel veranderingen in de manier van werken van 

professionals te vragen. Ten derde is de professional verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van 

samenwerking in het team, want zonder professionals kunnen er ook geen teams worden gevormd. 

Het basisteam bestaat uit professionals. Verwacht wordt dat het team geen optelsom is van 

professionals, maar dat de optelsom van professionals in het team ‘meer is dan het geheel der 

delen’. De veronderstelling die daarmee samenhangt, is dat de professional vooral vanuit zichzelf 

naar zelfsturing kijkt en dat professionals in teamverband meer de sociale interactie en relaties in het 

team aan het licht zullen brengen. De manager is boven de professional en het team geplaatst als 

leidinggevende en persoon die zelfsturing initieert. Ten slotte wordt verwacht dat bevorderend en 

belemmerende factoren zelfsturing en de perceptie op zelfsturing zullen beïnvloeden.  

 
Figuur 1: Conceptueel model  

Belemmerende factoren 
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3. Methode van onderzoek 
Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de aanpak en uitvoering van het onderzoek naar de 

percepties over zelfsturing. Het hoofdstuk geeft weer hoe de onderzoeker getracht heeft de situatie 

helder te krijgen en de beleving van de medewerkers met betrekking tot zelfsturing vast te leggen. 

Allereerst wordt de onderzoeksstrategie die in dit onderzoek is toegepast toegelicht. 

Onderzoeksmethoden die gebruikt zijn om gegevens te verzamelen en te analyseren om een 

antwoord op de hoofdvraag te formuleren zullen vervolgens worden uitgewerkt. Ten slotte wordt 

ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.  

3.1 Onderzoeksstrategie 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksstrategie. Kwalitatief onderzoek 

richt zich op de gedragingen van mensen als gevolg van de betekenisgeving aan hun omgeving. 

Kwalitatief onderzoek tracht er naar om die ‘gedragingen, ervaringen, belevingen en producten’ van 

betrokken actoren te beschrijven, om deze vervolgens te interpreteren en te verklaren (Boeije, Hox 

en ‘t Hart, 2009). De onderzoeksvraag heeft betrekking op de betekenisgeving van professionals, 

basisteams en het management aan meer zelfsturing in de multidisciplinaire basisteams en is in die 

zin exploratief te noemen (Van der Velde, Jansen & Dikkers, 2013). Bij deze onderzoeksvraag paste 

een kwalitatief onderzoek, waarin de focus lag op het achterhalen van de beleving van diverse 

medewerkers. Ook sloot een kwalitatieve onderzoeksmethode aan bij de interpretatieve aard van dit 

onderzoek, omdat de organisatie en onderzoeker op zoek waren naar redenen achter, verbeteringen, 

succesfactoren en verhinderende factoren van meer zelfsturing in teams. Ook kon het onderzoek 

aangeduid worden als een toegepast onderzoek, omdat het als doel had om bij te dragen aan de 

dagelijkse gang van zaken bij Organisatie X. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, werd gezocht 

naar een juiste oplossing voor de invulling van zelfsturing in de basisteams, wat duidelijkheid voor de 

toekomst van de organisatie moest scheppen.  

Om aan de hand van percepties tot een conclusie te komen, werden in dit onderzoek drie 

‘kwalitatieve’ stappen genomen. Ten eerste vonden observaties plaats om inzicht te krijgen in de 

omgeving en een heldere vraag te schetsen. Ten tweede werd er theoretische data verzameld. Dat 

gaf inzicht in de verschillende onderwerpen die bij zelfsturing aan bod komen. Ten derde zijn naar 

aanleiding van het theoretisch kader kwalitatieve variabelen tot stand gekomen, welke vervolgens 

zijn onderzocht. Ten slotte werden belevingen met betrekking tot zelfsturing kwalitatief 

geanalyseerd (Boeije, 2010). 

3.2 Onderzoeksmethoden 
Het onderzoek is op zodanige wijze opgezet dat het mogelijk was om de beleving van teams, 

professionals en managers in hun omgeving te beschrijven. Het begrip zelfsturing is in meerdere 

teams een intensief onderzoeksobject geweest. De data van de professionals, teams en managers is 

verzameld in hun eigen omgeving, dat wil zeggen in hun eigen team in de wijk of op de hoofdlocatie. 

Om in die eigen omgevingen achter de dieperliggende waarden te komen zijn in dit onderzoek 

verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd. De volgende methoden zijn gebruikt: observaties, 

oriënterende interviews, semigestructureerde interviews, literatuuronderzoek en een focusgroep. 

Met behulp van deze methoden is getracht de werkelijkheid waar te nemen bij Organisatie X.  
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3.2.1 Observaties 

De onderzoeker is begonnen met observaties om een goed beeld te krijgen van de context van de 

organisatie. Om de werkzaamheden van de secretariaten helder te krijgen hebben twee dagen lang 

observaties plaatsgevonden. Dit waren zogenaamde continue contextuele observaties in de 

organisatie op drie hoofdlocaties en op meerdere dagen. Dit zijn observaties waarin de onderzoeker 

de gehele dag heeft meegekeken. Voor deze vorm van observeren is gekozen om zicht te krijgen in 

de context waarin bepaalde medewerkers zich bevinden. De onderzoeker kon zo zelf waarnemen 

wat er speelde in de organisatie, zonder enkel de visie van anderen te horen of te lezen. De 

onderzoeker is bij drie secretariaten geweest. Ook zijn een overleg waar twee van de drie 

secretariaten betrokken bij waren, een overleg van het managementteam en een bijeenkomst 

waarin werd gebrainstormd over een juiste takenverdeling van het ondersteunend personeel 

bijgewoond. Deze observaties boden inzicht in de dagelijkse gang van zaken op de secretariaten en 

de communicatie tussen de basisteams en de secretariaten. De observaties gaven de mogelijkheid 

om naast het management en de professionals in de basisteams, de secretaresses te bevragen en 

hun werk te aanschouwen. Tevens werd de vraag om meer achtergrondinformatie gehonoreerd met 

het toesturen van enkele documenten. Op deze manier heeft de onderzoeker kunnen zien en horen 

wat er speelt in de organisatie en heeft daarmee de dynamiek van het secretariaat in de praktijk 

gezien (Boeije, 2010). De observaties gaven de onderzoeker de mogelijkheid om een 

onderzoeksvraag te formuleren die daadwerkelijk aansloot bij vragen en problemen uit de 

organisatie. 

 

Bovendien hebben de observaties meegespeeld bij keuzes met betrekking tot het theoretisch kader. 

Uit de observaties bleek namelijk dat professionals niet op de hoogte waren dat de teams 

zelfsturende teams waren. De complexe context werd voor de onderzoeker enigszins duidelijk na 

diverse toelichtingen over ingewikkelde declaratiestructuren door secretaresses en de door hen 

geschetste steeds veranderende omgeving waarin Organisatie X zich verkeerd. Daarom is in het 

theoretisch kader ingegaan op ontwikkelingen in de omgeving. Ook droegen secretaresses diverse 

keren aan dat de communicatie tussen hen en professionals het een en ander te wensen overliet. 

Een voorbeeld is dat professionals soms vele malen op hun verantwoordelijkheden gewezen moeten 

worden wat betreft het verstrekken van de juiste gegevens aan de secretariaten. Bij (opgelegde) 

veranderingen in registratie of bij andere processen werken enkele medewerkers moeizaam mee en 

zien verandering als verslechtering in plaats van verbetering. In het theoretisch kader is daarom extra 

aandacht besteed aan communicatie, verantwoordelijkheid en flexibiliteit.  

 

3.2.2 Oriënterende interviews 

Tijdens de observaties vonden enkele spontane dan wel geplande oriënterende interviews plaats. 

Voor de oriënterende interviews stonden geen topics vast. Op deze manier kon veel informatie over 

de organisatie, diens missie en visie en de werkzaamheden die de respondenten verrichten worden 

verzameld. Met deze interviews probeerde de onderzoeker grip te krijgen op de context van de 

organisatie. Ook schepten deze interviews een beeld van de visie die de directeur, HR adviseur en 

regiomanagers voor ogen hebben met het bewerkstelligen van meer zelfsturing in de teams. Deze 

interviews hielpen de onderzoeker bij het scherp krijgen van de historie van de organisatie en de 

context waarin de organisatie zich bevindt. Daardoor kreeg de onderzoeker meer vat op de behoefte 

van de organisatie naar zelfsturing, welke kon worden verwerkt in de inleiding van het onderzoek en 

op enkele plekken in de resultaten. Bovendien begreep de onderzoeker door middel van deze 
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informatie de ontwikkelingen van de ggz beter, waardoor de onderzoeker wist welke 

maatschappelijke ontwikkelingen in het theoretisch kader aan bod moesten komen.  

 

3.2.3 Theoretisch kader 

Uit het theoretisch kader bleek dat leiderschap veel aandacht vraagt binnen het onderzoek naar 

zelfsturing. Theorie liet zien dat de wijze waarop leiderschap wordt vormgegeven een belangrijke 

stempel drukt op het invoeren en het behalen van succes van een zelfsturend team. Naast 

leiderschap legde het theoretisch onderzoek naar zelfsturing de focus op communicatie, 

verantwoordelijkheid en initiatief. De observaties, oriënterende interviews en het theoretisch kader 

vormden de basis van het onderzoek. Aan de hand hiervan konden de context, de actoren en de 

omgeving geschetst worden wat de aanleiding van het onderzoek verhelderde. Met deze 

bevindingen kon de onderzoeksvraag geformuleerd worden. Echter, bovengenoemde technieken 

achterhaalden niet de beleving en betekenisgeving aan zelfsturing van diverse medewerkers, zoals 

die in de onderzoeksvraag naar voren komt. Daarvoor waren semigestructureerde interviews nodig. 

 

3.2.4 Semigestructureerde interviews 

De onderzoeker koos voor semigestructureerde interviews om de vergelijkbaarheid van de 

interviews te versterken om zo patronen en regelmatigheden tussen de verschillende interviews te 

ontdekken (Boeije, 2010). De observaties, oriënterende interviews en het theoretisch kader brachten 

kernpunten naar boven met betrekking tot zelfsturing in teams, welke de basis legden voor de 

semigestructureerde interviews. De topiclijst die voortvloeide uit deze kernpunten werd eerst 

voorgelegd aan de begeleider binnen de organisatie. Vervolgens is deze lijst getest tijdens een 

interview met een professional en een interview met een regiomanager. Naar aanleiding van deze 

interviews is de topiclijst verfijnd (zie bijlage I). De onderzoeker heeft voornamelijk de inleiding van 

het interview aangescherpt en de topic communicatie meer aandacht gegeven dan in eerste 

instantie. De topiclijst was een richtlijn voor het gesprek, maar de interviews waren in die mate open 

dat er ruimte was voor het bespreken van zaken die aan zelfsturing gerelateerd waren.  

 

De achttien semigestructureerde interviews vonden op microniveau in de organisatie plaats. Er 

werden namelijk in de teams in de wijken individuele interviews afgenomen om achter de percepties 

te komen. Iedere respondent geeft zijn eigen beeld over de situatie mee en kan bij het schetsen van 

de situatie of het vertellen van de ervaring dingen al dan niet bewust vergeten of achterwege laten. 

Ook blijkt uit onderzoek van Wright en Nishii dat om tot een succesvolle strategie te komen, 

verschillende (HR) levels of analysis op elkaar afgestemd dienen te worden (2007). Daarom zijn 

achttien mensen uit verschillende basisteams, disciplines en van verschillende hoofdlocaties 

semigestructureerd geïnterviewd, zodat een zo goed mogelijk beeld van zelfsturing bij Organisatie X 

werd opgetekend. De respondenten zijn per mail benaderd met de vraag om hun medewerking aan 

het onderzoek te verlenen (zie bijlage V). De onderzoeker koos daarmee voor maximale variatie: de 

variatie aan medewerkers komt in de participantenselectie terug, zie bijlage VI (Boeije et al., 2009). 

Na zeventien interviews (in elf van de twaalf teams) was de onderzoeker van mening een 

representatieve vertegenwoordiging van de functies binnen de organisatie te hebben en stelde de 

onderzoeker vast dat de data begon te verzadigen. Om te kijken of van verzadiging sprake was, is nog 

een extra interview gepland, welke tien dagen na het zeventiende interview plaats vond, zodat 

andere interviews opnieuw doorgenomen konden worden. In totaal zijn dus vijftien interviews 
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afgenomen onder professionals en hebben met alle drie de regiomanagers interviews 

plaatsgevonden.  

3.2.5 Focusgroep 

Met de semigestructureerde interviews trachtte de onderzoeker de individuele beleving over 

zelfsturing bij medewerkers te achterhalen. Gezien het feit dat de medewerkers samen in een 

multidisciplinair basisteam doelen moeten opstellen, verantwoordelijkheden hebben en doelen 

moeten behalen, wilde de onderzoeker kijken naar zelfsturing in het team in zijn geheel. Daarom 

heeft de onderzoeker twee focusgroepen georganiseerd, waaraan een multidisciplinair basisteam 

deelnam. De focusgroepen werden gehouden met het doel om de verkregen informatie uit 

interviews te begrijpen in teamverband en om te kijken of teampercepties anders zijn dan 

individuele percepties. In de discussie (paragraaf 7.3.1) wordt nog ingegaan op de positie van 

focusgroepen in dit onderzoek. Op twee van de drie locaties vond nadat de interviews op de 

desbetreffende locaties hadden plaatsgevonden een focusgroep plaats. De onderzoeker wilde 

daarmee voorkomen dat een respondent zich in een interview liet leiden door meningen van 

anderen in een eerder gehouden focusgroep. Bij een locatie werd geen focusgroep gehouden, omdat 

dit tijd technisch niet uitkwam voor de multidisciplinaire teams en de onderzoeker. Aan de 

regiomanager vroeg de onderzoeker welke teams een teamoverleg op de planning hadden staan 

waar de regiomanager ook zelf bij aanwezig was. Op basis van de eerstvolgende mogelijkheid in de 

agenda is toen een keuze voor de teams gemaakt.  

 

Tijdens de focusgroepen kon de onderzoeker eerst het teamoverleg bijwonen en zien hoe dit verliep 

en aan het eind van het overleg (zonder de regiomanager) enkele vragen stellen. Op deze wijze is 

naar de percepties van een team in het geheel gevraagd en naar de belemmerde en bevorderende 

factoren die basisteams ervaart. De focusgroepen werden gestart door een regiomanager welke 

eerste vertelde hoe de organisatie er voor stond. Nadat de agendapunten waren behandeld, verliet 

de regiomanager de ruimte. Vervolgens vroeg de onderzoeker wat men onder zelfsturing in het team 

verstond. Veel leden van de groepen hebben hierop gereageerd. Om censoring en comforming tegen 

te gaan werden er ook vier vragen gesteld die elke medewerker op post-its diende te schrijven, zie 

bijlage IV (Silverman, 2011). Na afloop werden de post-its aan de muur gehangen en gezamenlijk 

doorgenomen.  

 

3.3 Analysemethoden 
Het verzamelen van de data en de analyse van deze data wisselden elkaar continu af. Zo kon bepaald 

worden wat de onderzoeker nog te weten wilde komen, waardoor naar nog ontbrekende elementen 

gevraagd kon worden. De interviews zijn opgenomen en getranscribeerd. De onderzoeker kon zich zo 

volledig richten op het interview. Daarnaast bracht dit het voordeel met zich mee dat interviews 

volledig uitgeschreven konden worden. Dit leidt tot een betere kwaliteit van de data, waardoor er 

een zorgvuldige analyse kan plaatsvinden. Tevens maakte de onderzoeker tijdens of na de interviews 

en observaties aantekeningen. In deze aantekeningen werden de context, omgeving of andere 

opvallende kenmerken beschreven, zodat zij meegenomen konden worden in het begrijpen en 

analyseren van de data (Boeije, 2010). De notities werden opgenomen in interviewtranscripties. De 

getranscribeerde interviews zijn geanalyseerd aan de hand van het coderingsprogramma NVivo van 

QSRinternational. Het programma ondersteunde de onderzoeker bij het coderen, omdat codes 

makkelijk terug gevonden konden worden en splitsen of samenvoegen ook tot de mogelijkheden 



 

 
Onderzoek zelfsturende multidisciplinaire basisteams 30 

behoorden. Dit softwareprogramma gebruikte de onderzoeker om de interviews door te lezen en 

direct belangrijke citaten te labelen met een code. De codes werden vooral herleid uit de 

transcripties.  

 

Er werd gestart met open coderen. Ieder interviewfragment kreeg daarbij een code op basis van de 

inhoud of op basis van begrippen die uit de theorie voortkwamen en begrippen die door 

respondenten gebruikt werden, wat wijst op inductieve en deductieve codering (Baarda & De Goede, 

2006). Nadat alle transcripties gecodeerd waren, werd gecontroleerd in hoeverre de codes de 

onderzoekvraag konden beantwoorden. Vervolgens zijn er clusters gemaakt van de codes en deelde 

de onderzoeker de codes in categorieën in, zodat de categorieën ook betekenis kregen. In deze 

categorieën werd ook onderscheid gemaakt in hoofd- en subcodes in. Daarna zocht de onderzoeker 

uit welke codes of categorieën nog samengevoegd konden worden. Tevens trachtte de onderzoeker 

verbanden te leggen tussen de verschillende categorieën en codes, dit noemt men selectief coderen 

(Boeije, 2010). Uit deze analyses, waarin werd gezocht naar verbindingen en eventuele verklaring 

tussen verschillende betekenisgevingen, kwam een codeboom voort. Met behulp van deze 

codeboom zijn de resultaten geschreven. Ook is het theoretisch kader geïnterpreteerd aan de hand 

van de resultaten. Op grond van de resultaten en de vergelijking met de literatuur kon een antwoord 

worden gegeven op de onderzoeksvraag. 

 

3.4 Kwaliteitscriteria 
Om aan de eisen van een valide, betrouwbaar en bruikbaar onderzoek te voldoen heeft de 

onderzoeker diverse maatregelen getroffen. In deze paragraaf zal worden toegelicht op welke 

manier in dit onderzoek de validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid is bewaakt.  

 

De betrouwbaarheid duidt op de accuraatheid in het weergeven van de resultaten van het 

onderzoek. De onderzoeksresultaten dienen op zodanige wijze te worden getoond, dat bij een 

herhaling van het onderzoek grotendeels hetzelfde resultaat ontstaat. Om de betrouwbaarheid hoog 

te houden, is het van belang om op een accurate wijze data te verzamelen en te analyseren. In dit 

onderzoek is accurate data verzameld door middel van interviews, welke als geluidsfragment zijn 

opgenomen. Deze geluidsfragmenten zijn getranscribeerd en voorzien van notities.  

  

Een betrouwbaar onderzoek maakt een onderzoek niet direct valide. Validiteit heeft namelijk 

betrekking op de vraag of de begrippen waarmee het onderzoek meetbaar is gemaakt, de juiste 

indicatoren zijn van de te onderzoeken onderzoeksvraag. Validiteit richt zich dus op het 

onderzoeksinstrument. Interne validiteit heeft bij kwalitatief onderzoek aandacht voor het 

verzamelen van zo een juist mogelijk beeld van de situatie, opvattingen en meningen. Door een 

evenwichtige selectie wordt de validiteit en de representativiteit van het onderzoek vergroot. Om 

een zo compleet mogelijk beeld te krijgen om de onderzoeksvraag te beantwoorden heeft de 

onderzoeker bij het selecteren van respondenten gekeken naar een representatieve 

vertegenwoordiging van de verschillende disciplines in het basisteam (Boeije, 2010). Tevens heeft de 

onderzoeker de context als verschijnsel meegenomen. Zoals al eerder is vermeld, heeft de 

onderzoeker notities gemaakt na de interviews over de context waarin in het interview plaatsvond. 

Een andere manier waarop de onderzoeker de interne validiteit vergroot heeft, is door gebruik te 

maken van methodentriangulatie. Dat wil zeggen dat verschillende onderzoeksmethoden zijn 
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gebruikt om de kwaliteit van het onderzoek te verhogen (Silverman, 2011). Naast de oriënterende 

interviews en de semigestructureerde interviews hebben er continue contextuele observaties 

plaatsgevonden en zijn er focusgroepen georganiseerd.  

 

Externe validiteit heeft betrekking op de bruikbaarheid van het onderzoek, ook wel de 

generaliseerbaarheid genoemd (Boeije, 2010; Baarda & De Goede, 2006). Hoewel de 

generaliseerbaarheid van kwalitatief onderzoek lastig is, gezien de specifieke context en de beleving 

van de situatie, kan het antwoord op de onderzoeksvraag inzicht bieden op de werking van 

zelfsturing in de praktijk en kan het inzicht geven waar optimalisatie van zelfsturing kan plaatsvinden. 

Het onderzoek bij Organisatie X biedt inzichten voor de andere franchiseondernemingen van 

Organisatie XYZ die zich in een soortgelijke context bevinden. Daarom wordt naast dit 

onderzoeksrapport een adviesrapport opgesteld, waarin praktische aanbevelingen zullen worden 

opgenomen. Naast het feit dat dit onderzoek bruikbaar is voor Organisatie X, geeft het ook inzicht in 

zelfsturende teams in de zorgsector en is het een aanleiding voor de wetenschap om dit verder te 

onderzoeken. Voordat een advies wordt gegeven, zullen eerst de resultaten in het volgende 

hoofdstuk worden gepresenteerd.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews geëxpliceerd. Er wordt ingegaan op de 

ervaringen en de belevingen die respondenten ten aanzien van de (zelfsturing in) multidisciplinaire 

teams hebben en verwachtingen die de respondenten hebben ten aanzien van zelfsturing. De 

resultaten vloeien voort uit de interviews, welke met de eerder genoemde topiclijst is afgenomen. 

