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Voorwoord 
 
Na maanden hard werken kan ik het nu zeggen: het is af! Met het afronden van dit afstudeeronderzoek 

van de master Strategisch Human Resource Management komt er een einde aan een fijne periode. Vijf 

jaar geleden begon ik met studeren aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

(USBO). Terugkijkend op deze periode kan ik zeggen dat ik het als een zeer waardevolle en vooral ook 

een hele leuke periode uit mijn leven heb ervaren. De vertrouwde sfeer, de docenten waar je altijd 

terecht kon met een vraag, de inhoudelijke vakken maar ook de vaardighedenvakken hebben mij 

gevormd tot wie ik ben. Tijdens mijn tijd op de USBO heb ik mijn weg gekozen richting de 

Organisatiewetenschap. Ik heb inhoudelijk geleerd over organisatieverandering, cultuur, structuur, 

bestuur en nog veel meer. Ook het ik geleerd wat het is om onderzoek te doen en hoe je 

wetenschappelijke artikelen kritisch kunt bekijken. Op professioneel vlak heb ik onder andere geleerd 

hoe ik voor een groep moet staan, hoe ik moet interviewen, hoe ik moet discussiëren en overtuigen. 

Op persoonlijk vlak heb ik mezelf leren kennen; door de persoonlijke trainingen die we hebben 

gekregen weet ik waar mijn sterke en minder sterke punten liggen. Ik heb geleerd hoe ik ben in een 

groep en wat mijn toegevoegde waarde is. Ik hoop dat deze kennis mij verder mag brengen in een 

nieuwe uitdaging. Ik wil alle docenten en medewerkers van de USBO bedanken hiervoor. 

In de master Strategisch Human Resource Management voelde ik me op mijn plek. Ik kreeg 

energie van de lessen en vond het leuk om te leren over ‘de menselijke factor’ in organisaties. Ik werd 

‘getriggerd’ door vraagstukken in de zorgsector en heb daar uiteindelijk ook dit onderzoek aan geweid. 

Met dank aan de begeleiding van Eva Knies heb ik met dit afstudeeronderzoek een mooi einde gemaakt 

aan een waardevolle periode. Ik wil Eva daarom bedanken voor de prettige begeleiding, de 

constructieve feedback waarmee je me altijd uitdaagde, het geduld en de interesse voor mijn 

onderzoek. Het is erg fijn om een goede begeleider te hebben zoals jij. Ook Peter Leisink wil ik 

bedanken voor de constructieve feedback tijdens de presentaties en voor de interesse in mijn 

onderzoek. Jullie hebben mijn onderzoek naar een hoger niveau getild. 

Natuurlijk gaat mijn dank ook uit naar mijn contactpersonen bij zorginstellingen Careyn en 

Cordaan. Bedankt Ingrid Windmeijer, Yasmin Noordberg en Anne Bosman voor het meedenken met 

mijn onderzoek en jullie openheid in processen binnen Careyn. Bedankt Jacqueline van Dorp voor alle 

hulp bij het praktische gedeelte: het versturen van de enquêtes en de mails. Bedankt Annika Janse en 

Dennis van den Heuvel voor het begeleiden van mijn onderzoek bij Cordaan. Ik kon bij jullie altijd 

terecht met vragen en jullie hebben me goed geholpen met zowel inhoudelijke als praktische keuzes. 

Bedankt daarvoor! Daarnaast wil ik natuurlijk de wijkverpleegkundigen bedanken die ik heb mogen 

interviewen, en alle verpleegkundigen en verzorgenden die de enquête hebben ingevuld. Zonder deze 

antwoorden had ik dit onderzoek niet uit kunnen voeren.  

Mijn dank gaat ook uit naar mijn ‘scriptiemaatjes’ Catharina Brandsma en Gita van Berkel 

bedanken. Jullie hebben mijn afstudeerperiode een stuk aangenamer gemaakt. Ik kon altijd met vragen 

bij jullie terecht en jullie waren altijd bereid om mee te denken. Ik wil jullie bedanken voor alle uren in 

de bieb, het gestoei met SPSS, de kritische vragen en de gezellige pauzes. Toch jammer dat het voorbij 

is! 

Tot slot wil ik Lennart, mijn ouders Robert en Carla en mijn zus Sanne bedanken voor alle hulp. 