Nadat alle achttien interviews getranscribeerd waren, zijn deze gecodeerd. De tweeëntwintig codes 

die uit het transcribeerden volgden, zijn na analyse gegroepeerd tot veertien codes en acht 

subcodes. Dit vormde de zogenaamde codeboom (zie bijlage II). De citaten behorende tot de 

codeboom zijn opgenomen in een document en vervolgens zijn binnen de veertien codes en acht 

subcodes subthema’s gevormd. Aan de hand van deze analyse is de onderzoeker gestart met het 

schrijven van de resultaten, wat uiteindelijk in negen onderwerpen resulteerde. De topic ‘resultaten’ 

was opgenomen in de topiclijst. Deze topic is niet teruggekomen in de nieuwe topiclijst, waarover 

meer in paragraaf 4.1.2. Initiatief komt als subthema terug in de beschrijving van de resultaten over 

verantwoordelijkheid. De topic flexibiliteit is niet direct terug te vinden, maar belangrijke 

bevindingen met betrekking tot deze topic zijn in paragraaf 4.2 ondergebracht. Bevindingen over de 

ervaringen of wensen met betrekking tot de regiomanager zijn verdeeld over alle resultaten. De 

onderzoeker heeft er voor gekozen om deze resultaten per onderwerp te schikken waar deze bij 

aansloten. De volgende aangepaste topiclijst is gebruikt als leidraad voor presentatie van de 

resultaten. Op basis van deze eerste omschrijvende empirie worden nu de resultaten gepresenteerd. 

 Codes Subcodes 
4.1 Multidisciplinaire teams 

 
  

 1. Teambinding  
  Stadium van multidisciplinaire teams 
 2. Doelen  
 3. Communicatie  
 4. Vertrouwen  
 5. Behoefte aan 

productiecijfers 
 

4.2 Zelfsturing in 
multidisciplinaire teams 

  

 1. Zelf en samen sturen?  
 2. Verantwoordelijkheid  
  Aanspreken 
  Verantwoordelijkheid nemen 
  Verantwoordelijkheid patiënt 
  Gedeelde verantwoordelijkheid 
  Initiatief nemen 
 3. Ondernemerschap  
  Toko 
  Ondernemer of hulpverlener? 
  Tijdsdruk 
 4. Voorwaarden/wensen  
  Verwachtingen 
  Basisvoorzieningen 
  Motivatie 
  Kwaliteit en coaching 
  Kaders 

Figuur 2: Herziende topiclijst voor presentatie empirie 
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Elke topic wordt uitgelegd aan de hand van de semigestructureerde interviews en wordt indien nodig 

verduidelijkt met geciteerde zinnen of zinsdelen uit de getranscribeerde interviews. Enkele topics zijn 

opgesplitst in kopjes met thema’s om het overzicht te bewaren. In de twee paragraven worden de 

individuele interviews besproken. Dit zijn dus de interviews met de professionals en de 

regiomanagers. De onderzoeker heeft er voor gekozen om de resultaten van deze twee groepen 

gezamenlijk per topic uit te werken, zodat het overzicht per thema/topic bewaard wordt. Iedere 

topic eindigt met een korte samenvatting waar de visie van professionals en regiomanager waar 

nodig (weer) uit elkaar wordt getrokken. 

 

4.1 Multidisciplinair teams door de ogen van professionals en regiomanagers 
Het eerste deel van de resultaten richt zich op de ervaringen die regiomanagers en professionals 

hebben met het werken in teamverband. Hoewel hier ook al enkele voorwaarden en wensen aan 

bod komen voor een goed functionerend (zelfsturend) team, wordt in de tweede paragraaf meer 

aandacht geschonken aan verwachtingen en wensen.  

 

4.1.1 Teambinding 

Opvallend is dat wanneer de onderzoeker vraagt wie in het team zitten of hoe groot het team is, dat 

meer dan de helft van de respondenten even moet nadenken, vaak hard op gaan tellen en een 

antwoord geven waarin twijfel naar voor komt, zoals “Ik denk (X)”, “Dat is onduidelijk (…)”, “Zes of 

zeven” (R5, R7, R8, R11, R12, R13, R15, R16, R17). Er lijkt opgemerkt te kunnen worden dat men niet 

direct weet hoeveel leden er in het team zitten en wie dat dan precies zijn. Enkele respondenten 

vragen zich letterlijk af of collega X in het team thuishoort of in een ander team zit. De meningen van 

respondenten over hun team lopen sterk uiteen. Een aantal respondenten geven aan dat er geen 

sprake is van een team in de zin van samenwerking of laten weten dat er eigenlijk geen team is.  

 

“Ik struikel al over het woord team, want ik zie het niet. Ik weet het niet. Ik heb een ander idee bij 

het team. Een team is iets dat er samen voor gaat en duidelijk weet welke kant je op gaat en dat is 

er niet.” R13 

 

De respondent laat merken dat er niet van een team gesproken kan worden. Het woord team is niet 

van toepassing op de huidige situatie. De respondent geeft aan een andere verwachting van een 

multidisciplinair team te hebben. Een reden die wordt gegeven is dat er weinig sprake is van 

samenhang tussen de verschillende disciplines in een team. Dit wordt zowel door regiomanagers 

erkend, als door professionals. Er wordt gesproken over losse takken van sport en losse eilandjes 

(R2R, R9). Door andere respondenten wordt als verklaring voor het ontbreken van een teamgevoel 

gegeven dat de teamleden elkaar niet direct nodig hebben in werkzaamheden als het behandelen 

van patiënten. Zij laten weten dat zij vrij individueel of solistisch werken, omdat zij elk uur in een 

kamer hun individuele patiënt behandelen en daarover geen contact met collega’s hebben. De 

verschillende disciplines van Organisatie X werken veelal vanuit gezondheidscentra in wijken. Contact 

met collega’s, secretariaat en de regiomanager is daardoor meestal op afstand; telefonisch of per 

mail. Voor hun primaire werkzaamheden, het behandelen van patiënten, is een team niet nodig om 

het werk te doen. Als gevolg hiervan geven teamleden aan dat zij elkaar niet leren kennen.  
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Bij het dieper ingaan op het team dat men al dan niet herkent, valt op dat enkele professionals 

aangeven geen behoefte te hebben aan een team of de meerwaarde niet direct inzien. Professionals 

laten weten dat zij hun primaire werkzaamheden vaak individualistisch af kunnen. Zij geven aan dat 

zij het nut van een basisteam niet zien.  

 

“Maar er gaat ook niets mis of zo, ik doe ook gewoon mijn werk. Ik zit niet te wachten op zo’n 

team. Ik heb, even zwart/wit, ik zit daar op mijn werk vol en heb daar geen tijd voor.” R12 

 

De respondent laat merken dat met betrekking tot de primaire werkzaamheden geen behoefte is aan 

een team. Het werk kan ook zonder elkaar worden uitgevoerd. Dit lijkt zowel bij professionals zelf te 

leven, maar professionals merken deze houding ook bij collega’s.  

 

“Oh ja, want er was iemand die zei: “Ik voel geen binding met dit team, ik voel meer binding met 

mijn vakgenoten”. Maar ja als je nog minder bij elkaar gaat komen, gaat die binding zeker niet 

komen (…).” R13 

 

Stadium van multidisciplinaire teams 

Wat betreft de samenwerking tussen disciplines laten medewerkers blijken dat zij nog niet helder 

hebben wat een team kan bereiken voor alle disciplines. De behoefte aan samenwerking binnen 

disciplines wordt wel noodzakelijk geacht om het vak inhoudelijk goed te kunnen uitvoeren. Als 

gevraagd wordt naar de samenwerking geeft een derde van de respondenten aan dat het lastig is om 

daar een antwoord op te geven, omdat het team zich naar hun idee nog in de opstartende fase 

bevindt. Medewerkers geven aan dat zij nog aan “het pionieren zijn” of zich nog “in de pionierstand” 

bevinden (R4, R7). De respondenten die aangeven dat de teams nog aan het opstarten zijn, geven 

ook aan dat langzaam maar zeker wordt toegewerkt naar een overgangsfase, waarin het team meer 

vorm krijgt (R10, R18). Regiomanagers laten ook blijken dat de basisteams nog pril zijn en dat zij die 

vorm aan het geven zijn. Een regiomanager omschrijft het stadium waarin de teams zich bevinden 

als: laten zien dat Organisatie X er is en waar Organisatie X goed is, maar dat het daar bij blijft. Het is 

nu tijd “dat ze nog even een stapje hoger zetten” (R2R, R3R). 

 

Samenvatting 

Van de twaalf teams die er zijn, of er zouden moeten zijn, kan gezegd worden dat respondenten uit 

elf teams opmerken dat het idee van ‘in een team werken’ ontbreekt. In het kort kan worden gezegd 

dat men geen team ervaart of niet kan spreken van een teamgevoel. Daarnaast wordt aangegeven 

dat, mocht er sprake zijn van teams, deze nog aan het opstarten zijn en zich richting de 

overgangsfase begeven, waar daadwerkelijk (inhoudelijk) actie ondernomen kan worden.  

 

4.1.2 Doelen 

Binding komt tot stand door een gezamenlijk doel, aldus respondenten uit diverse teams. Wat 

opvalt, is dat er medewerkers zijn die vertellen dat de teams na gemiddeld ruim drie jaar te bestaan 

nog steeds in de opstartende fase zitten. Redenen die hiervoor worden gegeven is het ontbreken van 

een (scherp) teamdoel. Naast dat er behoefte lijkt te zijn aan teambinding, geven medewerkers dus 

aan dat een gezamenlijk doel nodig is.  
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“Als we ons een team voelen ten eerste. Ik denk dat dat al heel belangrijk is en dat we een 

gezamenlijk doel hebben waar we allemaal gemotiveerd aan werken. Ja, dan hebben we een 

gezamenlijke koers te pakken zeg maar.” R13 

 

Daarmee wordt, om uit de opstartende fase te komen, een specifieker doel bedoeld dan het doel 

waarmee de multidisciplinaire basisteams zijn gestart, namelijk het opzetten van Organisatie X en het 

op de kaart zetten van Organisatie X. Diverse professionals laten weten dat zij behoefte hebben aan 

een SMART doel (R5, R6, R8). Professionals geven aan dat zij doelen willen “waar je elke week elkaar 

mee confronteert”, die “echt wat specifieker en concreter” zijn en die “nog verfijnd worden”. Er mag 

door professionals, zoals in paragraaf 4.1.1 al werd benoemd, een stapje extra worden gezet. Doelen 

mogen op een hoger niveau worden getild dan enkel het regelen van praktische zaken met 

betrekking tot het opstarten van het team. Teams die zich in de overgangsfase bevinden moeten 

werken aan specifieke doelen waar op teruggekomen kan worden, zodat structuur ontstaat, laten 

respondenten weten. Er moet een duidelijk lijn in komen (R4, R6, R10, R14, R16). Of zoals R14 het 

samenvat: 

 

“Dus er is een aanzet gemaakt, maar dat moet nog meer vorm krijgen. Gestructureerder.” R14 

 

De topic ‘resultaten’ was opgenomen in de topiclijst. Deze topic is niet teruggekomen in de herziende 

topiclijst. Dit onderwerp is bijna geheel weggevallen, omdat de teams nog nauwelijks over concrete 

resultaten konden spreken in verband met het ontbreken van doelen waaraan resultaten specifiek 

gemeten kunnen worden.  

 

Samenvatting 

Doelen zijn er nog niet of zijn te groot. Men geeft aan dat doelen concreter moeten en uitgewerkt 

moeten worden. Dan kan men elkaar op de doelen wijzen en kunnen stappen worden ondernomen. 

Doelen zijn nu nog te veel gericht op het opstarten in plaats van dat er specifieke doelen voor het 

team zijn opgesteld. Voorafgaande lijkt te kunnen worden opgelost op de door respondenten 

voorgedragen SMART wijze bij het opstellen van doelen.  

 

4.1.3 Communicatie 

Naast behoefte aan concretere doelen zijn er wensen met betrekking tot communicatie. 

Communicatie vindt plaats tijdens het multidisciplinaire basisteamoverleg. Dit zijn overlegmomenten 

die de teams zelf plannen en waar meestal een regiomanager bij aanwezig is. Naast de overleggen 

van de multidisciplinaire basisteams zijn er ook overleggen per discipline, welke door respondenten 

interessanter genoemd worden. Directe communicatie tussen basisteams vindt niet plaats, maar 

verloopt via verhalen op de wandelgangen of via de overleggen van disciplines kunnen de 

verschillende multidisciplinaire teams achter antwoorden op eventuele (best-practices) vragen 

komen. Echter, er is geen sprake van afstemming of vaste uitwisseling van goede dan wel slechte 

ervaringen. Het verschil in overlegfrequentie van multidisciplinaire basisteams loopt tussen de 

basisteams uiteen. Enkele teams hebben om de twee weken overleg. Andere respondenten laten 

weten dat de frequentie één keer in de drie, vier, vijf of zes weken is. In het algemeen is behoefte 

aan meer overleg, voornamelijk in de opstartfase. Een enkeling die om de twee weken vergadert, 

geeft aan dat het minder mag. Het slokt veel tijd op en de opstartfase is voorbij, zijn de redenen voor 

deze mening. Het teamoverleg wordt belangrijk gevonden. Naast deze overleggen zien de 
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medewerkers elkaar niet veel omdat men op de locaties waar men zit, vaak alleen zit. 

Individualistisch werk, zoals omschreven in paragraaf 4.1.1, komt dan sterk tot uiting. Hoewel het 

onderdeel van het werk is om alleen op een locatie weg van de hoofdlocaties te zitten, missen 

mensen het contact met collega’s, bijvoorbeeld op de gang of bij binnenkomst. Deze dualiteit tussen 

zelfsturing en teambinding welke zich uit in communicatiebehoefte blijkt uit volgende quote: 

“En wat ik ja, en ik vind het soms ook wel lastig uh dat je soms te individueel bent. Uh ik vind het 

heel tegenstrijdig, maar als je op een basislocatie zit, dan mis je gewoon het even aanspreken van 

collega’s. Het kan altijd telefonisch of per mail, maar het is toch anders dan elkaar ontmoeten.” 

R14 

 

De respondent merkt op dat het niet alleen praktisch is om als team elkaar te zien, zodat men 

bijvoorbeeld even naar elkaar toe kan lopen met een vraag, maar ook voor de teambinding. Die vindt 

namelijk minder plaats als je elkaar niet ontmoet. Er wordt ten gehore gebracht dat de teamleden 

elkaar daardoor nauwelijks leren kennen (R13, R17). Naast de vaste overlegmomenten omschrijven 

respondenten dat collega’s toegankelijk zijn wat betreft communicatie over inhoudelijke of 

procesmatige zaken. Voor vragen stellen is ruimte en bij twijfel vindt overleg plaats, zowel face-to-

face als via moderne communicatiemiddelen. Ook is het “ongeveer” duidelijk wie je nodig hebt bij 

vragen (R6, R7, R10, R15, R16).  

Respondenten hebben dus laten weten dat zij elkaar beter willen leren kennen. Daarnaast geeft ruim 

de helft van de professionals aan dat er behoefte is om tijdens de overlegmomenten meer tijd vrij te 

maken voor de inhoudelijke kant van het werk. Op dit moment vindt vooral overleg plaats over 

procesmatige zaken en procedures, terwijl ook behoefte is aan casuïstiekbespreking (R2R, R6, R7, R9, 

R10, R11, R15, R16, R18). 

 

“Nee, ik denk dat ook casuïstiek, zou ook meer plek mogen krijgen binnen het overleg. Daar wordt 

gewoon te weinig ruimte voor gemaakt. Ik denk toch, je moet jezelf meer laten zien.” R6 

 

De respondent laat ten eerste weten dat er behoefte is aan het bespreken van casuïstiek in het 

overleg. Ten tweede wordt er gezegd dat je jezelf meer moet laten zien. Er is behoefte aan het meer 

laten zien van jezelf, het “kwetsbaar opstellen” (R16). Er moet ruimte zijn en genomen worden om 

aan te geven of dingen wel of juist niet bevallen. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan 

dat het belangrijk is om elkaar aan te spreken, elkaar aan te durven spreken. Zij spreken op een 

dusdanige wijze over “aanspreken” dat zij het als een belangrijke voorwaarde schetsen voor 

zelfsturing in teams (R2R, R4, R5, R6, R7, R8, R11, R13, R14, R16).  

 

Samenvatting 

Communicatie in het team vindt in beperkte mate plaats. In geplande overlegmomenten gaat het 

voornamelijk over de werkzaamheden die de nieuwe teamvorm (multidisciplinair en zelfsturend) met 

zich mee brengen. Communicatie gaat veelal over beleid, terwijl medewerkers laten weten dat er 

behoefte is aan werkinhoudelijke besprekingen. Opvallend is dat er behoefte is aan het meer zien 

van elkaar om de teambinding te vergroten, maar dat dit niet past in het zelfsturend en zelfstandige 

karakter van de werkzaamheden van de medewerkers (zie discussie in paragraaf 7.1.1). Tussen de 

multidisciplinaire teams is sprake van indirecte communicatie. Dit sluit aan bij de verwachting 4 van 

dit onderzoek, namelijk dat de communicatie tussen teams en in teams beperkt zou zijn. Daarnaast 
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merkt ruim de helft van de respondenten op dat elkaar aanspreken van groot belang is. Hier wordt in 

de paragraaf 4.2.2 en 4.2.4 nog op dieper op ingegaan.  

  

4.1.4 Vertrouwen 

Om elkaar aan te spreken is vertrouwen nodig en vice versa. De respondenten geven te kennen dat 

de drie regiomanagers op basis van vertrouwen de teams aansturen. Ook onderling in de teams moet 

er sprake zijn van wederzijds vertrouwen en elkaar aanspreken indien het vertrouwen wordt 

beschaamd. Als je het over een team hebt, zo zeggen respondenten, dan werk je op basis van 

vertrouwen, maar dan moet je elkaar wel kunnen aanspreken (R4). Dus als iemand zijn 

werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, dan moet dat ook aangegeven worden. Terugkoppeling 

is daarbij ook van belang. Het vertrouwen dat onderling heerst, zorgt ervoor dat er ruimte is om zelf 

veel op te pakken. Zowel managers als professionals menen dat onderling vertrouwen de basis is 

voor een goede samenwerking, maar zeggen daarmee niet dat er helemaal geen controle hoeft te 

zijn.  

“Sommige dingen blijven liggen, dus dan denk ik dat er controle nodig is. (…) Dat (onderling 

vertrouwen, interviewer) was in mijn beleving heel fijn, dus meer op basis van vertrouwen. Wat 

ook heel prettig is, zeker voor de mensen die daar goed mee omgaan en het toch wel doen, maar 

voor sommige mensen denk ik ook wel dat het beter zou zijn als ze wat meer sturing en houvast 

krijgen in hun zelfsturing.” R10 

Met deze uitspraak laat de respondent weten dat onderling vertrouwen niet altijd goed tot zijn recht 

komt, omdat soms dingen blijven liggen en/of niet opgepakt worden. Een stukje controle van een 

regiomanager op een team wordt dan ook niet als onwenselijk beschouwd door regiomanagers en 

medewerkers (R1R, R2R, R4, R5, R5, R7, R8, R10 R11).  

“Goede terugkoppeling geven wat je er van vindt, dan gaan mensen ook vertrouwen dat het goed 

is wat ze doen. Ja uh, veiligheid. Mensen moeten, ja, veiligheid vinden om te kunnen zeggen wat 

ze er van vinden.” R2R 

 

Maar alleen vertrouwen werkt ook niet, zo wordt althans aangegeven. Naast vertrouwen als basis is 

ook veiligheid (zie 4.2.4) nodig en blijkt er behoefte te zijn aan controlemechanismen om te managen 

of om gemanaged te worden. Een van die controlemechanismen is een overzicht van de 

productiecijfers per individu.  

 

“(…) door met die harde cijfers en het basisvertrouwen dat ik heb, kan je in gesprek gaan met 

mensen.” R1R. 

 

Met bovenstaande quote vat een regiomanager de paragraaf samen door de verbinding aan te geven 

tussen vertrouwen en aanspreken en slaat de regiomanager een brug naar de al aangehaalde 

productiecijfers welke in de volgende paragraaf verder uitgewerkt zullen worden.  

 

Samenvatting 

De belangrijkste bevindingen van deze paragraaf zijn dat er sprake moet zijn van wederzijds 

vertrouwen en dat het daar op dit moment aan ontbreekt in enkele teams. Bovendien wordt 

opgemerkt dat er meer nodig is dan vertrouwen. Daarbij wordt gedoeld op mechanismen die het 
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vertrouwen kunnen ondersteunen, versterken of vervangen op plekken of bij personen waar dat 

nodig bij blijkt.  

 

4.1.5 Behoefte aan (productie)cijfers 

Aansluitend op de vorige paragraven kan geschreven worden dat er een start is gemaakt met het 

vormgeven van de teams, maar dat het nu tijd is voor concrete stappen en heldere doelen of 

afspraken. Naast het gebruik van het woord ‘concreet’ als het over doelen gaat, geven veel 

respondenten aan behoefte te hebben aan cijfermatige informatie of sturing. Zowel regiomanagers 

als professionals laten weten dat zij behoefte hebben aan een overzicht van de gedraaide productie 

per persoon. Door te werken met controlemechanismen als productiecijfers kunnen doelen ook 

SMART geformuleerd worden, zodat er op terug gekomen kan worden. 

 

“Er zijn stappen die we zetten, maar we weten eigenlijk niet precies of ze weten niet wat een goede 

productie is. De bedrijfsvoering loopt achter bij wat we nodig zouden hebben om teams echt in hun 

kracht te zetten. Dan weten we waar ze staan, dat hebben we niet.” R2R 

 

Uit deze treffende omschrijving van de situatie door een regiomanager blijkt dat er behoefte is aan 

inzicht in cijfers. Op deze manier verwacht de regiomanager beter aan de verwachtingen van teams 

en de organisatie te kunnen voldoen. Waarom een productieoverzicht voor ruim een kwart van de 

respondenten ook belangrijk is, komt tot uiting in het volgende citaat: 

 

“Ik zeg altijd al: ik wil weten wat mijn productie is. Ik heb nooit iets gezien. (…) ik wil weten wat ik 

doe, ik wil de resultaten weten. (…) Als ik heel veel werk en heel veel uren schrijf en ik bereik bijna 

geen mens, wat de bedoeling is van preventie, dan denk ik: dat moet hier op tafel komen.” R8 

 

De respondent geeft hier mee aan dat inzicht in de verrichte inspanningen gewenst is om te zien 

welk resultaat het oplevert. Enkele andere respondenten merken op dat productiecijfers inzicht 

geven aan welke gebieden (letterlijk en figuurlijk) wel of geen aandacht geschonken moet worden 

(R6, R13, R18). Bovendien zouden concrete maatstaven helpen om inzicht te geven in de werkdruk 

en/of caseload (R13). Financieel ligt ver weg, zo geven respondenten aan. Er wordt van het 

management verwacht dat zij naast de productiecijfers per individu ook aangeven waar het bedrijf 

staat. Er is behoefte aan terugkoppeling van “de grote lijn” (R10). Sinds het voorjaar van 2015 is een 

regiomanager een proef gestart in enkele teams met het terugkoppelen van productiecijfers. De 

evaluatie hiervan moet nog plaatsvinden.  

 

Samenvatting 

Kortom, productiecijfers vormen voor managers een belangrijke ondersteuning of zijn een pre in hun 

werkzaamheden als toezichthouders van de financiële processen van de organisatie. Tevens vragen 

medewerkers ook om deze cijfers, want zij willen ook weten wat hun inspanningen opleveren en 

zoals in 4.1.4 al bleek kan dit worden gebruikt als ondersteuning naast vertrouwen. 
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4.2 Zelfsturing in multidisciplinaire teams door de ogen van professionals en 

regiomanagers 
Onderstaande resultaten hebben voornamelijk betrekking op wensen en verwachtingen ten opzichte 

van (meer) zelfsturen of een zelfsturend team.  

4.2.1 Zelf of samen sturen? 

Bij de vraag wat zelfsturing is, wordt veelal gedacht aan weinig hiërarchie. Dingen zoveel mogelijk 

zelf regelen, zonder regiomanager. Dat er geen regiomanager boven je staat waar je afhankelijk van 

bent wordt opgemerkt, maar dat je samen knopen doorhakt in plaats van “onpopulaire maatregelen” 

van een manager uit te voeren. De rol van de regiomanager is belangrijk in de beginfase en bij het 

juridisch en financieel te ondernemen stappen bij het aangaan van nieuwe zorgcontracten. Samen 

inschatten wat nodig is qua zorg, samen kansen zien en zoeken en die zorg ook organiseren. Zowel 

samen de juiste expertise inschakelen, dus samen inhoudelijk bezig zijn, als samen de facilitaire zaken 

regelen en contacten leggen (R4, R5, R6, R11, R13, R15). Hoewel enkele respondenten bij zelfsturing 

het liefst helemaal geen manager zien, geven andere respondenten aan dat het fijn blijft om een 

manager om hulp of advies te vragen. Situaties waarin de rol van de regiomanager belangrijk blijft, is 

bij onenigheid tussen collega’s, dan kan de regiomanager als mediator namelijk een oplossing 

bieden. Ook is de regiomanager nodig als besluiten keer op keer worden uitgesteld, dan moet de 

regiomanager “met de hand op tafel slaan” (R11). Dit geldt ook als genomen besluiten continu niet 

worden nagekomen. Bovendien zeggen respondenten dat sommige collega’s beter zullen gedijen 

met sturing. Ook regiomanagers laten weten dat er mensen zijn waarvan zij denken dat die misschien 

wel gebaat zijn bij een beetje sturing en dus eigenlijk niet thuishoren in een zelfsturend team (R1R, 

R2R, R3R, R6, R8, R9, R11, R16). Regiomanagers geven aan dat er nog wel een lijntje moet lopen en 

denken dat als zij de teams helemaal loslaten, dat het dan verzand. Zij merken op dat er iets als 

“verbondenheid” nodig is. Dat is belangrijk, maar mag uiteindelijk wat meer op afstand (R1R, R2R, 

R3R).  

 

“Ja, als ze er niet samen uit komen, dan gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen. Dan vind ik 

het prettig om daarin mee te kijken. Het is zo dat ik van tevoren zeg, trek aan de bel. Het is ook de 

verantwoordelijkheid om te bewaken en te zien. Het is wat dat betreft halen en brengen.” R3R 

De regiomanager vertelt dat altijd kan worden teruggevallen op de regiomanager. De regiomanager 

blijkt bij zelfsturing tot op zekere hoogte ook zelf nog te bewaken en te zien wat er gebeurt.  

 

“En dan zeg ik: “Hé, dat is iets wat jullie met elkaar moeten doen, ik wil er wel bij helpen, maar 

jullie moeten dat doen.(…) zelf verantwoordelijk zijn voor hetgene wat zij doen en ook voor het 

grotere geheel.” Dus die combinatie van: zij zijn onderdeel van een team. Dat team staat ergens 

voor en zij maken samen allemaal hun eigen onderdeeltje, maken samen een geheel. Dus de 

verantwoordelijkheid voor het geheel en het individuele, taak, dat vind ik belangrijk in de 

zelfsturing.” R1R 

 

Bovenstaande quote laat zien wat wordt bedoeld met zelf en samen doen. De respondent laat weten 

dat een individu en een team meer verantwoordelijkheden op zich kan nemen. Voor het meer zelf 

doen en samen doen als team is een gedachtegoed nodig, waarbij men als professional en als team 
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zich verantwoordelijk voelt voor het grotere geheel, aldus de regiomanagers. Deze quote legt een 

link naar de volgende paragraaf die over verantwoordelijkheid gaat.  

Samenvatting 

Wat zelfsturing precies is en hoe dat vorm moet krijgen, daar is geen gezamenlijke gedeelde visie 

over. Ook spreekt men zichzelf tegen. Volledig op eigen benen staan lijkt niet wat regiomanagers 

voor ogen hebben met zelfsturing. Ze houden graag nog ergens de touwtjes in handen, maar daarbij 

moet niet gedacht worden aan een marionettenpop, maar eerder aan één touwtje, zo wordt de 

onderzoeker toevertrouwd.  

 

4.2.2 Verantwoordelijkheid 

Ongeveer twee derde van de respondenten begint direct te praten over verantwoordelijkheid als 

gevraagd wordt wat zelfsturing volgens hen is. Verantwoordelijkheid nemen wordt als een 

belangrijke voorwaarde gezien om meer zelfsturing te laten slagen in de teams. Dat zou tegelijkertijd 

ook stimulerend en motiverend werken, zo wordt verwacht door enkele respondenten (R8, R12, 

R13). 

 

“Zelfsturing is dat je natuurlijk je eigen verantwoordelijk neemt en invloed uitoefent op die dingen 

waarop je invloed kan uitoefenen, maar in mijn beleving wel binnen de expertise die je hebt of 

binnen de kwaliteiten die je hebt.” R11 

Aanspreken 

Uit de interviews kan worden op gemaakt dat iedere persoon die werkzaam is bij Organisatie X 

verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot de eigen functie en taken. Of mensen worden 

verantwoordelijk gemaakt voor bepaalde taken. Deze verantwoordelijkheid moet ook worden 

afgelegd in het team (R4). Het team is dus verantwoordelijk en kan daar op worden aangesproken. 

Zo wordt opnieuw het belang van elkaar aanspreken aangehaald. Op de vraag hoe de respondent 

zelfsturing zou omschrijven wordt na enige stilte gewezen op het te durven aanspreken van elkaar.  

 

I: Hoe zou u zelfsturing omschrijven? 

R: “Ja. (Stil). Veel elkaar durven aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheden en zwakheden. 

Een open structuur vind ik wel belangrijk. We hebben allemaal iets anders. Ik denk elkaar 

aanspreken. Ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid die je hebt in het team.” R7 

De respondent zegt dat het eerste wat in haar op komt bij een zelfsturend team, het elkaar 

aanspreken is. Elkaar aanspreken op kansen die blijven liggen, elkaar aanspreken als behandelingen 

beter kunnen, elkaar bemoedigen in wat moeilijk is, zijn enkele voorbeelden die gegeven worden. 

Aanspreken komt volgens de respondenten neer op het zowel validerend als kritisch naar elkaar zijn. 

Teamleden moeten elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden en zwakheden en niet gelijk 

naar elkaar gaan wijzen of met hangende pootjes naar het management gaan (R7, R8, R13).  

 

“Als team ben je verantwoordelijk voor de totale productie. Dat is nog een stap. Mensen moeten 

dan elkaar gaan aanspreken.” R2R 

Door een regiomanager wordt aangegeven dat het team verantwoordelijk is voor de totale 

productie. Op die teamverantwoordelijkheid wordt in de beleving van medewerkers nog 

onvoldoende aangesproken, zo blijkt uit de volgende opmerking: 
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“Nu hangt het toch meer van individuen af en spreek je elkaar er dan op aan? En dat gebeurt te 

weinig. In een zelfsturend kan ik mij voorstellen dat dat veel meer gedaan wordt.” R6 

 

Echter, productiecijfers moeten niet leidend zijn in de aansturing, zo laat dezelfde regiomanager 

weten als het over het aansturen van teams wordt gesproken.  

 

“Ik ben niet zo heel erg van, het heel erg sturen op productie. Ik geloof meer dat je moet sturen op 

kwaliteit, en dat je het goede doet voor de klanten en dan komt die productie ook. Dan hoef jij je 

niet zo zorgen te maken, dan komt de productie vanzelf en dat is gewoon leuk voor ze. Ik denk als 

je goede kwaliteit levert en dingen doet waar je voor staat dat het goed is, dat de productie ook 

komt en dan zijn mensen enthousiast. Dan hoef je niet alleen maar op cijfers te sturen.” R2R 

 

Verantwoordelijkheid nemen 

Professionals merken op dat onderling vertrouwen van groot belang is en dat dit onderlinge 

vertrouwen op dit moment nog niet overal merkbaar is. Er is vertrouwen in de behandelaar, dat die 

zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Toch lijkt het enkele professionals te ontbreken aan 

verantwoordelijkheid om taken op te pakken die bij het teamwerk horen. Enkele respondenten 

geven te kennen dat bepaalde taken die bij een zelfsturend team komen kijken hen niet liggen of 

aanspreken en dat zij dat dan ook niet als hun taak beschouwen (R15, R17). Tevens wordt er op 

gewezen dat gezien de verschillende functies niet iedereen even actief die verantwoordelijkheid op 

zich kan nemen in verband met verwachtingen van bijvoorbeeld externe partijen. Als voorbeeld 

wordt diverse keren de positie van de POH’er genoemd. Een POH’er is door de huisarts elke dag van 

vroeg tot laat volgepland, waardoor nauwelijks of geen tijd overblijft om aan de slag te gaan met 

verantwoordelijkheden met betrekking tot het team. Dit probleem wordt door POH’ers zelf 

omschreven, door de regiomanagers, maar ook teamleden merken op dat de POH’ers een aparte 

positie in het team hebben (R1R, R2R, R3R, R5, R9, R10, R12, R13, R18). 

 

Eerder is al geschreven over de noodzaak van concrete doelen. Opmerkelijk is dat met betrekking tot 

doelen en verantwoordelijkheid wordt gezegd dat het aan doelen ontbreekt, waardoor er weinig 

verantwoordelijkheden zijn. De enige verantwoordelijkheid die elk teamlid heeft en die in elk team 

overduidelijk is, is de aanwezigheid bij het teamoverleg. In bijna elk team, zo blijkt uit de interviews, 

zijn er mensen die de kantjes er vanaf lopen wat betreft hun aanwezigheid bij de vergaderingen en 

hun inzet tijdens die vergaderingen (R4, R9, R10, R13).  

 

Verantwoordelijkheid patiënt 

Wat betreft het verantwoordelijkheidsgevoel richting de patiënt is iedereen het er over eens dat dat 

gevoel duidelijk aanwezig is. Individueel neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid voor de patiënt. 

Niet alleen wordt dit door behandelaren zelf erkend, ook regiomanagers herkennen een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel bij hun teamleden en geven aan dat verantwoordelijkheid voor het 

team ontbreekt, waarover meer in het volgende kopje. Het wordt als “lastig” ervaren dat het aan 

verantwoordelijkheid voor de zaken naast behandelen ontbreekt.  

 

“Ja, mensen zijn super verantwoordelijk voor de behandeling. En dat is echt lastig, want mensen 

zijn toch heel erg gewend om gewoon in hun spreekkamer het werk te doen en de rest gebeurt er 
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om heen. (…) ook of ze even wat verder kijken dan alleen hun eigen stukje. Dat dat voor veel 

mensen lastig is. ” R1R 

“Uh, ja ten aanzien van de primaire doelstellingen hè, de behandeling van een cliënt, dat staat er 

eigenlijk buiten. Maar als het gaat om Organisatie X op de kaart zetten en bereikbaar zijn, ik denk 

dat (…) denk dat dat beter gaat worden. Uh, ja, ze nemen verantwoordelijkheid op zich, maar ik 

denk voor het grote geheel, zou het meer mogen zijn.” R6 

 

Bovenstaande citaten laten zien dat wat betreft het behandelen van patiënten verantwoordelijkheid 

wordt genomen. Ook uit andere interviews merkt de onderzoeker een groot hart voor de patiënt bij 

de respondenten op. Respondenten laten weten de patiënt op één staat en dat zij geslaagd zijn in 

hun werk als zij patiënten goede en voornamelijk gepaste zorg kunnen bieden en de patiënt vooruit 

zien gaan. Het bieden van gepaste zorg lijkt op gespannen voet te staan door invloeden van buiten 

af. Die spanningen zijn wet- en regelgeving die de totale hoeveelheid van behandelminuten per 

patiënt bepalen. Het komt voor dat een patiënt meer tijd nodig heeft of uiteindelijk naar een ander 

type zorg moet. Wat doe je dan als professional? Respondenten vertellen dat zij binnen de grenzen 

zoveel mogelijk doen en soms op het randje handelen (R7, R8, R11, R13). Tegelijkertijd blijkt uit de 

opmerkingen dat zowel professionals als regiomanagers in zien dat mensen naast de 

verantwoordelijkheid voor de patiënt meer verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen voor het 

team, het grotere geheel.  

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

In de hier aan voorafgaande alinea werd duidelijk dat er behoefte is aan meer verantwoordelijkheid 

voor het “grotere geheel”. Twee derde van de respondenten geeft aan dat er geen gevoel is van 

gedeelde verantwoordelijkheid of dat er nog geen sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid (R1R, 

R2R, R3R, R4, R5, R6, R7, R10, R13, R14, R15, R17). Als reden om geen verantwoordelijkheid voor het 

team te dragen, noemen respondenten argumenten als: dat ze iets niet “hun” taak vinden, dat ze er 

geen lol in kunnen hebben, het niet bij zichzelf vinden passen of aangeven maar X-uur voor 

Organisatie X te werken en zich daarom terugtrekken wat teamverantwoordelijkheid betreft of geen 

tijd hebben zoals in het kopje ‘verantwoordelijkheid nemen’ aan bod kwam. Het ontbreken van 

gedeelde verantwoordelijkheid voor het team wordt door teamleden opgemerkt. Zij schuwen dan 

ook niet om in de interviews aan te geven dat er teamleden zijn, met name mensen met een GGz X 

achtergrond, die niet hun verantwoordelijkheid voor het team nemen.  

 

“Nee! (…) maar nu draaien we wat langer en dan merk je dat dat wel vorm gaat krijgen van “Oh, 

die is er of nooit of die brengt niets in of die heeft geen taak” en dat wordt op den duur natuurlijk 

een item.” R5 

Het gaat nu opvallen wie wel en wie niet zijn verantwoordelijkheid neemt voor het team. Tevens 

geeft de respondent aan dat het een item wordt. Daarmee bedoelde de respondent dat het als iets 

vervelends werd beschouwd dat ter sprake moest komen. Anderen lijken snel het bijltje er bij neer te 

gooien, aldus de volgende respondent: 

 

“Ja, sommige gaan op de rem staan. Dat zie ik wel gebeuren. Sommige gaan op de rem staan, van 

ik heb het al geprobeerd en van laat maar.” R7 
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Teamleden weten dus wie zich wel of niet in zetten voor het team. Als reden hiervoor wordt het 

volgende genoemd: 

“Ik denk dat dat tot uiting komt dat iedereen bij zijn eigen stukje blijft. Ja, ik zit hier vanuit 

kortdurende behandeling of ik zit hier vanuit POH en dat toch minder verantwoordelijkheid 

gevoeld wordt om daarin drukker te maken. (…) en daar heb je last van in het zelfsturende team, 

want die voelen zich niet medeverantwoordelijk voor het hele deel, maar die doen gewoon hun 

eigen stukje.” R13 

De verantwoordelijkheid voor de discipline lijkt sterker dan voor het multidisciplinaire team. Tevens 

merkt respondent 13 merkt op dat “enerzijds iedereen verantwoordelijk is in het team en daarmee 

anderzijds ook niemand” waar in de conclusie (paragraaf 5.1) op terug wordt gekomen.  

  

Initiatief nemen 

De onderzoeker vroeg vaak nadat er was gesproken over (gedeelde) verantwoordelijkheid door naar 

initiatief. Daarmee wilde de onderzoeker erachter komen of initiatieven werden genomen met 

betrekking tot het oppakken van verantwoordelijkheden. Hierop werd verschillend gereageerd. Er 

kwamen zeer praktische voorbeelden langs over tissuedozen, bloemen en klokken, maar ook werd er 

stellig verteld dat het aan initiatief ontbrak. Daarnaast werden dubieuze antwoorden gegeven, 

bijvoorbeeld dat niet iedereen initiatief hoeft te nemen, maar wel moet meewerken. Een andere 

professional is van mening dat de organisatie continu achter de werkelijkheid aan holt en dat daarom 

geen ruimte is om initiatief te nemen (R18). Een regiomanager herkent dit en zegt dat er alleen iets 

gebeurd als medewerkers het water heel erg aan hun lippen voelen staan. Mensen willen hun 

“schouders er onder zetten, maar het ontbreekt hen wel het echt te doen”, aldus de regiomanager 

(R1R). De noodzaak om initiatief te nemen wordt niet even sterk gedeeld merken weer andere 

respondenten op.  

 

Samenvatting 

Verantwoordelijkheid voor de eigen functie en daarbij behorende werkzaamheden lijkt in orde in de 

ogen van de respondenten. Dit hoeft dan ook niet te betekenen dat het feitelijk zo is. Het is de 

perceptie. Toch worden vraagtekens gezet bij het nemen van verantwoordelijkheden die het team 

vragen. Praktisch gezien blijkt dat door gebrek aan tijd geen ruimte is om verantwoordelijkheden op 

te pakken in het geval van de POH’ers. Echter, meerdere respondenten geven gebrek aan tijd aan als 

belemmerende factor, wat door sommige collega’s in twijfel wordt getrokken. Wat betreft het 

verantwoordelijkheidsgevoel richting de patiënt, is iedereen het er over eens dat dat gevoel duidelijk 

aanwezig is. Individueel voelt iedereen zich zeer verantwoordelijk voor de patiënt. Het ontbreekt aan 

een gedeelde verantwoordelijkheid voor het teamwerk. Dit wordt door individuen uitgesproken, 

waarbij zowel professionals als regiomanagers laten merken dat er teamleden zijn die zich niet 

inzetten voor het team. Het management suggereert dus dat initiatief nemen en werken als 

ondernemer de organisatie ten goede komt, wat aansluit bij de tweede verwachting van het 

onderzoek. Initiatief nemen, wat initiatieven zijn en hoe zich dat uit in het team wordt nogal 

verschillend benaderd door de respondenten. Ook wordt de noodzaak hiervan niet even sterk 

gevoeld.  
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4.2.3 Ondernemerschap  

Wat is ondernemerschap? 

Verwijst “schouders er onder zetten” niet naar ondernemerschap? Hoe wordt ondernemerschap 

benaderd door de individuen? Ondernemerschap wordt omschreven als: “eigen 

verantwoordelijkheid hebben”, “alles pakken wat je pakken kunt”, “je eigen winkel op orde houden”, 

“dat je continu werkt hebt”, “dat je veel werkt”, “dat je duidelijke smoel naar buiten maakt”, “goede 

PR hebt, maar ook dat je dat waar kunt maken”. Naast winkel of marktkraam wordt door enkele 

respondenten het woord ‘toko’ gebruikt als het gaat over ondernemen (R5, R6, R7, R10, R12, R18). 

 

“Ik vind het ook wel een beetje mijn toko, waar je naar buiten toe ook voor moet staan en alle 

dingen goed doet en goed contact opbouwt en uitbouwt”. R7 

 

“(…) kijk iedereen heeft zijn eigen toko, zo wordt er vaak ook over gesproken en hè, dat vindt 

iedereen fijn en leuk. Je wil gewoon je baan houden zoals die is.” R9 

Deze twee uitspraken lijken weer te geven dat er sprake is van een toko en dat het (werk in het) 

team ook ervaren wordt als eigen toko of bedrijf. Respondent 17 onderstreept dat door grinnikend te 

zeggen dat alle leden van het team kleine ondernemers zijn binnen het team. De respondenten 

omschrijven zich dan als ondernemer van de toko binnen het team. Daarentegen wordt door een 

andere respondent en een regiomanager duidelijk gemaakt dat het idee van het hebben van een 

eigen toko of bedrijf juist ontbreekt.  

 

“Ik denk toch, omdat het toch niet je eigen toko is en het daar misschien ook wel mee te maken 

heeft. Dat toch bepaalde zaken elders worden besloten dan hier. Het heeft te maken met wat er 

buiten gebeurd, maar hoe ga je er eigenlijk mee om? Dat wordt eigenlijk van hogerhand beslist.” 

R5 

 

“En op het moment dat je in zo’n basisteam zit, dan hebben ze, hebben ze over het algemeen te 

weinig in de gaten dat het hun toko is.” R1R 

Het idee van het runnen van de eigen toko lijkt dus te ontbreken bij de medewerkers. Een 

medewerker is ook van mening dat het idee van je eigen bedrijf ook door het management eerlijk 

moet worden vormgegeven. Dat betekent dat teams/bedrijfjes niet kunnen worden afgerekend op 

slechte prestaties van andere teams/bedrijfjes (R18). Weer een andere respondent merkt op dat er 

überhaupt geen sprake kan zijn van ondernemerschap als je niet fulltime voor de organisatie werkt 

(R6).  

Ondernemer of hulpverlener? 