Bedankt voor jullie positieve woorden, jullie luisterend oor en jullie creatieve ideeën! 
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Samenvatting 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij veel Nederlandse zorginstellingen 

kwaliteitstekorten geconstateerd (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2015). Staatssecretaris van Rijn 

van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil daarom de kwaliteit van zorg 

verbeteren (Van Rijn, 2015). Uit de praktijk bij Buurtzorg (KPMG & PLEXUS, 2015) en uit bestaand 

onderzoek (onder andere Ferlie & Shortell, 2001; Lipley, 2009) blijkt dat zelfsturing kan leiden tot een 

betere kwaliteit van zorg. Daarom is zelfsturing populair en implementeren steeds meer 

zorginstellingen deze manier van werken (Zorg voor Beter, 2014). Echter als medewerkers het niet 

gewend zijn om zelf te sturen dan kan dit negatieve effecten hebben op de prestatie (Langfred, 2007; 

Wageman, 1997). Zelfsturing leidt dus niet per definitie tot een betere kwaliteit van zorg. Het doel van 

dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het effect van zelfsturing op de kwaliteit van zorg, en 

onder welke omstandigheden zelfsturing een bijdrage aan kwaliteit van zorg levert.  

 Dit doel is bereikt door allereerst te onderzoeken of er een samenhang bestaat tussen de mate 

van zelfsturing en de kwaliteit van zorg. De mate van zelfsturing geeft aan in hoeverre een team de 

kenmerken van een zelfsturend team vertoont. Daarnaast hebben de gedachtes van medewerkers 

over de reden waarom het management Human Resource beleid invoert (HR attributies genoemd) een 

effect op prestatie, volgens Nishii, Lepak & Schneider (2008). Daarom is in dit onderzoek onderzocht 

in hoeverre de verschillende HR attributies over het invoeren van zelfsturende teams samenhangen 

met de kwaliteit van zorg. Als laatste is onderzocht onder welke omstandigheden zelfsturing bijdraagt 

aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Aan de hand van het AMO-model (onder andere 

Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000) is het modererende effect van bekwaamheden en 

motivatie van medewerkers op de samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg 

onderzocht.  

 Dit onderzoek is uitgevoerd in de thuiszorg bij de Nederlandse zorginstellingen Careyn en 

Cordaan. Beide organisaties zijn op dit moment bezig met de transitie naar zelfsturing. Het onderzoek 

kende een explorerend kwalitatief en een kwantitatief gedeelte. In het explorerend kwalitatieve 

gedeelte zijn door middel van documentanalyse en semigestructureerde interviews meetschalen 

opgesteld of aangepast aan de zorgcontext. Hierdoor sloten de meetschalen goed aan bij de 

onderzoekspopulatie. Deze meetschalen zijn vervolgens gebruikt voor het opstellen van de enquête 

voor het kwantitatieve gedeelte. Er zijn 500 enquêtes verspreid onder verpleegkundigen en 

verzorgenden in de thuiszorg, waarvan 233 hebben deelgenomen aan dit onderzoek (46,6%).  

De data is geanalyseerd aan de hand van multipele regressieanalyses en de resultaten hiervan 

tonen aan dat zelfsturing een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Maar deze samenhang 

wordt gemodereerd door motivatie: de medewerkers moeten gemotiveerd zijn om in een zelfsturend 

team te werken voordat zelfsturing zal leiden tot een betere kwaliteit van zorg. Als ze niet willen 

werken in een zelfsturend team dan zal een zelfsturend team zelfs een slechtere kwaliteit van zorg 

leveren. Daarnaast is een mediërend in plaats van een modererend effect van bekwaamheden op de 

samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg aangetoond; het werken in een 

zelfsturend team zorgt ervoor dat medewerkers meer kennis en vaardigheden voor het werken in een 

zelfsturend team ontwikkelen, die weer leiden tot een hogere kwaliteit van zorg. Als laatste blijken de 

hierboven genoemde HR attributies niet bepalend te zijn voor de kwaliteit van zorg. Zelfsturen in de 

zorg kan een kwaliteitsimpuls zijn!  