Dat ondernemerschap nodig is om de organisatie te laten voort bestaan wordt door enkele 

respondenten sterk gevoeld. 

 

“Ik ben het mij wel goed bewust hoor, dat er natuurlijk centen verdiend moeten worden.”R17 

Ik denk dat het heel erg draait, wat ik terug hoor tijdens het werkoverleg is dat we ons heel erg 

beseffen, dat de boterham die we verdienen, dat ons salaris zeg maar niet zomaar een gegeven is. 

(…) maar ik ben mij er wel heel erg van bewust, dat ik daar zelf een heel erg belangrijk aandeel in 
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heb of het (Organisatie X, interviewer) wel of niet gaat werken. (…) Ja, van je moet wel, uh, als 

Organisatie X mislukt, dan hebben we het aan onszelf te wijten. Dat is wel, ja dat is toch wel een 

beetje het uitgangspunt van ons.” R11 

“Ik denk het wel. Althans, ik denk in praktische zin: als we omvallen, hebben we helemaal niets, 

dus dat zou wel moeten hé. Als de productie niet gehaald wordt en het geld komt niet binnen, dan 

gaan we kapot.” R4  

De respondenten laten weten dat men eigenlijk niet om ondernemerschap heen kan. Zij laten blijken 

dat zij zelf een groot aandeel hebben in het slagen van de organisatie. Er wordt dan ook niet over de 

lange termijn gesproken, maar deze respondenten hebben het over het hier en nu. De respondenten 

laten weten dat zij spreken over de maandelijkse continuïteitssratio van Organisatie X. Volgens hen is 

ondernemerschap nu van belang.  

 

Hoewel bovenstaande respondenten de urgentie van (zelfstandig) ondernemen in zien, lijkt dit nog 

niet in de hele organisatie te zijn doorgedrongen.  

 

“Ondernemerschap? Uh, goede. Ik denk ook dat het niet zo uh, niet zo uh niet zo de cultuur toch is 

en er hangt niet zozeer je boterham van af.” R6 

 

De respondent laat weten dat de cultuur er (nog) niet naar is, dat van de eigen inzet het 

voortbestaan van de organisatie af hangt. De volgende respondent geeft ook aan dat bij een enkeling 

dit besef nog niet is geland.  

 

“Alleen een enkeling heeft dat minder ook, dat gevoel van we moeten gewoon productie draaien, 

want ieder moet zijn hypotheek kunnen betalen. Of we moeten nog meer, maar er is wel veel 

behoefte aan.” R5 

 

Het idee dat ondernemerschap nodig is voor brood op de plank, dan wel de hypotheek wordt 

blijkbaar niet door iedereen ervaren. De taak om als ondernemer te opereren wordt door enkele 

professionals met een GGz X achtergrond niet als noodzakelijk gezien. Voor hen is de maandelijkse 

loonstorting niet bijzonder en zij beseffen minder dat zij dat nu echt zelf ervoor moeten knokken om 

de organisatie te laten bestaan. De rol van ondernemer wordt afgewimpeld met het argument dat zij 

bij Organisatie X zijn gaan werken als hulpverlener.  

 

“Ja, wij zijn natuurlijk allemaal hulpverleners hè, dus niet echt ondernemers. Af en toe zit er 

iemand tussen die dat wel in zich heeft, maar ja.” R9 

“Hm, dat stukje, hè, als ik naar mijzelf kijk, dat het echt ondernemen, ik zorg natuurlijk wel dat ik 

mensen zie binnen het pakket wat zij hebben, dat alles op orde is. Maar ik ben wel echt een 

hulpverlener. Hé, dat ondernemen, dat zit er ook wel ergens, maar ik ben in eerste plaats 

hulpverlener.” R15 

De druk om het ondernemerschap op te pakken en daar actief mee aan de slag te gaan komt niet 

echt naar voren bij bovenstaande uitspraken. Een andere respondent laat tijdens het interview 

merken dat ondernemerschap van groot belang is om Organisatie X te laten slagen. Echter, later in 

het interview wordt opgemerkt dat onder andere door besparingen van de overheid op ggz en door 
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wet- en regelgeving, te veel druk komt op ondernemen. Dit kan het goed behandelen van de patiënt 

in de weg staan. 

“Dat (tijd, interviewer) komt ook de cliënt ten goede en dat is toch mijn eerste 

verantwoordelijkheid, om iets goed af te leveren. En dat is onze core business en daar moeten 

hulpverleners ook mee bezig blijven en anders moeten ze gaan protesteren, zo kan het niet!” R17 

Respondent 17 laat later in het interview ook blijken dat te veel tijd gaat naar het opzetten van een 

aantrekkelijke marktkraam, maar dat dat niet altijd iets zegt over de inhoud. De respondent is van 

mening dat ondernemerschap tijd kan opslokken, die ten koste gaat van de behandeling van de 

patiënt.  

Tijdsdruk 

Zoals al in het bovenstaande stuk over ondernemerschap naar voren kwam, blijkt tijd een paradoxaal 

punt te zijn. Meer tijd om een patiënt goed te behandelen en meer tijd om te ondernemen, gaan niet 

samen gezien de beschikbare tijd geven behandelaren aan. Gebrek aan tijd wordt door verschillende 

respondenten als reden genoemd voor het ontbreken van ondernemerschap.  

“Het is denk ik, iedereen heeft het al zo druk met alles, en dan moet dit ook nog, om daar iets van 

te maken, moet daar nog meer tijd in en nog meer tijd is er niet dus uh ja.” R13 

Dat door tijdsdruk kansen blijven liggen wordt aangehaald door de volgende respondent: 

“Maar aan de andere kant zijn er wel discussies van: dit zouden we nu wel moeten oppakken, 

want nu is er ruimte voor en tijd voor, maar dat past niet in de algehele lijn voor nu met de 

prioriteiten. Dat is een tijdskwestie.” R7 

De respondent zegt dat door gebrek aan tijd dingen blijven liggen. Dit wordt ook ter discussie 

gesteld, waarbij prioritering van de taken plaatsvindt. Respondenten laten weten dat er ergens de 

ruimte vandaan gehaald moet worden om dingen die nu noodgedwongen blijven liggen toch te 

kunnen doen (R5, R6, R7). Respondenten hebben het idee dat zelfsturing meer tijd gaat kosten in 

plaats van dat het tijd oplevert. De vraag is bovendien of die ruimte wel gepakt kan worden. 

Regiomanagers laten aan de onderzoeker weten, maar ook aan de professionals hoeveel patiënten 

zij op een dag moeten zien om in de toekomst break-even te kunnen draaien (R1R, R2R, R4, R5, R8). 

Voor gz-psychologen geldt bijvoorbeeld dat zij op een dag dan minimaal zeven patiënten moeten 

zien. Dat zijn dus zeven uren. In het overige uur dienen zij verslagen van behandelingen te schrijven, 

de mailbox bij te werken en teamtaken op te pakken. Voor de taken naast behandelen blijft dus 

weinig tijd over. Ook laten regiomanagers weten dat het proces (zelfsturing) niet meer mag kosten 

dan de inhoud. Taken die bij zelfsturing komen kijken mogen dus niet veel tijd kosten, want daar zijn 

professionals te duur voor. Van hun duurbetaalde kwaliteiten kan dan minder gedeclareerd worden.  

Samenvatting 

Niet elke hulpverlener vindt zichzelf een ondernemer of vindt collega’s ondernemend genoeg. 

Professionals zeggen dat zij geen ondernemer kunnen zijn. Zoals de onderzoeker verwachtte 

(verwachting 3b), hebben mensen met een arbeidsgeschiedenis bij GGz X moeite met zelfsturing. 

Medewerkers zonder een GGz X achtergrond lijken flexibel te kunnen reageren op veranderingen en 

waarderen elkaars kunnen daarin, waarmee verwachting 3a wordt bevestigd. Er lijkt daardoor een 

spanning te zijn tussen ondernemen en hulpverlenen. Ondernemen kost tijd en professionals lijken 
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die tijd liever aan de patiënt te besteden. Toch zijn er ook respondenten die de noodzaak van 

ondernemen in zien en/of die het ook leuk vinden om hun eigen ‘toko’ in te richten.  

 

Het theoretisch kader bracht de verwachting voort dat tussen de verschillende levels meerdere 

institutionele logica zijn waar te nemen bij Organisatie X (verwachting 1a). Dit lijkt te kloppen. De 

regiomanagers lijken met zelfsturing meer geld te willen genereren. Professionals merken op dat 

zelfsturing tijd kost in plaats van tijd opbrengt om te investeren in de (kwaliteit van de ) behandeling. 

Daarmee lijkt verwachting 1b dat er discrepantie is tussen professionals en managers met betrekking 

tot de wensen en verwachtingen van zelfsturing te kloppen.  

 

4.2.4 Voorwaarden/Wensen 

Verwachtingen 

Enkele medewerkers verwachten dat met meer zelfsturing en doelen in teams de onderlinge 

betrokkenheid kan worden vergroot. Men verwacht dat teamleden meer van elkaar op de hoogte 

zijn en dat er een gevoel ontstaat van ergens samen voor staan of gaan (R6, R8, R12, R13). Of zoals 

een respondent aangeeft: commitment (R8). Andere hopen op eenvoudige korte lijnen en minder 

bureaucratie (R3R, R15). Met deze verwachtingen gaan een aantal wensen en voorwaarden gepaard 

om meer zelfsturing zo goed mogelijk vorm te geven binnen de teams. Deze wensen en voorwaarden 

zullen hieronder worden besproken.  

 

Basisvoorzieningen 

Respondenten wijzen de onderzoeker er op dat het vaak aan simpele basisvoorwaarden ontbreekt 

om zelfsturend te kunnen werken. Het gaat dan om faciliteiten in de ruimtes die Organisatie X huurt 

om dichtbij de patiënt te kunnen werken. Er wordt gezegd dat behoefte is aan meer behandelruimte 

of speciale overlegruimtes, maar ook zeer praktische faciliteiten als een werkende airco, kasten en 

printers worden verschillende keren genoemd (R3R, R10, R11, R12, R14, R17). 

 

“Dat er kaders moeten zijn, dat je ruimte hebt, dus gewoon heel praktisch, faciliteiten. Dat dat 

gewoon goed is, dat je daar niet mee bezig hoeft te zijn. Niet dat je hoeft te denken, waar haal ik 

de bal vandaan, maar dat het vanzelfsprekend is dat die er is.” R12 

 

De respondent drukt hiermee uit dat de basisvoorzieningen op een zodanige wijze in orde moeten 

zijn dat het als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren. De afwezigheid van basisvoorzieningen 

mogen de primaire werkzaamheden niet verhinderen. Enkele medewerkers geven ook te kennen dat 

het belangrijk is om elkaar meer te zien, terwijl ook wordt aangegeven dat een keer in de twee 

weken voldoende is of eigenlijk al te veel (zie paragraaf 4.1.2 communicatie). Zoals al eerder 

aangehaald in dit hoofdstuk; er is behoefte aan cijfers. Productiecijfers zodat een ieder weet waar hij 

aan toe is en wat er nog moet gebeuren. Naast deze sturingsinformatie heeft men behoefte aan 

algemene bedrijfsinformatie. Echter, met basisvoorzieningen wordt niet alleen aan praktische zaken 

gedacht: 

 

“Ja, het zijn hele praktische zaken. Een goed kantoor met alle voorzieningen die je nodig hebt, dat 

je met z’n tweeën op een locatie tegelijkertijd kan werken. Dat zijn hele praktische dingen, maar 

ook de mentaliteit, dus ook de houding. Die is ook heel belangrijk. Dat vind ik eigenlijk ook een 
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basisvoorziening, een basisvoorwaarde. Want als niet iedereen zich daar bewust van is en je het 

ook niet met elkaar over hebt, dan werkt het ook niet.” R14 

Naast praktische materiële voorzieningen is de respondent van mening dat een (juiste) houding ook 

een basisvoorwaarde is om geslaagd als zelfsturend team te kunnen werken. De medewerker zegt 

dat men zich bewust moet zijn van de houding die men heeft of aanneemt. Met deze uitspraak lijkt 

de respondent te doelen op de motivatie die individuen (nodig) hebben en die het team (nodig) heeft 

om aan de slag te gaan als zelfsturend team. 

 

Motivatie 

“Je kan zelf je werk indelen, je bepaalt zelf wanneer je een training gaat geven en dat is heerlijk. 

Uh, ja, dus dat ja, dat hoort ook bij het werk. En zou ook zonde zijn om dat op te moeten geven, 

want dat zorgt er voor dat ik, we gemotiveerd zijn.” R9 

 

Andere respondenten laten weten dat het belangrijk is om het naar je zin te hebben op je werk, dan 

wordt het werk leuk gevonden en dat geeft kracht. Plezier in het werk hebben en kunnen houden is 

belangrijk. En, zo wordt aangegeven, dat mag best een tijdje minder zijn zo nu en dan, als je dan 

maar oog hebt voor elkaar daarin (R16, R18). Werkplezier is volgens de regiomanagers ook van groot 

belang.  

 

“Maar inherent, ik heb zelf ook, voor mij vind ik werkplezier er (naast cijfers, interviewer) pal naast 

staan. Ik heb wel eens het idee dat ik weer richting werkplezier ga, want financieel resultaat is er 

dan vanzelf. Als ik alleen op financieel resultaat ga drukken, dan ben ik bang dat we het niet gaan 

halen. Ik ben veel meer aan het kijken naar sturen op basis van bevlogenheid, dat iedereen er 

lekker inzit.” R3R 

Bevlogenheid, dat is werken op basis van motivatie, zo lijkt de regiomanager te zeggen. Motivatie, 

niet alleen voor het eigen werk, maar ook voor het zelfsturend team. Bij motivatie voor het 

zelfsturend werken in een multidisciplinair basisteam zetten respondenten regelmatig vraagtekens, 

ondanks dat vele medewerkers bewust hebben gekozen om bij Organisatie X aan de slag te gaan. Dat 

motivatie ontbreekt om het team op te starten of succesvol(ler) te laten zijn, blijkt uit de volgende 

uitspraak.  

“Dat mensen niet zo gemotiveerd zijn, dat er geen draagvlak is om iets op te richten. Uh, ik denk 

ook dat er dan toch iemand op moet staan en moet zeggen: ik ga dit doen. Het ligt nu bij de een 

en bij de ander, dat is niet duidelijk, het wisselt.” R12 

 

De respondent laat weten dat helder moet zijn wie wanneer verantwoordelijk is. Ook is er al eerder 

in dit hoofdstuk benoemd dat het opstellen van doelen belangrijk is om richting te geven, specifieke 

resultaten te behalen, maar ook voor commitment en binding, zo wordt aangegeven. Dat een 

gezamenlijk duidelijk doel ontbreekt, wordt door respondenten als een feit gepresenteerd en als 

gevolg daarvan wordt gesteld dat er weinig binding is. Er moeten gemotiveerde mensen werken bij 

Organisatie X, gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan en het stuk ondernemerschap op te pakken. 

Die mensen moet je vinden en binden aldus een regiomanager, “dan krijg je de club op poten” (R2R, 

R8, R12, R13).  
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Motivatie vraagt om een verandering in houding en attitude en daarmee gepaarde veranderingen 

van de cultuur zijn wenselijk laten respondenten weten. Er wordt geopperd dat de huidige cultuur 

namelijk nog niet helemaal klaar is voor meer zelfsturing in de teams (R2R, R14). Er is openheid, een 

goede sfeer en autonomie om zelf aan te slag te gaan. Met openheid bedoelt men op een andere 

plek komen dan gedacht, een plek die ook goed is (R2R). Om de goede sfeer, openheid en autonomie 

beter te laten passen in de cultuur die nodig is voor zelfsturing, is respect en veiligheid nodig wordt 

verteld. Met respect wijzen respondenten erop dat er respectvol met elkaarskwaliteiten om gegaan 

dient te worden en dat deze ook benut worden. Tevens ook respect voor elkaars onvermogen. 

Managers laten weten dat zij de professionals moeten waarderen voor wat ze doen, zodat ze blijven 

slagen. Respect tonen door te waarderen moet volgens hen ook worden uitgedragen naar heel de 

organisatie. Er is veiligheid nodig om over respect met betrekking tot elkaars capaciteiten te praten 

(R2R, R7, R12, R14, R16). Veiligheid in die zin dat fouten gemaakt mogen worden en dat men elkaar 

op goede en slechte resultaten en eigenschappen kan aanspreken (R8). De regiomanagers geven aan 

dat er sprake is en moet zijn van een lerende organisatie en dat er ruimte moet zijn om fouten te 

maken.  

“Ik denk dat we nog kunnen versterken in: je mag fouten maken. Dat we niet makkelijk fouten 

moeten gaan maken, maar dat we makkelijker moeten zijn in experimenteren. Dat we makkelijker 

moeten zijn in: we gaan dit aan en we proberen dit en dat als het niet lukt bijsturen. (…) dat 

betekent respect voor de leerdingen. Dat heeft alles met veiligheid te maken en met fouten mogen 

maken, dat je gewoon daar van leert en dat voor de toekomst weer meeneemt.” R2R 

De regiomanager geeft te kennen dat er dus ook respect moet zijn als er fouten worden gemaakt, die 

eigenlijk niet zo bedoeld waren. Bovengenoemde eigenschappen die de cultuur moet bevatten, 

kunnen niet van de een op de andere dag gerealiseerd worden zo laat men weten. En om dit wel op 

korte termijn te realiseren, geven zowel regiomanagers als verschillende medewerkers aan behoefte 

te hebben aan coaching (R2R, R8). 

 

Kwaliteiten en Coaching 

Ruim een derde van de respondenten laat weten dat de samenstelling van het team belangrijk is. 

Daarmee doelen zij niet alleen op een goede samenstelling wat betreft de functies in een team, maar 

ook een goede samenstelling wat betreft karakters en capaciteiten. Een team moet zo samengesteld 

zijn dat het elkaar aanvult is de mening. Op alle gebieden in het team heb je mensen nodig die op 

hun gebied een hoop kwaliteit hebben en teamleden moeten divers genoeg zijn om dingen op te 

pakken.  

 

“Uh, ik denk dat het helder moet zijn wat ieders taak is en verantwoordelijkheid. Dat je bepaalde 

verwachtingen van mensen mag hebben en van elkaar, ook in het team. Hij moet dit doen en dat 

is haar stuk. Dat alles gedekt is en dat je elkaar daar ook in kunt vinden en kunt samenwerken in 

elkaars kwaliteiten.” R10 

Ook de regiomanagers laten weten dat het belangrijk is om kwaliteiten van het team “in kaart te 

hebben”. Als die kwaliteiten duidelijk zijn kunnen taken en verantwoordelijkheden verdeeld worden 

en weet men wat men van elkaar kan verwachten (R1R, R2R, R6, R8, R10, R11). Professionals menen 

dat coaching nodig is om een zelfsturend team goed op te starten of om als regiomanager een 

zelfsturend team goed te begeleiden. Zowel externe coaches die helpen bij het opstarten van het 
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team en externe coaching aan de regiomanagers, als coaching van de regiomanagers aan de teams 

(R2R, R6, R8, R11). Voor coaching is het prettig om op de hoogte te zijn van de sterktes en zwaktes 

van personen, dan kan gericht gecoacht worden (R1R, R2R). 

“Ik vind het opstarten van een basisteam wel een taak (voor de regiomanagers, interviewer). Dat 

ze (regiomanagers, interviewer) ons meer moeten coachen in wat ze dan willen en wat of wat 

volgens hen een zelfsturend team is, wat de verwachtingen zijn, dat stuk. Ik denk wel, wij zijn 

allemaal HBO minimaal, dus je mag dat wel van ons verwachten, alleen moet je wel eerst de 

verwachtingen duidelijk stellen en naar mijn idee ontbreekt dat. En verwachtingen duidelijk stellen 

en mogelijk ook wat coaching daar in. Uitleg geven: hoe gaat zoiets, wat moeten jullie aanpakken. 

Ze hoeft niet op de punt te zeggen wat we moeten doen, maar wel de kaders.” R11 

Coaching lijkt ook betrekking te hebben op het scheppen van kaders waarbinnen zelfsturing kan 

plaats vinden. Zodat het multidisciplinaire basisteam weet wat van hen verwacht wordt en 

vervolgens daar zelf mee aan de slag kan gaan. Tot zover kan over deze paragraaf worden gezegd dat 

zelfsturing vraagt om een verandering in houding en attitude. Zelfkennis en kennis van elkaars 

kwaliteiten, zodat iedereen zijn plek kent en accepteert. De volgende quote vat het voorafgaande 

van deze paragraaf samen: 

“Daar heb je een stuk coaching in nodig, van hoe je dat doet en organiseert. Dan moet je heel 

duidelijk zijn in dit werkveld. Ook hoe de basisteams bijvoorbeeld werken, in wat de kwaliteiten 

van mensen bijvoorbeeld zijn en wat de zwakke kanten zijn en waar echt hele goede dingen liggen 

en waar ook echt super zwakke kanten liggen. En dat moet je openlijk kunnen bespreken met z’n 

allen. Zodat iedereen ‘t weet. Dat is ook wat ik bedoel, dat is te weinig direct en dichtbij. Dat 

gebeurt niet en dat is vóórwaarde voor een zelfsturend team. (Slaat met de hand op tafel). Als dat 

niet gebeurt, kun je nooit een zelfsturend team krijgen. Vanuit een team, bestaand team, dat gaat 

gewoon niet.” R8 

 

De medewerker laat weten dat het belangrijk is om op de hoogte te zijn van elkaars sterke en zwakke 

punten. De respondent wijst wederom op openheid om dingen met elkaar te kunnen bespreken en 

laat duidelijk merken dat dat een zeer belangrijke voorwaarde is. Tot slot merkt een regiomanager op 

dat de rol van regiomanager als ‘faciliterend, ondersteunend en coachend’ kan worden beschreven 

(R2R). Met deze andere manier van leiderschap worstelen regiomanagers op dit moment.  

 

Kaders 

Een zelfsturend team wordt al iets “prachtigs” beschouwd, maar moet vooral in de beginfase meer 

richting worden gegeven door het management door middel van duidelijke eisen, taakverdeling en 

opvolging van de taken en controle door het management (R9, R10). Samen kaders opstellen, dat 

blijkt een van de belangrijkste wensen van de teamleden. Door het stellen van heldere kaders wordt 

verwacht dat duidelijk is wat er met zelfsturing wordt bedoeld, waar verantwoordelijkheden liggen 

en waar naar gestreefd moet worden. Dit zou moeten leiden tot structuur in het team, iets wat in 

één adem met kaders genoemd wordt. Er wordt verlangd dat naast de inhoudelijke en beleidsmatige 

kaders ook wordt aangegeven wat de financiële grenzen zijn bij het nemen van initiatieven. Kaders 

zijn er wel volgens de respondenten, maar ze zijn niet afgebakend (R5, R6, R7, R9, R10, R13, R17). De 

opvatting dat kaders hard nodig zijn, omdat die op dit moment nog niet toereikend genoeg zijn blijkt 

ook door regiomanagers te worden gedeeld. 
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“En wat we ze niet gegeven hebben, is de kaders waar in ze, en dat kunnen we ook niet altijd, wat 

wij ze niet voldoende hebben gegeven of kunnen geven is, weet je: dit verwachten we van je. Het is 

gewoon, dat is gewoon onvoldoende, voor hun ook daar echt zelf besluiten in te nemen, dus ze 

moeten ook naar ons toe komen. Het ligt gewoon aan de situatie en niet de mensen. Dat wij een 

stuk van de kaders geven en de randvoorwaarden en dat wij samen kijken hoe past het een in de 

ander.” R2R 

“Nou en vandaar uit (doelen en kaders, interviewer) is de structuur nodig om straks die 

zelfsturende teams nog beter te kunnen laten gedijen. Het is nu veel meer op het operationele 

stuk. Dat maakt het nu onrustig. We moeten al, we zijn al een winkel die heel erg aan het 

verkopen is, maar die nog niet afgebouwd is. Dat is onrustig.” R3R 

Regiomanagers geven te kennen dat er niet voldoende aandacht in geschonken aan het scherp 

stellen van kaders en randvoorwaarden. Zij zien in dat structuur nodig is en dat het daar aan 

ontbroken heeft. 

Samenvatting 

Het lijkt op enkele locaties te ontbreken aan basisvoorwaarden zoals geschikte spreekruimtes met 

een minimale inrichting in de zin van airco’s, kasten, werkende printers, maar ook productiecijfers 

die kloppen en ondersteuning bieden om als team zelfsturend aan de slag te kunnen. Naast de 

materiële basisvoorwaarden lijken immateriële basisvoorwaarden als een (juiste) houding en 

motivatie ook een basisvoorwaarde te zijn om te kunnen starten als team. Motivatie voor het team 

laat volgens respondenten nog het één en ander te wensen over. Verandering van personen en een 

daarmee gepaarde verandering van de cultuur zijn wenselijk. Een cultuur waar respect, veiligheid en 

gemotiveerde medewerkers vanzelfsprekend zijn. Hoewel niet iedereen van mening is dat de cultuur 

moet veranderen, wordt respect wel als belangrijke voorwaarde neergezet. Tevens blijkt er behoefte 

te zijn aan coaching en wil men elkaars kwaliteiten helder hebben en de kaders waarbinnen 

zelfsturing plaatsvindt. Door de onderzoeker werd verwacht (verwachting 5b) dat professionals en 

het management andere verwachtingen zouden hebben met betrekking tot de taken en rollen van 

een regiomanager. Dit is niet zo gezien de overeenkomst van de wens om een regiomanager die 

coacht. Daarnaast gaf de onderzoeker met verwachting 5a aan dat er onduidelijkheid zou heersen 

over wat de rol van de regiomanagers is. Deze verwachting is gegrond. Zowel professionals als 

regiomanagers laten weten dat de rol van regiomanager niet scherp is neergezet, waardoor grenzen 

in ondersteuning van de regiomanager tot verwarring en miscommunicatie leidt voornamelijk bij het 

opstellen van doelen en wie wanneer beslissingen neemt. 

 

Ook wordt in deze laatste paragraaf opnieuw aangehaald dat aanspreken van elkaar een voorwaarde 

is, zoals al in de 4.1.3 en 4.2.2 naar voren kwam. Kortom, zelfsturing vraagt om een verandering in 

houding en attitude. Zelfkennis, kennis van elkaars kwaliteiten en kennis van de kaders, zodat 

iedereen zijn plek kent en accepteert wat aansluit op verwachting 3a.  

 

Met het beschrijven van de empirie zijn de opgestelde verwachtingen behandeld. De verwachtingen 

zijn hieronder in het kort opgesomd met daarnaast de uitkomst zoals die blijkt uit de resultaten.  
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 VERWACHTING GEGROND 

1a Tussen verschillende levels zij meerdere institutionele logica waarneembaar. 
 

Ja 

1b Er is discrepantie is met betrekking tot meer zelfsturing tussen professionals en 
managers.  

Ja 

2 Initiatief en ondernemend gedrag van zijn van invloed op succes van zelfsturing. Ja 
3a Medewerkers zonder GGz X achtergrond reageren flexibel reageren op verandering en 

respecteren elkaars talenten en bekwaamheden. 
Ja 

3b Medewerkers met een arbeidsverleden bij GGz X hebben moeite met zelfsturing. Ja 
4 Communicatie tussen teams en in teams is beperkt. 

 
Ja 

5a Professionals hebben geen duidelijk beeld van de rol van de regiomanager.  
 

Ja  

5b Regiomanagers zien hun leiderschap anders met betrekking tot zelfsturing dan de 
professionals in de teams. 

Nee 

Figuur 3: Schematische overzicht resultaten  
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5. Analyse 
Dit hoofdstuk geeft door de eerste vijf deelvragen te beantwoorden een analyse van de resultaten. 

De resultaten worden besproken aan de hand van de theorie uit hoofdstuk 2. Uit dit hoofdstuk volgt 

een eerste indicatie voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. 

5.1 Beantwoording van de deelvragen 
1. Wat zijn de percepties, verwachtingen en wensen van professionals met betrekking tot 

multidisciplinaire teams? 

Opmerkelijk is dat van de twaalf multidisciplinaire basisteams die er zouden moeten zijn, tien teams 

daadwerkelijk gestart zijn. Van deze tien teams laten respondenten weten dat zij geen team ervaren, 

waarmee gedoeld wordt op het ontbreken van een teamgevoel. Een begrijpelijke reden die wordt 

gegeven voor het ontbreken van teambinding is dat het stadium waarin de multidisciplinaire teams 

zich bevinden door enkele respondenten wordt omschreven als startende fase, pioniersstand of 

overgangsfase. Het stadium is volgens hen de reden dat er nog nauwelijks sprake is van het werken 

met doelen. De doelen die waren opgesteld, werden als praktisch van aard gekenmerkt. 

Respondenten verlangen naar concrete doelen en wederzijds vertrouwen, zodat een ieder met die 

doelen aan de slag kan. Verwacht wordt dat werken met (productie)cijfers kan bijdragen aan het 

stellen van SMART doelen en de omgang daarmee. Dit raakt ook het onderwerp vertrouwen. Door 

elk team wordt wederzijds vertrouwen gewenst en als voorwaarde voor het ‘team zijn’ genoemd. 

Naast het verlangen naar wederzijds vertrouwen door middel van het geven en behouden van 

autonomie, wordt verwacht dat voor wederzijds vertrouwen toch cijfermatige controlemechanismen 

nodig zijn. Respondenten verwachten dat cijfers ondersteunend, versterkend of zelfs vervangend 

werken op plekken of bij personen waar dat nodig is. 

 

Door de wens van de organisatie om dichtbij de patiënt werken, wordt veelal gewerkt vanuit 

gezondheidscentra in wijken. Teamleden zien elkaar nauwelijks waardoor contact met collega’s 

meestal op afstand is. Daarnaast heeft een grote groep medewerkers een arbeidsverleden bij GGz X 

en is (noodgedwongen) overgestapt naar Organisatie X. Professionals geven aan dat zij een 

verandering in werkhouding die past bij Organisatie X bij die groep collega’s niet altijd merken. 

Tevens is het behandelen van patiënten, een team niet nodig om het werk te doen. Weinig contact, 

een houding die niet past in de (nieuwe) organisatie en het niet nodig hebben van het team worden 

als redenen geven dat teamleden elkaar niet leren kennen.  

 

In het theoretisch kader werd bij de definitie van teams de samenwerking, communicatie en 

gedeelde besluitvorming benadrukt (Xyrichis & Ream, 2008). Opgemerkt kan worden dat deze drie 

waarden allemaal ontbreken. Communicatie in het team vindt in beperkte mate plaats. 

Communicatie gaat veelal over beleid, terwijl medewerkers laten weten dat behoefte te hebben aan 

werkinhoudelijke besprekingen. Volgens respondenten is door het ontbreken van doelen gedeelde 

besluitvorming niet aan de orde en ontbreekt samenwerking door het stadium waarin teams zich 

bevinden. Ook de verandering in contactintensiteit tussen teamleden en teams drukt een grote 

stempel op de samenwerking. 
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2. Wat zijn de percepties, verwachtingen en wensen van professionals met betrekking tot 

zelfsturing? 

Er is geen algemeen gedeelde perceptie over wat zelfsturing inhoudt voor de multidisciplinaire 

basisteams. De organisatie heeft naast de samenstelling van het team, geen richtlijnen of grenzen 

meegegeven aan teams. Enkele professionals vinden dat professionals bij zelfsturing zoveel mogelijk 

zelf moet regelen in overleg met het team. Ondanks het feit dat het merendeel van de respondenten 

het wenselijk vindt dat iedereen verantwoordelijkheid voor het team neemt, kan uit de antwoorden 

van respondenten opgemaakt worden dat geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor en door 

het team. Daarentegen is het verantwoordelijkheidsgevoel naar de patiënt toe wel groot. 

Verantwoordelijkheid voor de patiënt is correct en vanzelfsprekend, maar als het aan 

verantwoordelijkheid voor het team ontbreekt, gaat dit op een gegeven moment het team de kop 

kosten. Dat wil zeggen dat het team niet van de grond komt, kansen blijven liggen et cetera. De 

onderzoeker is van mening dat het enorme verantwoordelijkheidsgevoel voor de patiënt, tijdsgebrek 

dat wellicht hierdoor ontstaat, het ontbreken van scherpe teamdoelen ten koste gaan van gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het team. De autonomie met betrekking tot de inhoud van de 

behandeling van de patiënt wordt door professionals benut, zo blijkt uit het 

verantwoordelijkheidsgevoel naar patiënten. De autonomie die het team heeft wordt minder 

adequaat ingezet waardoor het ontbreekt aan gedeelde verantwoordelijkheid voor het team. Dit 

duidt op een spanning tussen autonomie en zelfsturing.  

 

Uit het citaat van een respondent dat “enerzijds iedereen verantwoordelijk is in het team en daarmee 

anderzijds ook niemand” lijkt opgemaakt te kunnen worden dat taken of verwachtingen ten opzichte 

van elkaar niet duidelijk zijn, maar duidelijkheid wel gewenst is. Opvallend dat hier veel behoefte aan 

is voor een onderneming die initiatiefrijk gedrag en ondernemerschap van medewerkers verwacht. 

Dat lijkt paradoxaal te zijn, omdat het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden 

initiatiefrijkgedrag en ondernemen in de weg kunnen staan. Kortom, het ontbreken van gedeelde 

verantwoordelijkheid door onduidelijkheid rond het verdelen van taken en verantwoordelijkheden 

staat op gespannen voet met ondernemerschap. Ondernemerschap zou namelijk meer vorm kunnen 

krijgen indien ieder zijn verantwoordelijkheden voor het team helder heeft, maar te veel taken 

zouden spontane initiatieven kunnen verminderen.  

 

Professionals wensen dat elk teamlid de meerwaarde van het team inziet. Er zijn namelijk 

respondenten die vraagtekens plaatsen bij de toegevoegde waarde van het multidisciplinaire 

karakter van het basisteam. Deze houding kan van invloed zijn op de motivatie voor het teamwerk en 

daarmee de gedeelde verantwoordelijkheid beïnvloeden wordt gesuggereerd. Motivatie lijkt dan het 

sleutelwoord tot succes, net zoals het aanspreken van elkaar en het in kaart brengen van elkaars 

kwaliteiten. Bovendien moet het huis op orde zijn. Dat wil zeggen dat zelfsturende multidisciplinaire 

basisteams moeten beschikken over basisvoorzieningen als facilitair goed ingerichte werkruimtes. 

Facilitaire basisvoorzieningen moeten een vanzelfsprekendheid zijn en mogen geen kostbare tijd 

vragen van professionals. Eveneens worden respect, autonomie en gemotiveerde medewerkers als 

immateriële basisvoorwaarden genoemd door respondenten.  

 

Verwachtingen met betrekking tot de rol van de regiomanager 

De regiomanager krijgt door professionals een belangrijke rol toebedeeld in het opstarten van het 

team. De regiomanager moet kaders stellen voor zelfsturing en samen met het team concrete doelen 
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opstellen. Na de opstartfase mag de regiomanager minder aanwezig zijn in het team en meer 

beslissingen aan het team overlaten.  

 

Alle professionals zijn van mening dat de regiomanager vertrouwen heeft in de teams en 

verantwoordelijkheden uit handen geeft. Toch laten respondenten ook blijken dat sommige collega’s 

beter werken met een sturing of controle. Andere respondenten menen dat het fijn is om terug te 

kunnen vallen op een regiomanager of dat het praktisch is dat de regiomanager bepaalde taken blijft 

doen. De regiomanager wordt dan geschetst als een coördinator die taken waar specifieke kennis 

voor nodig is zoals financieringsvraagstukken en coaching op zich neemt. Teamleden willen elkaar 

wel aanspreken op gedrag en inzet, maar enkele respondenten laten weten dat uiteindelijk de 

manager met een individu over prestaties moet praten. Naast informatie met betrekking tot 

individuele prestaties en teamprestaties willen respondenten van de regiomanager graag vernemen 

hoe de organisatie ervoor staat en wat de bijdrage van het team is. De rol die respondenten aan 

regiomanagers toebedelen is enerzijds sturend en controlerend, zowel per individu als per team. 

Anderzijds wordt van regiomanagers een coachende houding verwacht. Een coach aan wie men 

vragen kan stellen en die zo nu en dan bijstuurt, wat aansluit op de theorie over de coachende rol 

van een leider in zelfsturende teams (Kozlowski & Bell, 2013).  

 

Het feit dat elke respondent aangeeft dat een regiomanager leiding moet geven op basis van 

vertrouwen en dat wederzijds vertrouwen van groot belang is staat op gespannen voet met meer 

controle of sturing. Er lijkt dus een paradox te zijn tussen enerzijds vertrouwen en anderzijds 

coördinatie. Oftewel, zelfsturing en controle begeven zich in een spanningsveld bij Organisatie X. 

Naast deze spanning leiden in deze paragraaf aangehaalde verwachtingen van professionals die niet 

erg concreet zijn ook tot spanningen. In de huidige situatie zorgt die onduidelijkheid tussen 

autonomie en aansturende controle (door de groter wordende druk op cijfers) tot spanningen.  

 

3. Wat zijn de percepties, verwachtingen en wensen van de multidisciplinaire basisteams met 

betrekking tot zelfsturing? 

Nu de percepties van de professionals naast elkaar of tegen elkaar zijn afgezet, zal in de 

beantwoording van deze deelvraag worden ingegaan op de percepties van multidisciplinaire 

basisteams met betrekking tot zelfsturing.  

 

Het conceptueel model schetste dat het team als som van de professionals meer is dan het geheel 

der delen. Daarmee werd verondersteld dat professionals vooral vanuit zichzelf naar zelfsturing 

zouden kijken en dat zij in teamverband meer op de interacties en relaties in het team zouden 

ingaan. Echter, de veronderstelling dat het team meer is dan de optelsom van professionals bij elkaar 

bleek niet uit de antwoorden van de teams. Uit de teams kwamen namelijk geen specifieke 

teampercepties naar boven, maar kwamen dezelfde percepties over zelfsturing aan het licht als bij 

professionals. 

 

De teams stippen net zoals de professionals ook het ontbreken van teamgevoel aan. De percepties 

van professionals en teams is dat men de discipline waarin men werkt ziet als team in plaats van dat 

het multidisciplinaire basisteam als team wordt gezien. Teams geven aan dat zij bij zelfsturing graag 

iemand hebben die het overzicht voor hen bewaakt. Dit kan in de vorm van een regiomanager of een 

professional als coördinator die tijd vrijgemaakt krijgt om overzicht over het team te houden. Een 
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oplossing waardoor de regiomanager ook meer tijd heeft voor coaching. Nadeel is wel dat een 

professional tijd kwijt is aan ondersteunende taken. De teams verwachten dat vertrouwen de 

hoeksteen is voor het creëren van een teamgevoel. Tevens wensen de teams meer 

ondernemerschap bij professionals, dit zou tot meer zelfsturing leiden in de teams. Echter, wat men 

dan onder ondernemerschap verstaat is onduidelijk. Bovendien werd net zoals in de interviews 

opnieuw het belang van het kennen van elkaars kwaliteiten aangestipt. Ook het op orde hebben van 

materiële en immateriële basisvoorzieningen wordt als voorwaarde voor zelfsturende teams 

genoemd.  

 

4. Op welke wijze wil het management zelfsturing vorm geven? 

Het management ziet het liefst dat Organisatie X vooruitloopt op de vraag uit de markt. 

Multidisciplinaire teams moeten zelf kijken wat nodig is en aansluiting zoeken bij lokale partners om 

te zorgen dat ze kansen zoeken en liggende kansen oppakken. Een zelfsturend team is volgens hen 

dus verantwoordelijk voor het binnenhalen van eigen werk in de eigen regio. Door deze taak bij de 

teams neer te leggen hopen de regiomanagers dat taken met betrekking tot onderhouden van 

contacten of contracten meer bij teams komen te liggen. Zo hopen zij meer tijd te hebben voor het 

financieringsgedeelte van Organisatie X en meer aandacht te kunnen besteden aan coaching in plaats 

van het regelen van praktische zaken. Ook meent het management dat teams concrete doelen 

moeten stellen wat betreft het oppakken van deze verantwoordelijkheid. Kortom, zij wensen 

professionele teams, waar de inhoud leidend is, maar die ook organisatorische zaken onderling 

regelen. 

 

Onder coaching schaart het management het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het 

stimuleren van het team. Stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor de prestaties van het 

team en zelf winst zien te maken. Een lerende organisatiecultuur is nodig om de verwachtingen die 

aan zelfsturende teams worden gesteld te kunnen realiseren. Er moet ruimte zijn om fouten te 

maken als ondernemer of initiatiefnemer. Bovendien wensen zij eenvoudige korte lijnen; niet alleen 

tussen professionals en management, maar ook naar de patiënt, zodat zorg op maat kan worden 

gerealiseerd. De regiomanagers omschrijven hun rol als faciliterend, ondersteunend en coachend. Dit 

is in strijd met de wens om al dan niet met behulp van (cijfermatige) controlemechanismen zicht te 

houden en invloed uit te oefenen op prestaties van teams. Het management geeft dus een 

paradoxaal signaal af: enerzijds willen zij de teams op eigen benen laten staan, anderzijds houden zij 

graag de touwtjes in eigen handen.  

 

5. Wat zeggen de percepties, verwachtingen en wensen van betrokkenen over de verschillende 

logica bij Organisatie X? 

In het theoretisch kader werd aangehaald dat in de gezondheidszorg maatschappelijke structuren en 

systemen bepalend zijn voor de totstandkoming van keuzes. Diverse auteurs suggereren dat in de 

gezondheidszorgsector meerdere institutionele logica bestaan, waarna werd ingezoomd op de 

professionele logica en de business-georiënteerde logica. Gesteld werd dat met het combineren van 

logica men tracht om nog beter de geschiktheid van organisatorische praktijken in bepaalde 

omgevingen en op bepaalde momenten te onderbouwen (Reay & Hinings, 2009). Bovengenoemde 

logica worden hieronder in verband gebracht met organisatorische praktijken (met betrekking tot 

zelfsturing) bij Organisatie X. 
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Business-like logica 

Regiomanagers laten weten dat het proces niet meer mag kosten dan de inhoud van het werk. 

Hiermee geven zij te kennen dat de zaken die bij zelfsturing komen kijken niet teveel kostbare tijd 

mag kosten. Letterlijk kostbare tijd, want een professional heeft een hoger uurloon dan bijvoorbeeld 

een secretariaatsmedewerker. Zelfsturing mag dus geen geld kosten, maar moet juist ruimte 

vrijmaken in de zin van tijd en geld opleveren. Geld opbrengen door middel van meer 

ondernemerschap in de teams, zodat regiomanagers meer extern gericht kunnen werken om geld te 

generen. Het management geeft aan dat een professional een bepaald minimum aan behandelingen 

of behandelgroepen per dag moet hebben om winstgevend te zijn. Nu Organisatie X ruim drie jaar 

bestaat, gaan zij die eis ook steeds strakker hanteren en daar meer op sturen, onder andere doordat 

sinds enkele maanden door één regiomanager een proef wordt gedraaid met het verkrijgen en 

verspreiden van productiecijfers per individu. Een van de drie regiomanagers heeft een stellige 

mening over het voordeel bij het gebruiken van en het sturen op productie. De andere 

regiomanagers laten weten dat dit ondersteunend is en dat sturen op kwaliteit belangrijker is, omdat 

de productie vanzelf komt bij goede kwaliteit, geloven zij. Kortom, cijfermatige 

controlemechanismen als productiecijfers vormen voor managers een belangrijke ondersteuning of 

zijn een pre in hun werkzaamheden als toezichthouders van de financiële processen van de 

organisatie. Er is dus sprake van een zogenaamde efficiency logica. Zelfsturing moet efficiëntie 

opleveren wat betreft tijd en geld en daarmee wordt de zorginstelling business-like gestuurd.  