 

Trefwoorden: zelfsturende teams, mate van zelfsturing, kwaliteit van zorg, HR attributies, AMO. 
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1.1 Aanleiding 
De zorg in Nederland is volop in beweging; door onder andere de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg 

maar de middelen die hiervoor beschikbaar zijn nemen af (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS), 2014). Daarnaast heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij veel Nederlandse 

zorginstellingen kwaliteitstekorten geconstateerd (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2015). Volgens 

staatssecretaris van Rijn van het ministerie van VWS komt dit onder andere doordat zorgmedewerkers 

te weinig persoonlijke aandacht voor de cliënt hebben (Van Rijn, 2015). De persoonlijke benadering 

moet weer centraal komen te staan. In zijn plan van aanpak schrijft hij dat het allemaal draait om 

aandacht: aandacht voor de individuele zorgrelatie, voor zingeving, iemands netwerk en buurt (Van 

Rijn, 2015). Ook volgens het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ is verandering noodzakelijk en moet de 

kwaliteit van zorg flink verbeterd worden (Rutte & Samsom, 2012).   

Hoe kunnen zorgorganisaties ervoor zorgen dat de kwaliteit die ze leveren verbetert? Uit 

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het invoeren van zelfsturende teams onder bepaalde 

omstandigheden een effectieve bijdrage aan het realiseren van dit doel kan leveren (Cooney, 2004; 

Parker, Wall & Cordery, 2001; Van den Broek, Boselie & Paauwe, 2014). Een voorbeeld hiervan is 

Buurtzorg. Teams van wijkverpleegkundigen organiseren zelf het werk met behulp van een landelijke 

organisatie. Buurtzorg scoort gemiddeld hoger op kwaliteit tegen lagere kosten (KPMG & PLEXUS, 

2015). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het invoeren van zelfsturende teams kan zorgen voor meer 

tijd voor directe zorg, een hogere kwaliteit van zorg, meer tevreden patiënten en medewerkers, en 

voor minder verspilling (Lipley, 2009).  

Door deze potentiële voordelen zijn zelfsturende teams populair en wordt er bij andere 

zorgorganisaties steeds meer geëxperimenteerd met deze vorm van Human Resource beleid (hierna 

HR beleid) (Zorg voor Beter, 2014). Echter blijkt het in de praktijk lastiger uit te voeren dan verwacht 

(Van den Broek et al., 2014). De reden hiervoor kan zijn dat Buurtzorg is opgezet vanuit het idee van 

zelfsturing en andere organisaties zelfsturende teams implementeren in bestaande organisaties. Er 

zijn meer wetenschappelijke onderzoeken die kritische noten zetten bij het invoeren van zelfsturende 

teams (onder andere Langfred, 2007; Wageman, 1997). In organisaties waar medewerkers gewend zijn 

om geleid te worden kan zelfsturing onnatuurlijk aanvoelen (Wageman, 1997). De medewerkers zijn 

het niet gewend om zelf te sturen en zijn er ook niet altijd goed in. Het invoeren van zelfsturende 

teams blijkt een ingewikkeld en langdurig proces te zijn en het is maar de vraag of er de gewenste 

doelen mee behaald worden (Langfed, 2007). Maar onder welke omstandigheden kunnen zelfsturende 

teams wel bijdragen aan de kwaliteit van zorg? Spelen de motivatie en bekwaamheden van 

medewerkers hier een rol? Moeten de medewerkers kunnen en willen werken in een zelfsturend team 

voordat ze een betere kwaliteit van zorg leveren? 
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De gedachtes van de medewerkers over de reden achter de implementatie van HR beleid (ook wel HR 

attributies genoemd) kunnen ook bepalend zijn voor het succes van dit  HR beleid (Nishii, Lepak & 

Schneider, 2008). Als medewerkers bijvoorbeeld denken dat HR beleid geïmplementeerd wordt 

vanwege kostenbesparende motieven van het management, dan kan dit een negatief effect hebben 

op het gedrag van medewerkers, met een indirect negatief effect op prestatie. Maar als werknemers 

denken dat het wordt ingevoerd uit kwaliteitsverbeterende overwegingen dan kan dit juist positieve 

gevolgen hebben (Nishii et al., 2008). In dit onderzoek is het HR beleid de ‘zelfsturende teams’ en de 

prestatie de ‘kwaliteit van zorg’. Welke invloed hebben deze HR attributies van medewerkers over de 

implementatie van zelfsturende teams op de kwaliteit van zorg? 