 

Professional logica 

Professionals vertellen dat de patiënt op één staat en dat zij geslaagd zijn in hun werk als zij 

patiënten goede en voornamelijk gepaste zorg kunnen bieden en de patiënt vooruit zien gaan. Het 

bieden van gepaste zorg lijkt op gespannen voet te staan door invloeden van buitenaf zoals wet- en 

regelgeving en de druk om meer patiënten op een dag te zien vanuit de organisatie. Medewerkers 

balanceren op grenzen om de patiënt de beste zorg te kunnen verlenen. Uit het theoretisch kader 

bleek dat het programma Productive Ward: Releasing time to Care niet bracht wat men verwachtte 

(Van den Broek et al., 2014). Tijdwinst was er niet of nauwelijks bij veel afdelingen waar het 

programma werd ingevoerd. Dit is ook terug te zien bij Organisatie X. Medewerkers geven aan dat 

tijd schaars is in hun werk en dat zij het liefst meer tijd willen hebben voor het behandelen. De 

manier waarop Organisatie X vorm wil geven aan zelfsturen zou volgens hen (nog meer van hun) 

kostbare tijd kosten, die zij liever besteden aan de patiënt. Er zijn enkele professionals die al wel 

ondernemend zijn of nog meer willen zijn. Deze mensen willen graag het team op rolletjes laten 

lopen en spreken over hun eigen bedrijfje, toko of zelfs kindje. Toch laten deze mensen weten dat 

tijdgebrek hun werkzaamheden met betrekking tot ondernemen tegenhoudt. Dit lijkt op een 

spanning te duiden tussen ondernemen en hulpverlenen. 

 

Zoals al in het theoretisch kader werd gesteld, vindt zelfsturing plaats in een dynamische context 

(Kozlowski & Ilgen, 2006). Zelfsturing in de zorg werd geïntroduceerd om beter in te kunnen spelen 

op veranderingen in de werkomgeving. Respondenten lieten weten dat op de wensen van patiënten 

flexibel kan worden ingespeeld. Zelfsturing draagt dan bij aan het flexibel aanpassen van het aanbod. 

Echter, uit de reacties van respondenten blijkt ook dat flexibel inspelen op de wensen van patiënten 

niet kan door veranderingen in de omgeving. Rekening houden met de interne (tijdgebrek) en 

externe (wet -en regelgeving) context zoals de nieuwe institutionele logica theorie suggereert, lijkt in 

praktijk niet of nauwelijks mogelijk (Thornton e.a., 2012). Zelfsturing wordt dan beperkt door wet- en 
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regelgeving in plaats van dat zelfsturing meehelpt om op wijzigingen in wet- en regelgeving in te 

spelen.  
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6. Conclusie 
Dit onderzoek is enerzijds gericht op de percepties van medewerkers op zelfsturing in 

multidisciplinaire basisteams. Anderzijds heeft de onderzoeker getracht inzicht te krijgen in factoren 

die zelfsturing belemmeren of bevorderen. De eerste vijf deelvragen welke voortkwamen uit de 

aanleiding zijn in het vorige hoofdstuk geanalyseerd. Met deze analyse van de resultaten kan de 

onderzoeksvraag welke tweeledig is, worden beantwoord. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de 

zesde deelvraag welke ingaat op belemmerende en bevorderende factoren en daarmee tevens 

aanbevelingen voor de organisatie bevat. Onderzoeksvraag: 

Wat zijn de percepties van professionals, teams en managers op zelfsturing in multidisciplinaire 

basisteams bij Organisatie X en hoe kijken de betrokkenen (professionals, teams en managers) aan 

tegen factoren die zelfsturing verhinderen en mogelijk maken? 

6.1 Percepties 
Er is geen eenduidige visie op zelfsturing. Medewerkers lijken niet hetzelfde beeld te hebben. 

Teamleden onderling kijken er anders tegen aan en tussen teams bestaat er ook verschil in 

vormgeving of verwachtingen met betrekking tot zelfsturing. Vanuit Organisatie X is zelfsturing dus 

niet duidelijk neergezet in de organisatie, waardoor verschillende percepties bestaan over (het nut 

van) zelfsturing in multidisciplinaire basisteams. Naast het feit dat tussen collega’s geen eenheid is 

over de betekenis van zelfsturing, spreken individuen zichzelf ook tegen. Enerzijds laten zij 

bijvoorbeeld merken dat ze autonomie willen om zoveel mogelijk zelf op te pakken als team. 

Anderzijds moet een manager aanwezig zijn als het moeilijk wordt of bij ongelijke inzet voor het 

team. Naast professionals spreken ook managers zichzelf tegen in interviews. Volledig op eigen 

benen staan lijkt in eerste instantie wat regiomanagers voor ogen hebben met zelfsturing. Echter, zij 

willen graag de touwtjes in eigen handen houden. Regiomanagers later merken dat zij het moeilijk 

vinden om volledig los te laten, maar dat ze ook autonomie willen bieden. Dit leidt tot 

onduidelijkheid bij besluitneming.  

 

Opmerkelijk is dat de behoefte aan het meer zien van elkaar om de teambinding te vergroten, niet 

lijkt aan te sluiten bij zelfsturing zoals de organisatie het wenst, omdat het niet past bij het 

zelfstandige karakter van de werkzaamheden van professionals dat gebaseerd is op de visie en missie 

van Organisatie X. Samenwerking in teams vindt weinig plaats, wat ook te wijten valt aan de hoge 

mate van autonomie van professionals en de summiere contactmomenten. Ook is er weinig 

samenwerking tussen de teams. Verbondenheid is noodzakelijk, maar wel meer op afstand laat het 

management weten. Dat is wel een tegenstrijdige opmerking. Zeker als dit wordt gezegd in het licht 

van het koppelen van de pijlers direct en dichtbij aan samenwerking in zelfsturende teams. Een 

andere tegenstrijdigheid is zichtbaar in het feit dat de professional meer tijd wenst om goed te 

behandelen. Echter, de regiomanager vraagt tijd van de professional om te ondernemen, maar ook 

om een minimum aantal behandelingen per dag te verrichten. Ondernemen kost tijd en 

hulpverleners lijken die tijd liever aan de patiënt te besteden.  

 

Over cijfermatige controlemechanismen wordt verschillend gedacht. Deze cijfers laten aan 

professionals zien hoeveel zij (extra) moeten behandelen om uit de kosten te zijn en geven aan waar 

de professional of het team als ondernemer aan de slag moet. Sturing op cijfers geeft aan dat er 

meer moet gebeuren, terwijl uit dezelfde cijfers en motivatie van professionals blijkt dat meer tijd 
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nodig is voor de patiënt en dat er geen tijd overblijft om in het team te steken. Ook lijkt er behoefte 

te zijn aan cijfers om naast vertrouwen kwantitatief weer te geven in hoeverre professionals hun 

verantwoordelijkheden hebben opgepakt.  

 

Kortom, er heersen verschillende percepties over zelfsturing doordat het management en 

professionals niet hetzelfde voordeel van zelfsturing verwachten. Professionals menen dat 

zelfsturende multidisciplinaire teams tijd kosten in plaats van tijdwinst of (kwaliteit)winst door 

multidisciplinaire kennis opleveren. Zelfsturing bij Organisatie X lijkt dan meer te zijn vormgegeven 

vanuit de business-like logic, dan dat het ten goede komt aan de professional logic. Van zogenaamde 

hybrid practices, het naast elkaar staan van logica, lijkt daarom geen sprake te zijn. Tevens blijkt uit 

de manier waarop de multidisciplinaire teams nu werken dat (meer) zelfsturing bij professionals geen 

voordeel oplevert. Zelfsturing bij deze organisatie heeft dus niet het gewenste effect in de vorm van 

betere kwaliteit en meer tijd voor de patiënt, maar lijkt vanuit kostenoogpunt te zijn ingestoken. Dit 

lijkt op een verschuiving in dominantie van de professionele logica naar de business-georiënteerde 

logica te wijzen. Deze verschuiving komt overeen met onderzoek van Van den Broek et al. (2014), 

waarin gesteld werd dat het programma Productive Ward: Releasing Time to Care in een ziekenhuis 

was opgezet als win-winsituatie voor professionals en het management. De onderzoekers 

constateerden echter een verschuiving in de balans van een professionele logica naar een meer 

business-georiënteerde logica. Een balans in verwachtingen ten aanzien van wederzijdse 

verplichtingen en het nakomen daarvan is er dus niet (Payne et al., 2008).  

 

6.2 Bevorderende en belemmerende factoren 
Deze paragraaf behandelt het tweede gedeelte van de onderzoeksvraag. Er zal ingegaan worden op 

belemmerende en bevorderende factoren die zelfsturing en de perceptie daarop beïnvloeden. Uit de 

observaties, interviews, theorieën en focusgroepen heeft de onderzoeker op de zesde deelvraag het 

volgende antwoord geformuleerd, welke tevens ook algemene aanbevelingen voor Organisatie X 

bevat.  

 

6. Met welke factoren dient het management rekening te houden bij het vormgeven en 

implementeren van zelfsturing? 

 

Factoren die zelfsturing verhinderen en/of mogelijk maken 

Bij het bespreken van de resultaten en de beantwoording van de deelvragen keerden enkele factoren 

die volgens de meeste respondenten van invloed zijn op zelfsturing meerdere keren terug. Deze 

factoren zijn tot vijf categorieën samengebracht en worden hieronder positief geformuleerd, als 

bevorderende factor dus. Indien aan deze factoren niet voldoende aandacht wordt geschonken, 

zullen zij veranderen in negatieve factoren en zelfsturing in teams verhinderen of onmogelijk maken. 

Vetgedrukte woorden zijn algemene belemmerende en bevorderende factoren. De cursieve woorden 

ondersteunen de algemene factoren, maar zijn ook specifiek van toepassing op Organisatie X.  

 

Ten eerste worden weinig hiërarchie en veel verantwoordelijkheid als de kenmerken van zelfsturing 

gezien. Door verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen kan kracht worden 

gehaald, want van bovenaf van alles opleggen gaat niet werken aldus de respondenten. Bij lage 

verantwoordelijkheid is iedereen een onmisbare schakel, met een belangrijk aandeel. Op deze 
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manier wordt het team zelf enthousiast, is de veronderstelling. Weinig hiërarchie gaat volgens de 

respondenten met meer verantwoordelijkheid gepaard. In de zorg is er volgens regiomanagers te 

veel verantwoordelijkheid weggehaald bij professionals. Er is geen gebruik gemaakt van hun 

deskundigheid in hoe je dingen op kunt zetten of aan kunt pakken. Het betrekken van professionals 

bij het organiseren van de zorg is belangrijk, menen zij. Dan moeten professionals wel de 

verantwoordelijkheid die zij krijgen bij het organiseren benutten. Bovendien is het noodzakelijk dat 

de organisatie grenzen stelt aan het verdelen van verantwoordelijkheden tussen het management en 

het team. Dan weet men ook wat wel en niet opgepakt dient te worden. De organisatie moet met 

zogenaamde hekken de grenzen waarbinnen de zelfsturing moet plaatsvinden aan geven. Dit sluit 

aan bij de eerder geschreven definitie van zelfsturende teams van Kozlowski & Ilgen (2006) waarin 

ook nadruk op gezamenlijke verantwoordelijkheden en grenzen wordt gelegd (zie hoofdstuk 2.3.2). 

Vervolgens dient zij ook handvatten uit te reiken die hulp bieden bij het vormgeven van zelfsturing.  

 

De factor die hierop aansluit en meer zelfsturing bewerkstelligt is een ondernemende houding. Van 

professionals in een zelfsturend team wordt verwacht dat zij ideeën aandragen, plannen maken over 

hoe de zorg aangepakt moet worden en dit zelf implementeren. Hier zijn initiatiefnemers voor nodig 

en flexibele medewerkers. Met een dergelijk houding kan volgens regiomanagers productiviteit, 

vernieuwing en volume worden gerealiseerd waardoor het team op eigen benen kan staan en dus 

‘zelfstaand’ of zelfsturend is. Ondernemerschap dient te worden begeleid, zodat 

ondernemerskwaliteiten bij medewerkers zichtbaar worden en daardoor verantwoordelijkheden 

(beter) worden verdeeld. Begeleiding in ondernemen kan door de regiomanager of een training van 

een externe coach. Daarbij dient ook ingezoomd te worden op onzekerheid, want enkele 

medewerkers laten namelijk weten dat zij niet kunnen ondernemen, omdat zij zijn opgeleid als 

hulpverlener. Begeleiding of training kan onbekendheid of onzekerheid omtrent ondernemingstaken 

verlagen. Tevens geeft het inzicht op de (ondernemers)taken van het team, zodat vervolgens 

inzichtelijk gemaakt kan worden waar verantwoordelijkheden in het team liggen. Inzicht in 

persoonlijke productiecijfers en teamcijfers is noodzakelijk om als ondernemer aan de slag te gaan. 

Dan wordt voor een ieder zichtbaar welke terreinen extra aandacht gebieden en waar (tijd)winst te 

behalen valt.  

Daarnaast bevordert een heldere doel- of opdrachtstelling per team de zelfsturing. Het opstellen 

van het jaarplan gebeurt door het management. Regiomanagers zijn verantwoordelijk om dit 

jaarplan naar elk team door te vertalen en kaders te scheppen waarbinnen het team de plannen 

moet realiseren. Volgens de definitie van zelfsturende teams van Kozlowski & Ilgen is van belang dat 

een zelfsturend team gezamenlijk (met de manager) coöperatieve doelen opstelt (2006). Dat zijn 

doelen die passen bij de individuen, het team en de organisatievisie, zodat er sprake is van een line of 

sight (zie paragraaf 7.1 van de discussie). Voor het opstellen van deze coöperatieve doelen is het van 

belang dat teamleden en teams op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten. Dan kunnen zij 

samenwerken waar mogelijk om de doelen te behalen. Doelen geven het team richting en brengt bij 

individuen mogelijk een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid teweeg. Daarom moet continu 

aandacht geschonken worden aan het gemeenschappelijke doel van de organisatie. Een 

gemeenschappelijk doel is van belang voor binding en om eilandvorming te voorkomen. Bovendien 

blijft de kwaliteit, maar ook de missie en visie waar Organisatie X zich mee wil profileren eenduidig 

voor de omgeving.  
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Ten vierde wordt coaching als bevorderende factor aangedragen. Leiderschap neemt een significante 

rol in in het slagen van zelfsturing. In het onderzoek kwam al diverse keren naar voren dat 

verandering van leiderschap nodig is. Het is van groot belang dat regiomanagers zich niet langer als 

traditionele controlerende managers opstellen, maar een faciliterende en coachende rol aannemen 

(Kozlowski & Bell, 2013). Zo wordt op afstand overzicht gehouden. Nog belangrijker is coaching in de 

zin van ondersteuning in de ontwikkeling van het team en teamleden. Coaching moet samenwerken 

bevorderen en helpen bij conflicten. Er vindt dan geen supervisie plaats, maar intervisie. Daarvoor 

moet men met elkaar in dialoog gaan en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en gedrag. 

Een coachende regiomanager komt dichter bij het team te staan wat vraagt om verandering in 

communicatie met de regiomanager en verandering van communicatie in het team. Door het delen 

van successen, maar wellicht ook vragen kunnen teams elkaar helpen. Op die manier kunnen teams 

elkaar versterken en zal er een lonende samenwerking ontstaan. Ook zullen meer overlegmomenten 

helpen; zowel bij het bewaken van het overzicht van de coöperatieve doelen als bij het versterken 

van de binding van het team, wat mogelijk helpt bij het verantwoordelijkheidsgevoel. Tegelijkertijd 

vraagt de verandering van de rol van de regiomanager aan teamleden om ook een deel leiderschap 

en extra verantwoordelijkheden op te pakken.  

 

Tot slot is voor een effectieve doorwerking van zelfsturing het van belang om ‘het huis op orde te 

hebben’. Daarmee wordt bedoeld dat de faciliteiten om zelf te sturen op een zodanige wijze geregeld 

moeten zijn dat het als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren en men door ontbrekende faciliteiten 

niet wordt gehinderd in het uitvoeren van het werk. Gedoeld wordt op materiële basisvoorwaarden 

als duidelijke kaders, goede inrichting van de werkruimtes en inzicht in cijfermatige 

controlemechanismen. Naast de materiële basisvoorwaarden lijken immateriële basisvoorwaarden 

zoals een (juiste) houding en motivatie ook een basisvoorwaarde te zijn om te starten als zelfsturend 

team. Een houding waaruit motivatie blijkt om volledig voor multidisciplinaire zelfsturende teams te 

gaan. Ook stimulerende coaching en het kennen van elkaars kwaliteiten zijn basisvoorwaarden om 

zelfsturing te laten slagen. 

 

Kortom, in de organisatie moet een gedeeld begrip van zelfsturing ontstaan. De intentie en 

voordelen van zelfsturing moeten passen bij de visie en missie van Organisatie X en duidelijk zijn voor 

iedereen, zodat er een lijn zit in het HRM beleid en de strategie van de organisatie (Boxall & Purcell, 

2011). Als dit helder is kan er een gedeelde visie ontstaan over de wijze waarop zelfsturing het beste 

vorm kan krijgen. HR dient met zelfsturing dus in te spelen op de behoeften van professionals en 

deze te integreren in de visie en missie over het zorgproces (Veld, 2012). Gebrekkige grenzen 

rondom zelfsturing omzetten in scherp geformuleerde kaders draagt bij aan een betere afstemming 

en implementatie van veranderingen in een organisatie.  
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7. Discussie  
In dit onderzoek is uitgegaan van een organisatie die al ruim drie jaar werkt met zelfsturende teams. 

Verondersteld werd dat zelfsturing al ingebed was in de organisatiestructuur en cultuur. De 

onderzoeker, in het vervolg ik, ondervond echter dat zelfsturing nog in de kinderschoen stond. 

Hierdoor kon ik minder de focus leggen op verbeterpunten naar aanleiding van ervaringen, maar 

kwam de nadruk te liggen op de wijze waarop zelfsturing vorm dient te krijgen. In deze discussie 

wordt nader ingegaan op punten uit de conclusies die ik als opmerkelijke tegenstrijdigheden ervaar. 

Daarbij worden wetenschappelijke inzichten gebruikt uit het theoretisch kader of nieuwe 

wetenschappelijke stukken. Daarna volgen beperkingen en sterke kanten van het onderzoek en geef 

ik voorstellen voor verder wetenschappelijk onderzoek.  

 

7.1 Line of sight 
Zelfsturing zoals gewenst door de organisatie komt op dit moment niet tot uiting. De verschillende 

oorzaken hiervan zijn besproken in de conclusie. Aan de hand daarvan lijkt als hoofdreden gesteld te 

kunnen worden dat het ontbreekt aan een line of sight. De visie en missie van de organisatie moeten 

helder zijn en daarbinnen moet zelfsturing passen. In paragraaf 7.1 wordt aan de hand van 

verschillende thema’s uitgelegd waarom het ontbreekt aan een line of sight bij Organisatie X. Ten 

eerste houdt line of sight bij Organisatie X in dat zelfsturing bijdraagt aan het behalen van de 

organisatiedoelen (7.1.1). Individuen zouden daarnaast hun doelen en hun teamdoelen (7.1.2) 

kunnen koppelen aan de organisatiedoelen. Echter, aan teamdoelen ontbreekt het nu juist. De 

ondersteuning van managers (7.1.3) bij zelfsturing hoort dan ook aan te sluiten op de visie en missie. 

Dit vraagt om een ander soort leiderschap. Tot slot dient het ‘huis’ (7.1.4) één geheel te vormen, 

waarin basisvoorzieningen niet ontbreken.  

 

7.1.1 Organisatiedoelen 

Het intensiveren van contact wordt diverse malen als oplossing om de teambinding te vergroten 

aangedragen. Dit is opmerkelijk, omdat dit niet past in het zelfsturend en zelfstandige karakter van 

de werkzaamheden van medewerkers. Ook sluit dit niet aan bij de visie die de organisatie voor ogen 

heeft met de teams. Contactintensivering past volgens mij niet bij de huidige situatie, omdat de visie 

en missie om dichtbij en direct patiënten te helpen werknemers vraagt om op locaties in de wijk te 

werken in plaats van op een hoofdlocatie. Het vergroten van het teamgevoel door het aanpassen van 

de contactintensiteit brengt een paradoxale situatie aan het licht. De HR adviseur binnen Organisatie 

X zou maatregelen (contactintensivering) kunnen nemen om zelfsturing te laten passen in de HR 

strategie en de organisatiestrategie. Echter, ik ben van mening dat zelfsturing op dit moment niet 

aansluit op de strategie, omdat zelfsturing om meer samenwerking vraagt wat niet past bij de pijlers, 

direct en dichtbij en daarmee de missie en visie van de organisatie. Dit raakt strategisch HRM waar 

juist wordt getracht om de HR strategie te integreren in de business-strategie. Van de door Boxall en 

Purcell benoemde fit tussen de strategie van een organisatie en de HRM strategie lijkt geen sprake te 

zijn (2011).  

 

Daarnaast wil ik opmerken dat Organisatie X als afsplitsing van GGz X haar taak om een betere 

samenwerking tussen alle partijen die te maken hebben met mensen met psychische ziekten 

(speerpunt uit het akkoord van GGz Nederland, 2013) serieuzer kan nemen door meer in te spelen op 

samenwerking tussen disciplines. Naast de verantwoordelijkheid van het team voor meer 
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samenwerking tussen de disciplines in het team, moet het management hier ook 

verantwoordelijkheid in nemen.  

 

7.1.2 Teamdoelen 

In het theoretisch kader staat dat betrokkenheid van de medewerker noodzakelijk is en in de daar 

genoemde definities over (zelfsturende) teams wordt gewezen op samenwerking, 

verantwoordelijkheid, communicatie en gedeelde besluitvorming als sleutelelementen (Stasz, 1997; 

Xyrichis & Ream, 2008). Aan verantwoordelijkheid voor de patiënt en het vak lijkt het bij de 

medewerkers niet te ontbreken. Dit sluit aan bij diverse onderzoeken van Noordergraaf waarin hij er 

op wijst dat kwaliteit en het op de correcte manier uitvoeren van het beroep voor de professional 

van grote betekenis zijn (Noordergaaf, 2007). Door het ontbreken van heldere doelen lijken deze 

sleutelelementen minder tot uiting te komen. Daardoor lijkt er geen sprake te zijn van een team 

zoals in het theoretisch kader gesteld werd. Door het ontbreken van gedeelde besluitvorming en 

verantwoordelijkheid mist volgens mij de verbinding die leidt tot geïnspireerd samenwerken 

(Vroemen, 2009).  

 

Bovendien heeft het management bij zelfsturing een bepaald beeld voor ogen, waarvan ik mij 

afvraag of dit beeld past in een organisatie waar professionals geen gezamenlijke patiënten hebben. 

Professionals werken veelal individualistisch. Dat wil zeggen dat zij als professional verantwoordelijk 

zijn voor de zorg van één patiënt en niet als een team de verantwoordelijkheid dragen voor één 

patiënt. Het samen brengen van verschillende disciplines in een team lijkt dan niet te passen bij het 

type organisatie. Bij een thuiszorgorganisatie als Buurtzorg ben je met het gehele team 

verantwoordelijk voor een patiënt, hierdoor is overdracht (na diensten) met informatie over de 

patiënt noodzakelijk wat onder andere meer samenwerking en verantwoordelijkheid van het team 

vereist. Daarnaast leg ik Organisatie X graag de vraag voor of zelfsturende teams enkel met hun eigen 

prestaties bezig dienen te zijn, of bij andere teams moeten bijspringen indien zij hun prestaties niet 

kunnen behalen. De verhouding van zelfsturende teams ten opzichte van de organisatiedoelen dient 

te worden bepaald (denk aan het wel/niet uitlenen van teamleden en de financiering daarvan). Bij 

het vormgeven van zelfsturende teams moet eerst in overeenstemming met de missie en visie 

worden vastgesteld in hoeverre teams zelfstandig of samen werken om organisatiedoelen te 

behalen.  

 

7.1.3 Verandering in leiderschap 

Veelal wordt verwacht dat wanneer een organisatie overstapt op zelfsturende teams er geen leiders 

meer nodig zijn en er sprake zal zijn van zelfregulering in plaats van zelfsturing. Deze constatering 

vind ik onterecht, omdat leiderschap bij zelfsturing op een andere manier vorm gegeven zou moeten 

worden (Noort, 2004). Ook in dit onderzoek wijzen theorie en praktijk uit dat er wel degelijk vormen 

van leiderschap zijn bij zelfsturing en dat voor de manager een belangrijke taak is weggelegd bij het 

(beter) implementeren van zelfsturing en de structuurverandering die daarbij komt kijken. 

Onderzoek naar de coachende rol van managers in zelfsturende teams laat zien dat de kwaliteit van 

hands-on coaching het zelfsturend vermogen van het team beïnvloedt, net als de onderlinge relaties, 

de tevredenheid en het presteren (Wageman, 2001). Wageman beweert ook dat goed vormgegeven 

teams, waarmee zij doelt op duidelijke kaders en handvatten, meer geholpen zijn door coaching dan 

slecht vormgegeven teams (Wageman, 2001). Hiermee lijkt Wageman Iine of sight te benadrukken, 

omdat het management duidelijke richtlijnen rondom zelfsturing moet geven en coaching in 
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zelfsturende teams prestaties ten goede komen. Ook zou ik het management willen dwingen om de 

touwtjes los te laten of te delegeren willen zij zelfsturing zonder problemen voor zichzelf en de 

organisatie implementeren. Wageman (1997) stelt namelijk dat de manager de kritieke succesfactor 

is bij het creëren van goede zelfsturende teams.  

 

7.1.4 Huis op orde 

Zelfsturing heeft onvoldoende effectieve doorwerking gekregen bij Organisatie X, waardoor het niet 

zoals gewenst van de grond kon komen en het is blijven hangen in een opstartende fase. In het 

resultatenhoofdstuk werd aangehaald dat er materiële en immateriële basisvoorwaarden ontbraken. 

Het ontbreken van materiële basisvoorden verhinderden een effectieve doorwerking van zelfsturing. 

Tevens was het huis nog niet op orde omdat bij de start medewerkers met een ggz gedachtegoed en 

werkhouding meegingen naar Organisatie X. Noemenswaardig is het feit dat er nog steeds 

medewerkers zijn die geen belang hechten aan zelfsturing of überhaupt het werken in 

multidisciplinaire teams. Ook zijn er medewerkers die letterlijk zeggen dat zij hun laatste jaren tot 

hun pensioen ‘uitzitten’ of dat ze niet de kwaliteiten hebben om te ondernemen. Medewerkers die 

zich niet konden vinden in de nieuwe visie zijn na verloop van tijd zelf weggegaan, maar blijkbaar 

heerst nog steeds bij enkele medewerkers het oude gedachtegoed. Bovendien is men niet op de 

hoogte van elkaars kwaliteiten. Daarmee ontbreekt het dus aan de immateriële basisvoorwaarde 

motivatie en elkaar kennen. Commitment aan de organisatie lijkt dan te ontbreken. Aan die 

commitment kan meer aandacht geschonken worden in een vervolgstudie, waarover meer in 

paragraaf in paragraaf 7.2.3 te lezen is.  

 

7.2 Onderzoekstrategie en methoden 
Het onderzoek dat plaatsvond was exploratief, waardoor ik met behulp van kwalitatief onderzoek 

trachtte om bevindingen te verklaren. Dit kon door de regel, in dit geval het theoretisch kader, toe te 

passen op de situatie bij Organisatie X. Voortbouwend op het theoretisch kader, welke is uitgevoerd 

ter voorbereiding op het empirische deel van dit onderzoek, waren theoretisch verwachtingen 

opgesteld welke als het ware de regels vormden die getoetst werden. Deze vijf verwachtingen 

hadden betrekking op de omgeving en factoren met betrekking tot zelfsturing bij Organisatie X. 

Achteraf kan ik zeggen dat het onderzoek als deductief onderzoek gekenmerkt kan worden. Deductie 

kan de nadruk leggen op het operationaliseren van concepten om een eenduidige definitie weer te 

geven. Echter, er kan geconstateerd worden dat de medewerkers van Organisatie X geen eenduidige 

definitie geven van zelfsturing, maar diverse ervaringen en wensen creëerden een brede definitie van 

het begrip zelfsturing.  

 

7.2.1 Beperkingen van het onderzoek 

Gezien het feit dat ik onderzoek heb gedaan naar de percepties, kunnen mijn resultaten een ander 

beeld geven dan de daadwerkelijke situatie. Percepties geven namelijk weer hoe de medewerkers de 

situatie ervaren en de manier waarop ik informatie verworven, geregistreerd, geïnterpreteerd, en 

geselecteerd heb. Hierover wil ik zeggen dat in de eerste interviews is gevraagd hoe zelfsturing tot 

uiting kwam. Na het derde interview (twee met managers, een met een professional) is gevraagd wat 

men onder zelfsturing verstaat. Deze vraag sloot beter aan de op hoofdvraag van het onderzoek en is 

minder suggestief. 



 

 
Onderzoek zelfsturende multidisciplinaire basisteams 66 

Ook bevindt de ontwikkeling van de zelfsturende teams zich op dit moment nog in een pril stadium. 

Uit interviews en focusgroepen bleek dat professionals niet weten wie in het team zitten. Uit deze 

constatering plus het feit dat er vaak een aantal professionals niet zijn bij overleggen maakte ik op 

dat niet gesproken kan worden van een samenwerkend team waar binding tussen de leden aanwezig 

is. Dat had consequenties voor de analyse en interpretatie van de resultaten. Het beantwoorden van 

interviewvragen door een teamlid of een deel van het team tijdens een focusgroep werd als lastig 

beschouwd vanwege het ontbreken van een scherp beeld van de teamsamenstelling. Hierdoor kon 

door de respondenten een onvolledig beeld worden geschept van de samenwerking in teams. Tevens 

constateerde ik dat concrete doelen in teams ontbraken. Als gevolg hiervan was het voor mij moeilijk 

te pijlen hoe doelen werden opgesteld, hoe in teams met doelstellingen werd omgegaan bij 

tegenvallende resultaten en of er waardering of consequenties waren verbonden aan het behalen 

van doelen. Dit maakte het ingewikkeld om bevorderende en belemmerende factoren naar boven te 

krijgen die eventueel bij het doelgericht werken beter aan het licht gebracht konden worden.  

 

Ik wil ook opmerken dat ik voor de eerste keer een kwalitatief onderzoek uitvoerde in deze orde van 

grootte. Dit dient hier besproken te worden, omdat het van invloed kan zijn geweest op de analyse 

en de interpretatie van de resultaten. Ondanks dat gedurende het onderzoek een professor dr. 

begeleiding bood, mee keek waar nodig, mij van advies voorzag en ik literatuur over het doen 

kwalitatief onderzoek als naslagwerk gebruikte, vraagt het uitvoeren van kwalitatief onderzoek om 

ervaring.  

Tot slot wil ik opmerken dat een onderzoeker niet waardevrij onderzoek kan doen. Toch heb ik 

tijdens de interviews en analyses van de transcripties gepoogd om elke vorm van het uiten van een 

oordeel of mening te vermijden. Bij het schrijven van het rapport probeerde ik om de situatie bij 

Organisatie X zoals respondenten die schetsten analytisch, beschouwend, validerend maar ook 

kritisch te bestuderen. Daarbij heb ik mij door niets of niemand laten weerhouden om zaken die niet 

als positief bestempeld kunnen worden aan het licht te brengen, bijvoorbeeld door te benoemen wat 

er in de houding van enkele medewerkers ontbreekt. Ik vind namelijk dat iedereen in de organisatie 

een eerlijk en volledig onderzoek verdient, dat geen afbreuk doet aan de werkelijke situatie.  

7.2.2 Focusgroepen 

Ik verwachtte dat teams andere percepties over zelfsturing zouden hebben dan professionals, omdat 

in multidisciplinaire basisteams bij Organisatie X verschillende disciplines zitten. De focusgroepen 

werden gehouden met het doel om de verkregen informatie uit interviews te begrijpen in 

teamverband en om te kijken of teampercepties anders zijn. Verwacht werd namelijk dat 

professional vooral vanuit zichzelf naar zelfsturing kijken en dat professionals in teamverband meer 

de sociale interactie en relaties in het team aan het licht zouden brengen. In tegenstelling tot de 

intentie die ik met focusgroepen had, namelijk het opnemen van resultaten hiervan in de empirie, 

hebben de focusgroepen geen deel uitgemaakt van de empirie. De veronderstelling dat de som meer 

is dan het geheel der delen werd niet bevestigd door de resultaten uit de focusgroepen. De empirie 

wees eerder een team aan als optelsom van individuen. Tijdens de focusgroepen kwamen namelijk 

geen specifieke teampercepties naar boven, maar kwamen dezelfde percepties over zelfsturing aan 

het licht als bij de individuele interviews. De resultaten van de focusgroepen zijn daarom ook niet 

direct in het resultatenhoofdstuk opgenomen, maar hebben de resultaten uit andere interviews voor 

mij doen begrijpen of bevestigen.  
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7.2.3 Aanbevelingen voor de wetenschappelijke onderzoeksagenda 

In de toekomst, als de teams duidelijk vorm hebben en enige tijd draaien zou kwantitatief onderzoek 

waardevol zijn. Kwantitatief vervolgonderzoek binnen deze organisatie zal van waarde zijn om 

enerzijds aan te kunnen tonen of er statistische verbindingen zijn tussen percepties, wensen, 

ervaringen en consequenties over zelfsturing. Anderzijds zou aanvullende data inzicht geven op de 

voortgang van zelfsturing en op welke punten zelfsturing meer aandacht moet krijgen. Dan komen 

wellicht ook (andere) belemmerende en bevorderende factoren van zelfsturing naar boven.  

 

Kwantitatief onderzoek biedt naast gesloten vragen de mogelijkheid om open vragen te stellen, maar 

er kan niet worden doorgevraagd op de antwoorden waardoor onderliggende waarden, emoties en 

gevoelens niet of nauwelijks boven tafel komen. Ik raad daarom aan om in vergelijkbare organisaties 

waar zelfsturende teams al enige tijd een feit zijn kwalitatief onderzoek te combineren met 

kwantitatief onderzoek. Zo kan eerst duidelijk worden gemaakt op welke manier zelfsturing in de 

desbetreffende organisatie vorm heeft gekregen en wat dit betekent, voordat met een 

organisatiebreed kwantitatief onderzoek wordt gezocht naar verbanden. Een combinatie zou de 

validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede komen. 

 

Zelfsturing was een ingrijpende verandering voor medewerkers die jarenlang bij GGz X aan de slag 

zijn geweest. Daar werkten zij op een totaal andere manier. Hun baan leek daar als het ware voor het 

leven, geld was er altijd wel en daardoor hoefden zij niet bezig te zijn met patiënten werven en 

inplannen, marketing, teamontwikkeling, coaching van collega’s et cetera. De overstap naar 

Organisatie X en de daarmee genoodzaakte verandering in houding en manier van werken onder 

medewerkers verdient verder onderzoek. Onderzoek naar verwachtingsmanagement wordt 

aanbevolen, omdat met het scheppen van de juiste verwachtingen, de diversiteit aan percepties over 

zelfsturing wellicht vermindert. Tevens speelt communicatie een grote rol bij 

verwachtingsmanagement. Daarom is een focus in vervolgonderzoek naar de manier waarop nu 

gecommuniceerd wordt of moet worden binnen een organisatie, maar ook hoe communicatie tussen 

en in teams vorm gegeven kan worden van belang. Het zal interessant zijn voor de wetenschap om te 

ontdekken hoe verwachtingsmanagement en daarop juist afgestemde communicatie (het invoeren 

van) zelfsturing kan bevorderen.  

 

Daarnaast werd gedurende het onderzoek voor mij duidelijk dat een manager een belangrijke rol 

heeft in het laten slagen van zelfsturing. Een vervolgonderzoek naar de rol van managers in een 

vergelijkbare organisatie en soortgelijke context zou waardevol zijn voor andere zorgverlenende 

instanties. Bovendien is kort de rol van professional aangestipt, maar is deze in dit onderzoek niet 

uitgebreid uitgewerkt. In een vervolgstudie zou meer aandacht geschonken kunnen worden aan de 

rol die de professional voor zichzelf weggelegd ziet bij zelfsturing en hoe een dergelijke rol past bij de 

primaire werkzaamheden en verantwoordelijkheden. In de conclusie werd opgemerkt dat het huis 

niet op orde was, onder andere door gebrek aan commitment. Noordegraaf (2007) heeft in diverse 

onderzoeken geschreven over de zware nadruk die professional leggen op bepaalde (professionele) 

waarden. Vervolgonderzoek naar commitment en het belang dat professionals hechten aan bepaalde 

waarden zal kunnen resulteren in interessante bevindingen, zeker wanneer dit gekoppeld wordt aan 

zelfsturing. 
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Bijlagen 

 

Bijlage I – Topiclijst 
 

Topics 

 

Inleiding 

Voorstellen 

Doelstelling onderzoek 

Doelstelling interviews 

Tijdsduur interview (ongeveer een uur) 

Anonimiteit/ vertrouwelijkheid, opname van het interview 

Tutoyeren 

 

Op het gemak stellen 

Kun je beknopt iets vertellen over de huidige functie die jij bekleedt binnen Organisatie X? 

 

Tevredenheid team 

Hoe verloopt de samenwerking? 

Ben je tevreden met de manier van (samen)werken in teams op dit moment? 

Kun je aangeven wanneer jij het gevoel heb dat je geslaagd bent in je werk? 

Kun je aangeven wanneer jij het gevoel hebt dat het team geslaagd is? 

 

Doelen 

Kun je aangeven of er doelen in het basisteam worden opgesteld? Hoe? 

Is het duidelijk wat er van jou verwacht wordt binnen het team en in je werk (rol)? 

 

Resultaten 

Wat zijn de resultaten van jullie team?  

Hoe worden resultaten gemeten? 

Hebben het management en de teams coöperatieve doelen? 

Wie stelt de doelen in de teams vast? 

 

Flexibiliteit 

Heb je het idee dat het team flexibel is?  

Wat vind je van de flexibiliteit van het team? 

Hoe wordt er om gegaan met ontwikkelingen? 

Passen teamleden zich voldoende aan (oude vs. nieuwe manier van werken)? 

Is er respect voor het kunnen/bekwaamheden? Op basis van vertrouwen? 

 

Communicatie 

Hoe verloopt de communicatie 

Communicatie met betrekking tot verwezenlijking doelen? 

Hoe praten teamleden over hun eigen taken? 
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Verantwoordelijkheid 

Hoe wordt omgegaan met verantwoordelijkheid? Waar ligt ie?  

In hoeverre is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid? 

Hoe wordt daarmee omgegaan bij slechte prestaties? Nemen mensen de verantwoordelijkheid op 

zich? 

Vertrouwen/controleren? 

Leidinggevende 

 

Zelfsturing 

Wat is zelfsturing volgens u 

-voordelen 

-nadelen 

-knelpunten en verbeteringen t.a.v. het werken met zelfsturende teams 

 

Mogelijke topics 

Verandering in werken, Binding medewerker aan team, Voldoening zelfsturing, 

Ondernemerschap (ondernemend en initiatiefrijk) 

 

Initiatief 

Wordt er initiatief getoond? 

Hoe wordt ondernemerschap benaderd in jullie team? (ondernemend, initiatiefrijk 

Betrokkenheid 

 

Mogelijke topics 

Afwisselend werk, Uitdagend werk, Balans in werkdruk, Interessant werk, Autonomie, 

Mogelijkheid tot kwaliteit leveren, Ondernemerschap, Samenwerking, Zelfsturendheid 

Resultaten 

 

Leiderschap, regiomanager 

Hoe wordt het leiderschap vorm gegeven binnen jouw team?  

Hoe worden besluiten genomen binnen het team?  

Verandering 

Hoe is de relatie/communicatie met de andere teams? 

Vertrouwen/controleren? 

 

Overig 

“Ik kan me voorstellen dat er soms dingen zijn die invloed hebben op jou en het werk van je team in 

het wel of niet behalen van jullie doelen.” Vraag: kun je hier een voorbeeld van geven? (bijvoorbeeld 

de economische situatie, wetgeving, communiceren met cliënten?) 

 

Afsluiting 
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Bijlage II – Codeboom 
 

 Autonomie 

 Betrokkenheid of binding 

o Motivatie 

 Communicatie 

 Doelen 

 Flexibel en grenzen 

 Initiatief 

 Kaders en voorwaarden zelfsturende teams 

 Ondernemend 

 Productie 

 Regiomanager 

o Vertrouwen 

 Team 

o Respect 

o Samenwerking 

 Verantwoordelijkheid 

o Tijdsdruk 

 Visie en Missie 

o Ggz X 

 Zelfsturing 

o Wat is het? 

o Voor –en Nadelen 
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Bijlage III – Herziende topiclijst voor presentatie empirie 
 

 

 Codes Subcodes 

 Multidisciplinaire teams 

 

  

 6. Teambinding  

  Stadium van multidisciplinaire teams 

 7. Doelen  

 8. Communicatie  

 9. Vertrouwen  

 10. Behoefte aan 

productiecijfers 

 

Zelfsturing in 

multidisciplinaire teams 

  

 5. Zelf en samen sturen?  

 6. Verantwoordelijkheid  

  Aanspreken 

  Verantwoordelijkheid nemen 

  Verantwoordelijkheid patiënt 

  Gedeelde verantwoordelijkheid 

  Initiatief nemen 

 7. Ondernemerschap  

  Toko 

  Ondernemer of hulpverlener? 

  Tijdsdruk 

 8. Voorwaarden/wensen  

  Verwachtingen 

  Basisvoorzieningen 

  Motivatie 

  Kwaliteit en coaching 

  Kaders 
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Bijlage IV – Vragen focusgroepen 
 

Vragen: 

Hoe verloopt de samenwerking? 

Hoe verhouden de disciplines zich? 

Wat is zelfsturing? 

 

Post- It: 

Wat gaat goed? (Groen) 

Wat kan beter? (Oranje) 

Waar vandaag nog mee stoppen (Geel) 

Waar vandaag nog mee beginnen? (Blauw)  
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Bijlage V – Uitnodiging onderzoek  
 

Beste medewerker, 

Op welke wijze meer zelf sturen het beste vorm kan krijgen in uw team is een interessant 
vraagstuk. Dat is de reden dat ik, Angela Kooij, sinds februari 2015 enkele dagen in de week als 
stagiaire, bij Organisatie X te vinden ben. Graag ga ik met u in gesprek over zelf sturen in uw team.  

Door zorg aan te bieden vanuit multidisciplinaire basisteams wil Organisatie X de cliënt direct en 
dichtbij te helpen. U zorgt er voor om binnen een zo kort mogelijke tijd de cliënt te helpen op een 
manier die bij de cliënt past. Daarbij gaat u als professional uit van de eigen kracht van de cliënt. U 
helpt de cliënt de regie over zijn eigen leven (terug) te geven en wil daar als professional een 
ondersteunende rol in hebben.  

Vanuit het practice what you preach principe, past het u als professional om zoveel mogelijk gebruik 
te maken van uw kracht en de krachten van uw team. Net zoals de cliënt zelf oplossingen moet 
zoeken en zelf de regie moet nemen, zo dient u ook zoveel mogelijk de eigen regie te nemen. 
Daarom wordt er vanuit het management gestuurd op het zelfsturend vermogen in uw 
multidisciplinaire basisteam. Op welke wijze meer zelf sturen het beste vorm kan krijgen in uw team is 
een interessant vraagstuk. Organisatie X biedt mij een uitdagende casus voor het schrijven van mijn 
masterthesis. Op dit moment ben ik namelijk bezig met het afronden van mijn master Strategisch 
Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht.  

Ik ga onderzoeken waar er in de praktijk mogelijkheden liggen om individuen en teams meer 
zelfstandig te maken. Deze betreft zowel inhoudelijk als administratieve werkzaamheden. De 
doelstelling van het onderzoek is om de verschillende percepties op het zelfstandiger maken van 
multidisciplinaire basisteams en de benodigde factoren te achterhalen. Zowel bij individuen, teams 
en het management. Op deze manier kunnen de logica achter zelfsturing zichtbaar worden gemaakt 
en de verhouding van deze logica. Met het zichtbaar maken van de wensen en benodigde factoren 
wordt getracht om uw basisteam zo effectief mogelijk in te richten.  