Zelfsturende teams worden steeds meer ingevoerd met onder andere als doel de vereiste 

kwaliteitsverbetering te behalen. Echter geeft de wetenschap zoals hiervoor bleek tegenstrijdige 

conclusies over de effecten van het invoeren van zelfsturende teams. Het doel van dit onderzoek is 

dan ook om meer duidelijkheid te krijgen over de samenhang tussen zelfsturing en de kwaliteit van 

zorg. Met zelfsturing wordt in dit onderzoek de ‘mate van zelfsturing’ bedoeld. De mate van zelfsturing 

is in hoeverre een team de kenmerken van een zelfsturend team vertoont. Levert een hogere mate 

van zelfsturing een bijdrage aan de kwaliteit van zorg? Welke rol spelen de bekwaamheden en 

motivatie van medewerkers hierbij? En hebben de hierboven genoemde attributies van medewerkers 

over de implementatie van zelfsturende teams een effect op de kwaliteit van zorg?  Dit onderzoek 

speelt in op deze vragen.  

Er zal onderzoek gedaan worden bij twee Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VV&T) 

instellingen die recentelijk zijn overgegaan naar zelfsturende teams; Careyn en Cordaan. Het vraagstuk 

van dit onderzoek speelt een grote rol bij deze organisaties. Het nastreven van een hoge kwaliteit van 

zorg is een belangrijk doel van de transities (Careyn, 2015; Cordaan, 2013). Bij Careyn gaat het ‘kunnen’ 

werken in een zelfsturend team (bekwaamheden) en het ‘willen’ werken in een zelfsturend team 

(motivatie) van de medewerkers getest worden aan de hand van een barometer (Careyn, 2015). Dit 

onderzoek is een voorloper op deze barometer, aan de hand waarvan gekeken kan worden of de 

bekwaamheden en motivatie inderdaad van invloed zijn op de samenhang tussen mate van zelfsturing 

en de kwaliteit van zorg. Ook bij Cordaan wordt er aandacht besteed aan het willen en kunnen van de 

medewerkers. Er worden trainingen voor de medewerkers georganiseerd en er bestaat zelfs een 

‘Cordaan Academie’. Daarnaast wordt er tussentijds geëvalueerd om te kijken hoe de teams ervoor 

staan (Cordaan, 2013). Voor Cordaan is het zinvol om te weten of deze maatregelen om de 

bekwaamheid en motivatie van medewerkers te vergroten wel van effect zijn op de samenhang tussen 

mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg.  

 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 
Zoals in de inleiding al is gesteld wil het kabinet de kwaliteit van zorg verbeteren (Van Rijn, 2015; Rutte 

& Samsom, 2012). Het werken in zelfsturende teams blijkt binnen Buurtzorg te resulteren in een 

hogere kwaliteit van zorg (KPMG & PLEXUS, 2015). De vraag is of dit bij organisaties die zelfsturing 

invoeren waar ze dit niet gewend zijn ook leidt tot kwaliteitsverbetering. Bestaand onderzoek geeft 

aan dat dit niet altijd het geval is (Van den Broek et al., 2014; Langfred, 2007; Wageman, 1997;). 

Daarom is de doelstelling van dit onderzoek om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen 

zelfsturing en kwaliteit van zorg. Deze doelstelling valt uiteen in drie subdoelstellingen. 

De eerste subdoelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van het hoofdeffect: het effect van de 

mate van zelfsturing op de kwaliteit van zorg. Zoals al eerder vermeld gaat het in dit onderzoek om de 
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mate van zelfsturing: een team kan in verschillende mate kenmerken vertonen van een zelfsturend 

team. De tweede subdoelstelling gaat over de HR attributies, zoals beschreven in de inleiding. De 

gedachtes van medewerkers over de reden voor de implementatie van HR beleid kunnen van invloed 

zijn op de prestaties van medewerkers (Nishii et al., 2008). Omdat de prestaties van medewerkers 

invloed hebben op de kwaliteit van zorg (Knies, Leisink, & Kraus-Hoogeveen, 2013), is een subdoel van 

dit onderzoek om te kijken of er een samenhang bestaat tussen de verschillende HR attributies van 

medewerkers over de invoering van zelfsturende teams en de kwaliteit van zorg. De derde 

subdoelstelling van dit onderzoek is om te ontdekken onder welke omstandigheden mate van 

zelfsturing bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Dit wordt ook wel een modererend effect genoemd 

(Van der Velde,  Jansen & Dikkers, 2013). De modererende variabelen in dit onderzoek zijn de 

bekwaamheid (Ability) en motivatie (Motivation) van de medewerkers. Naast de bekwaamheid en de 

motivatie moeten medewerkers volgens het AMO-model ook de mogelijkheden (Opportunities) 

hebben om goed te kunnen presteren. Ability, Motivation en Opportunities vormen samen het AMO-

model (Appelbaum, Bailey, Berg & Kalleberg, 2000; Boxall & Purcell, 2011). De belangrijkste 

veronderstelling van dit model is dat werknemers het beste kunnen presteren als ze de 

bekwaamheden, motivatie en mogelijkheden om te presteren bezitten.  

De ‘O’ uit het AMO-model is in dit onderzoek de zelfsturende teams. Zelfsturende teams 

grijpen namelijk in op de organisatiestructuur en de manier van werken. Ze zorgen voor een andere 

indeling van het werk en geven de medewerkers andere mogelijkheden om te presteren. Volgens 

Boselie (2010) vallen zelfsturende teams daarom onder de Opportunity practices; HR beleid wat van 

invloed is op de mogelijkheden van de medewerkers. De ‘A’ en de ‘M’ uit het AMO-model zullen 

centraal staan binnen dit onderzoek om de relatie tussen zelfsturing en kwaliteit van zorg te duiden.  

 

Bovenstaande doelstellingen worden bereikt met de beantwoording van de volgende 

onderzoeksvraag:   

 

‘In hoeverre hangen de mate van zelfsturing en de HR attributies samen met de kwaliteit van zorg, en 

in hoeverre wordt de samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg gemodereerd 

door de bekwaamheden en motivatie van de medewerkers?’ 

 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

1. In hoeverre hangt de mate van zelfsturing samen met de kwaliteit van zorg?  

2. In hoeverre hangen de verschillende HR attributies samen met de kwaliteit van zorg?  

3. Zijn de motivatie en bekwaamheden van medewerkers van invloed op de samenhang tussen 

de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg?  

 

De centrale concepten van deze onderzoeksvraag zijn schematisch weergegeven in figuur 1. In het 

theoretisch kader (hoofdstuk twee) worden deze concepten en de relaties daartussen nader 

toegelicht. In de paragraaf hierna komt aan bod waarom dit relevant is om te onderzoeken.  

 

 

 

 



L.E. Bekkema (2015)  Het effect van zelfsturing op kwaliteit van zorg 

12 

 

 
 

Figuur 1. Centrale onderzoeksconcepten en de relaties daartussen 

 

1.3 Onderzoeksrelevantie 

Dit onderzoek is om zowel praktische, maatschappelijke als wetenschappelijke redenen relevant. Het 

onderzoek is uitgevoerd bij twee VV&T organisaties die recentelijk zijn overgegaan naar zelfsturende 

teams; Careyn en Cordaan. De medewerkers in deze zorgorganisaties waren het niet gewend om zelf 

sturing te geven, maar waren gewend te worden aangestuurd door een teamleider. Het antwoord op 

de onderzoeksvraag draagt bij aan het kunnen doen van aanbevelingen voor organisaties die 

zelfsturende teams willen invoeren of hier mee bezig zijn, en daarom is er sprake van een praktische 

relevantie. Als een organisatie de kwaliteit van zorg wilt verbeteren door middel van zelfsturende 

teams dan kunnen er aanbevelingen gedaan worden op basis van de resultaten van dit onderzoek. Als 

uit dit onderzoek blijkt dat zelfsturende teams geen of een negatieve samenhang hebben met de 

kwaliteit van zorg dan kan geadviseerd worden deze doelstelling op een andere manier te behalen. Als 

er een positieve samenhang is dan kan er gekeken worden naar wat het management kan doen om 

deze samenhang nog verder te versterken. Als blijkt dat de medewerkers bekwaamheden en motivatie 

nodig hebben om in een zelfsturend team goede kwaliteit van zorg te leveren dan kan hier bijvoorbeeld 

op ingespeeld worden door het inzetten van HR-instrumenten. Dit maakt het onderzoek praktisch 

relevant. Aan het einde van dit onderzoek (paragraaf 5.3) worden de gevonden aanbevelingen voor de 

praktijk beschreven.  