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan een interview waarin ik onderwerpen zoals doelen, 
communicatie, autonomie, verantwoordelijkheid, belemmeringen, bevorderingen en de rol van een 
leidinggevende met betrekking tot (de ontwikkeling van) uw team bespreek. Wilt u mij voor 
woensdag 1 april per mail/telefoon laten weten of u bereid bent om mee te werken, zodat ik in april 
een interview met u kan plannen? 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om contact met 
mij op te nemen of met mijn begeleider bij XX 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Angela Kooij 
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Bijlage VI - Paper publieke dimensie 
 

Utrechtse School voor Bestuurs-en Organisatiewetenschap 

   

Onderzoeksorganisatie: Organisatie X      Student: Angela Kooij 
Cursus: Capita Selecta        Studentnummer: 3643859 
Door: Prof. dr. P. Leisink       maart 2015 
 
 

Publieke dimensie van Strategische Human Resource Management in de masterthesis 
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Inleiding 

Deze paper gaat over de publieke dimensie van mijn thesis die zal worden geschreven ter afsluiting 

van de master Strategisch Human Resource Management. Mijn masteronderzoek richt zich op het 

thema ‘meer zelfsturing in teams’ bij Organisatie X BV, een organisatie die mensen met geestelijke 

gezondheidsproblemen helpt (eerstelijns geestelijke gezondheidszorg). Het doel van de paper is om 

de verhouding tussen het onderwerp van de thesis en het publieke domein uit te leggen. Zicht krijgen 

in de context van de organisatie is van groot belang bij het ontwerpen, implementeren en bij de 

beleving van HR beleid. Een heldere context analyse geeft onder meer inzicht in de ruimte (room to 

manoeuvre) die er is bij het opstellen van HR beleid (Paauwe, 2004).  

 

Eerst zal de publieke dimensie van mijn onderzoeksorganisatie worden behandeld. Vervolgens wordt 

ingegaan op de sociale legitimiteit van het Human Resource (HR) beleid van Organisatie X. HR beleid 

met betrekking tot meer zelfsturing in teams is er nog niet. Door middel van gesprekken met de HR 

adviseur, managers en de directeur heb ik getracht (de visie) achter de keuzes die tot nu gemaakt zijn 

met betrekking tot zelfsturing vast te leggen. Zelfsturing staat namelijk nog in de kinderschoen. De 

behoefte aan een duidelijk strategie en een uitgewerkt HR beleid op deze strategie is groot, gezien 

de ontwikkeling die de organisatie voor ogen heeft. Tot slot wordt er een oordeel gegeven over de 

publieke dimensie van het onderzoek.  
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1. Publiek versus private identiteit 

 

Wat is er publiek aan Organisatie X BV? 

 

Het verschil tussen private en publieke organisaties is een onderwerp waar op diverse manieren over 

wordt gedacht en onderzoek naar wordt gedaan. Opmerkelijk is de focus op de vervaging of de 

verdwijningen van de grenzen tussen private en publieke organisaties (Rainey, 2003; Noordegraaf & 

Teeuw, 2003). Rainey (2003) is van mening dat het onderscheiden van private en publieke 

organisaties een simplificatie van de werkelijkheid zou zijn. Hij merkt op dat onderscheid tussen het 

private en publieke gemaakt kan worden op basis van verschillende formele kenmerken. 

Noordegraaf en Teeuw (2003) sluiten zich bij deze mening aan en stellen dat het maken van een 

scheiding tussen private en publieke organisaties een tekortkoming aan de werkelijkheid zou zijn. 

Noordegraaf en Teeuw menen dat elke organisatie in een bepaalde mate privaat of publiek kan zijn 

en koppelen dit aan de identiteit van een organisatie. De private of publieke identiteit hangt volgens 

hen af van de interacties die zowel binnen als buiten de organisatie plaatsvinden. In beide artikelen 

concluderen de auteurs dat het onderscheid tussen privaat en publiek moeilijk is en beogen zij een 

dimensie met private en publieke uitersten. De positie op de dimensie wordt aan de hand van 

formele kenmerken (Rainey) en identiteit als kenmerk (Noordegraaf en Teeuw) hieronder verder 

uitgewerkt en toegepast op de organisatie Organisatie X.  

 

Formele benadering  

Volgens Rainey (2003) kan het onderscheid in publieke en private organisaties een te simpele 

weergave van de werkelijkheid zijn. Uit onderzoek naar organisatietheorieën blijkt dat theorieën lang 

niet alleen gelden voor private of publieke organisaties, maar voor beiden. Private en publieke 

organisaties hebben vele onderlinge relaties of creëren soortgelijke diensten of producten. Rainey 

(2003) wijst er op dat private en publieke organisaties zich steeds meer met elkaar vermengen. Er 

zijn dus verschillende gradaties in de mate waarin een organisatie privaat dan wel publiek is. Rainey 

plaats organisaties aan de hand van drie formele kenmerken op een zogenaamd continuüm, met 

daarbij enerzijds overheidsorganisaties en anderzijds private organisaties. Daar tussenin vallen meng-

, tussen- of hybride vormen van organiseren. De formele kenmerken op basis waarvan organisaties 

op het continuüm geplaats kunnen worden, zijn volgens hem eigenaarschap, bron van inkomsten en 

zeggenschap. Zo kan Organisatie X aan de hand van deze drie kenmerken ook op het continuüm 

geplaats worden.  

 

Wat betreft het kenmerk eigenaarschap is Organisatie X een franchiseonderneming van Organisatie 

XYZ Met de oprichting van Organisatie XYZ in 2008 is een unieke landelijke samenwerking tot stand 

gekomen tussen ggz-instellingen, welke de aandeelhouders van Organisatie XYZ vormen. De 

aandeelhouders hebben in hun zorgregio's organisaties opgericht die daar de zorg conform 

Organisatie XYZ werkwijze aanbieden. Deze lokale regio's vormen de franchisenemers, daarvan is 

Organisatie X er een. Wat rechtsvorm betreft, is Organisatie X een besloten vennootschap (BV met 

een eigen directeur en managementteam). Organisatie X BV werkt conform de Organisatie XYZ 

beoogde werkwijze. Gezien Organisatie X onderdeel is van Organisatie XYZ middels een 

franchiseconstructie en werkt conform de visie van Organisatie XYZ, lijkt Organisatie X wat betreft 

eigenaarschap te neigen naar een private organisatie. Echter, gezien de complexe constructie met 
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een aandeelhouderschap in de vorm van samenwerking met ggz-instellingen kent Organisatie X ook 

kenmerken van een publieke organisatie.  

 

Het tweede formele kenmerk waarmee Rainey een organisatie op het continuüm probeert te 

plaatsen, richt zich op de manier waarop een organisatie haar inkomsten vergaard. De bron van 

inkomsten voor Organisatie X zijn zowel privaat als publiek. Organisatie X wordt gefinancierd vanuit 

zorgverzekeringen, waar behandelingen gedeclareerd kunnen worden. Cliënten betalen geld aan hun 

verzekeraar. Op deze manier worden de kosten van de verleende zorg voor een deel betaald. Ook 

vinden er behandelingen plaats die geheel voor de rekening van de cliënt zijn. Deze vorm van 

financiering zou privaat genoemd kunnen worden. Tevens wordt Organisatie X gedeeltelijk 

gesubsidieerd door de overheid, bijvoorbeeld door gemeenten die geld verstrekken voor het 

opzetten van bepaalde cursussen voor inwoners met geestelijke gezondheidsproblemen.  

 

Het derde formele kenmerk gaat over zeggenschap. Komt de zeggenschap vanuit een private partij of 

vanuit de overheid? De zeggenschap bij Organisatie X ligt bij de directeur van Organisatie X. De 

directeur legt verantwoording af aan de ggz-bestuurders die onderdeel uitmaken van het bestuur 

van Organisatie XYZ. Echter, zo zwart-wit kan er niet over zeggenschap geschreven worden. In de 

HRM-georiënteerde literatuur is er steeds meer aandacht voor de context van een organisatie. 

Volgens diverse HRM-wetenschappers kan de context niet als een losstaande entiteit worden 

beschouwd (Boxall en Purcell, 2011, Paauwe, 2004). Bovendien dienen organisaties in meer of 

mindere mate ook rekening te houden met de institutionele omgeving, aldus Boxall & Purcell (2011), 

Boselie (2010) en Paauwe (2004). Het in acht nemen van de context en aandacht voor de 

institutionele omgeving is van belang bij het bepalen van de room to manoeuvre die er is bij het 

ontwerpen van HR-beleid. Wet- en regelgevingen met betrekking tot de gezondheidszorg hebben 

bijvoorbeeld invloed op het handelen van Organisatie X. Bovendien is de context ook van belang bij 

implementeren van HR beleid en de wijze waarop dit beleid ervaren wordt (Paauwe, 2004). De 

politiek (publiek) lijkt zo dus ook een aandeel in de zeggenschap van (het beleid van) een organisatie 

te hebben.  

 

Uit voorgaande blijkt dat Organisatie X private kenmerken heeft, maar dat er ook publieke 

kenmerken te onderscheiden zijn. Volgens de formele benadering van Rainey (2003) zal Organisatie X 

op het continuüm iets meer naar een private organisatie neigen. De neiging naar een private 

organisatie is gebaseerd op het feit dat bij de private kenmerken meer overwicht hebben dan de 

publieke kenmerken.  

 

Identiteitsbenadering 

De benadering van Rainey maakt het onderscheid tussen privaat en publiek op basis van formele 

kenmerken. Echter, een organisatie met private formele kenmerken kan een publiek identiteitsbesef 

hebben aldus Noordegraaf & Teeuw (2003). Deze auteurs onderscheiden private en publieke 

organisaties op basis van de doelen en identiteit van de organisatie. Noordegraaf en Teeuw (2003) 

menen dat de identiteit bepaald kan worden aan de hand van vier dimensies uit het model van 

Gawthtrop. Dit zijn het idee doelgerichtheid, oorzakelijkheid, orde en tijd. Wat betreft de 

doelgerichtheid wijzen Noordegraaf en Teeuw (2003) er op dat dit atealeologische kan zijn (private 

opvatting) of teleologisch (publieke opvatting). Organisatie X streeft als organisatie (naast overleven) 

uiteraard naar een hoger doel: zij richt zich namelijk op de geestelijke gezondheid van mensen die 
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wonen in Brabant, wat duidt op een publieke opvatting van doelgerichtheid. Tijd wordt ook genoemd 

als dimensie van identiteit. Tijd in de zin van dynamische dan wel statisch. Gezien de gedachten van 

waaruit Organisatie X is opgestart (breken met het verleden door een andere aanpak) en de 

toekomstgerichte besluiten die zij vandaag neemt, is Organisatie X dynamische wat betreft tijd. Dit 

blijkt ook uit het feit dat zij zich richt op de cliënt van het hier en nu, maar met name op de cliënt van 

de toekomst. Een cliënt die vaker online is en administratieve dan wel inhoudelijke handelingen 

vanachter de computer probeert te regelen. Bij steeds meer behandelingen wordt indien mogelijk 

gemaakt van een zogenaamd e-health systeem, zowel ter ondersteuning als leidraad. Bovendien 

verloopt het contract met betrekking tot praktische zaken als aanmeldingen, het vergaren van de 

juiste cliëntgegevens, het afnemen van vragenlijsten en het inplannen van afspraken voornamelijk 

elektronisch. Ook orde is een facet van identiteit. De private opvatting van orde slaat in dit verband 

op een bevelsrelatie tussen superieurs en ondergeschikten en wordt als verticaal bestempeld. De 

publieke opvatting wijst op de wederzijdse afhankelijkheden. In de platte en brede 

organisatiestructuur van Organisatie X kent men weinig management lagen, waardoor hiërarchie 

nauwelijks een rol heeft. Organisatie X heeft een publieke opvatting van orde. Ten slotte wijzen 

Noordegraaf en Teeuw op de oorzakelijkheid als dimensie van identiteit. Oorzakelijkheid heeft 

betrekking op de effecten van het handelen. Atomistische oorzakelijkheid is de private opvatting en 

de publieke tegenhanger noemen Noordegraaf en Teeuw (2003) holistisch. Bij de atomistische 

opvatting wordt enkel gekeken naar de directe effecten van het handelen, waarbij eenduidige 

relaties zichtbaar zijn tussen oorzaak en gevolg, en doelen en middelen. Holistisch wijst op de 

werkelijkheid als een complex systeem van onderlinge afhankelijkheden. Bij Organisatie X is een 

publieke opvatting van de oorzakelijkheid waar te nemen, omdat het de werkelijkheid als een 

complex systeem benadert. Dit blijkt uit de complexe samenwerkingsverbanden met gemeenten, 

zorgverzekeraars, ggz-instellingen en Organisatie XYZ. De opvattingen van de vier dimensies duiden 

op de publieke identiteit van Organisatie X.  
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2. Sociale legitimiteit 

In hoeverre is sociale legitimiteit een doelstelling van het HR-beleid van Organisatie X en is sociale 

legitimiteit terug te zien in de focus van Organisatie X op meer zelfsturing in multidisciplinaire 

basisteams? 

In het voorafgaande is al gewezen op de institutionele dimensie waarmee een organisatie te maken 

heeft. Legitimiteit is een deel van de institutionele dimensie en gaat in op de uitwisselingsrelatie 

tussen een organisatie en de maatschappij. Legitimiteit heeft dus betrekking op verschillende 

stakeholders. Boxall en Purcell (2011) verwoorden dit als volgt: Firms are economic actors but they 

operate in societies, in which there are laws that attempt to control how managers employ people 

and in which there are customs, or widely shared expectations, for how people should be treated in 

the workplace (p. 19). Een organisatie dient zich dus te legitimeren aan de geldende wet- en 

regelgeving. De wijze waarop een organisatie zich in de maatschappij profileert, moet door alle 

relevante stakeholders als legitiem worden beschouwd. Paauwe noemt dit relational rationality 

(2004). Daarmee wijst hij er op dat het niet alleen gaat om het maken van winst, maar dat 

relatieontwikkeling en het onderhouden van de relatie met alle relevante stakeholders noodzakelijk 

is. The yardstick of human resource outcomes is not just economic rationality (2004, p. 67). Daarom 

zou sociale legitimiteit de drijfveer moeten zijn voor HRM en zichtbaar moeten zijn in het HR-beleid 

(Boxall & Purcell, 2011). Sociale legitimiteit wijst er dus op dat de acties en ondernemingen moeten 

passen binnen een bepaald kader (Berkel & Leisink, 2010). 

Organisatie X draagt met behulp van preventieve en curatieve behandelingen bij aan de geestelijke 

gezondheid van mensen in regio Brabant. Organisatie X handelt vanuit een sociaal legitiem doel. 

Echter, Organisatie X heeft ook te maken met economische rationaliteit. Een voorbeeld daarvan is de 

marktwerking in de gezondheidszorg. Het voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering in de 

gezondheidszorg enerzijds en de sterke nadruk op het beheersen dan wel verlagen van de kosten 

anderzijds, stelt instanties die geestelijke gezondheidszorg verlenen voor grote uitdagingen. 

Speerpunten voor organisaties in de GGZ zijn beheersing van groei van het volume in de ggz, 

prestatiebekostiging in een level playing field en kostenbesparing waar mogelijk. Organisatie X moet 

zelf haar broek ophouden en is sinds haar oprichting in 2012 dan ook erg gefocust op groei. Ook een 

betere samenwerking met alle partijen die te maken hebben met mensen met psychische ziekten is 

een nadrukkelijke afspraak. Naast deze ontwikkelingen zijn er nog verschillende factoren die het 

verbeteren van de kwaliteit en de beheersing van kosten in de zorg uitdagender maken. 

Veranderingen in wetgeving (zoals de decentralisatie van jeugdzorg van provincies naar gemeenten) 

en ontwikkelingen in de technologie zoals e-learning wat bij de cliënt tot een andere zorgvraag leidt, 

verschuiven de regie in de zorg (ggz Nederland, 2013). Daarom werkt Organisatie X samen met 

andere instanties/organisaties die zorg verlenen of zich bevinden in de zorgketen waar Organisatie X 

mee gemoeid is, waaruit de relational rationality blijkt. 

Organisatie X verlangt er niet naar om de basisteams volledig zelfsturend te maken, maar wenst wel 

meer zelfsturing in de teams. De reden om basisteams niet volledig zelfsturend te maken, maar in de 

teams wel veel zelfsturing te laten plaatsvinden, sluit aan bij visie van Organisatie X op de insteek van 

het behandelingstraject van cliënten. Alle Organisatie X professionals gaan namelijk uit van de eigen 

kracht van de cliënt. Ze willen dat de cliënt de regie over zijn eigen leven (terug) krijgt en willen daar 

als professionals een ondersteunende rol in hebben. Ingespeeld wordt op het zelfoplossend 

vermogen en het hulponafhankelijk maken van de cliënt in plaats van hulpbehoevend. Dit past bij de 
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vraag naar het terugdringen van het aantal hulpbehoeftigen in de ggz. Vanuit het practice what you 

preach principe, past het dus om de medewerkers zoveel mogelijk zelf te laten doen en slechts te 

ondersteunen waar noodzakelijk. Net zoals de cliënt zelf oplossingen dient te zoeken en zelf de regie 

dient te nemen, zo dient de medewerker ook zoveel mogelijk de eigen regie te nemen, ook wat 

betreft hun loopbaan. Deze gedachten achter de keuze voor meer zelfsturing in teams is gekozen als 

onderscheidend kenmerk ten opzichte van soortelijke instanties. De multidisciplinaire basisteams zijn 

niet vormgegeven vanuit efficiency, maar inhoud. Door middel van het aanbieden van zorg direct en 

dichtbij, welke met behulp van meer zelfsturing in multidisciplinaire teams kan plaatsvinden, tracht 

Organisatie X zich te onderscheiden. Deze houding naar buiten toe poogt Organisatie X ook intern 

toe te passen, gezien het gehanteerde practice what you preach principe. Ten slotte tracht 

Organisatie X aan de hand van de gekozen focus op multidisciplinaire basisteams bij te dragen aan de 

opgave om in de zorgsector kwalitatief goede zorg voor cliënten te organiseren op een zodanige 

wijze dat de financiële lasten voor BV Nederland zo veel mogelijke beperkt blijven. Het aspect 

kwaliteit is van groot belang voor het welbevinden van de cliënt. Bovendien draagt de kwaliteit bij 

aan een geestelijk gezonde bevolking wat van belang voor is voor een goed functionerende 

economie, bijdraagt aan veiligheid en leefbaarheid en zorgt voor lagere kosten in andere delen van 

het publieke domein en van het zorgdomein (ggz Nederland, 2013).  
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3. Oordeel publieke dimensie  

Mijn oordeel over de publieke dimensie van het vraagstuk dat ik onderzoek en van het beleid dat de 

organisatie voert dan wel zou kunnen voeren. 

Met het schrijven van dit paper is geprobeerd om de publieke dimensie van Organisatie X BV en de 

context waarin zij zich bevindt in kaart te brengen. Gezien de identiteit zoals omschreven door 

Noordegraaf en Teeuw (2003) lijkt Organisatie X te neigen naar een private organisatie met een 

publieke identiteit.  

Het vraagstuk over meer zelfsturing in multidisciplinaire teams is ingestoken vanuit relationele 

rationaliteit. De acties en ondernemingen van Organisatie X en de visie op (toekomstig) beleid passen 

binnen de maatschappelijke gestelde ontwikkelingen en kaders. Duidelijk mag zijn dat Organisatie X 

zich in een dynamische omgeving bevindt. Organisatie X dient organisatorische in te spelen op de 

beleidsafspraken en maatschappelijke ontwikkelingen met behoud van focus op de kwaliteit van 

zorg. Daarbij rijst de vraag op welke manier een organisatie haar medewerkers kan positioneren en 

de voorwaarden hiervoor, zodat een effectieve organisatiestructuur gerealiseerd kan worden die een 

juiste balans vindt tussen (de verwachte beheersing met betrekking tot) kosten en (de verwachtingen 

van een hoge) kwaliteit. Dit poogt Organisatie X te doen door mensen zelf de regie over hun leven en 

behandelproces te laten nemen, dit geldt ook voor de ontwikkeling van de loopbaan van 

medewerkers en de wijze waarop medewerkers processen willen veranderen. Het HR beleid is 

namelijk net zoals de behandelwijze gericht op eigen initiatief en ondernemerschap, wat past bij de 

ontwikkelingen in de maatschappij die burgers oproept om participatief te zijn. De klassieke 

verzorgingsstaat verandert namelijk langzaam maar zeker in een participatiesamenleving waar 

mensen hun eigen verantwoording dienen te nemen (Van Berkel & Leisink, 2013; Abrahamson, 

2010). Het (HR) beleid van Organisatie X speelt in op deze maatschappelijke ontwikkelingen. 

Bovendien speelt de economische rationaliteit ook een rol. De inrichting van de multidisciplinaire 

basisteams en de nadruk op meer zelfsturing is gekozen om zich te onderscheiden ten opzichte van 

concurrenten. Gezien de keuze voor meer zelfsturing in teams om financieel het hoofd boven water 

te houden en vanuit de gedachten zich te onderscheiden ten opzichte van de concurrenten is er 

binnen Organisatie X ook een bedrijfsmatige kant te zien waar sterk de nadruk ligt op 

kostencontroles, vergelijkingen en de groei van de organisatie.  

De spanning tussen economische rationaliteit en relationele rationaliteit zijn terug te zien in 

spanningen tussen enerzijds de verwachtingen en wensen van het management met betrekking tot 

het HR beleid en anderzijds de verwachtingen en wensen van de medewerkers met betrekking tot 

HR. In het onderzoek zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze wensen en 

verwachtingen kunnen worden vormgegeven in multidisciplinaire teams die meer zelf gaan sturen.  

Kortom, Organisatie X kan omschreven worden als een private organisatie met een publieke 

identiteit. Hoewel Organisatie X gericht is op groei om te kunnen overleven is haar kerntaak publiek, 

omdat zij zorgverlener in de Basis ggz en mensen helpt om (meer) grip op hun leven te krijgen.  
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