Naast dat dit onderzoek praktisch relevant is, is het ook voor de maatschappij relevant. Een 

goede kwaliteit van zorg is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Zoals in de inleiding duidelijk werd is 

het onderzoeken of zelfsturende teams daadwerkelijk een kwaliteitsverbetering van de zorg opleveren 

van belang. Dit komt onder andere door de verhoogde kwaliteitseisen die het kabinet aan de zorg stelt 

(Van Rijn, 2015). Het invoeren van zelfsturende teams is populair omdat zorgorganisaties de potentiële 

voordelen willen behalen (Zorg voor Beter, 2014). Of deze zorgorganisaties ook daadwerkelijk kunnen 

voldoen aan de hogere kwaliteitseisen door middel van het invoeren van zelfsturende teams is in dit 

onderzoek onderzocht.  

Vervolgens is dit onderzoek ook voor de wetenschap relevant. Dit komt omdat er in de 

bestaande wetenschappelijke onderzoeken tegenstrijdigheden bestaan over de gevolgen van 

zelfsturende teams op de kwaliteit van zorg. Zal zelfsturing een positief effect hebben op de kwaliteit 

van zorg zoals onder andere Feifer, Nocella, DeArtola, Rowden & Morrison (2002), Ferlie en Shortell 

(2001), Lipley, (2009), en Yeatts & Seward (2000) beweren? Of zal het juist negatieve effecten hebben, 

zoals onder andere Langfred (2004; 2007) en Wageman (1997) zeggen? Een andere reden om 

zelfsturende teams in te voeren is om kosten te besparen; de teammanager is niet meer nodig en 
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daarom kan er hier op bespaard worden. Van den Broek et al. (2014) tonen in hun onderzoek aan dat 

het vaak voorkomt dat bij de invoering van zelfsturende teams de focus ligt op het besparen van 

kosten, in plaats van het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De gewenste kwaliteitsverbetering zal 

dan niet worden gehaald (Van den Broek et al., 2014). Door te onderzoeken of de mate van zelfsturing 

samenhangt met de kwaliteit van zorg draagt dit onderzoek bij aan het wetenschappelijke debat over 

de link tussen HRM en performance. De zelfsturende teams zijn hier een vorm van HRM en de 

performance is de kwaliteit van zorg. Er bestaat geen overeenstemming over deze link. Boselie, Dietz 

en Boon (2005), Combs, Liu, Hall en Ketchen (2006), en Paauwe (2009) concluderen dat er een 

significante maar zwakke samenhang bestaat tussen HRM en performance. Anderen zijn hier kritischer 

over en zeggen dat deze conclusie nog niet getrokken kan worden (Wall & Wood, 2005). Naast de 

samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg is onderzocht of en in hoeverre 

bekwaamheden en motivatie van invloed zijn op deze samenhang. Door dit te onderzoeken ontstaat 

er meer duidelijkheid over de link tussen HRM en performance.   

HRM bestaat uit work practices (het management van werk) en uit people practices (het management 

van mensen) (Boxall & Macky, 2009; Boxall & Purcell, 2011). Zelfsturende teams grijpen in op de 

structuur van een organisatie en zo op de manier waarop het werk georganiseerd is. Zelfsturende 

teams zijn daarom een work practice (zie paragraaf 2.2). Volgens de overzichtsstudie van Boselie et al. 

(2005) wordt er in onderzoek naar HRM en performance vooral ingegaan op de people practices van 

HRM. Dit zijn practices zoals werving, selectie, inzetbaarheid, motiveren, belonen, trainen, behouden 

en ontwikkelen van werknemers (Boxall & Purcell, 2011). In dit onderzoek is de focus gelegd op de 

work practice, en de bijdrage daarvan aan performance. Door juist hier de focus op te leggen levert dit 

onderzoek een bijdrage aan de kennis over dit tweede type practices van HRM.  

Om de link tussen HRM en performance te duiden is in dit onderzoek het AMO-model gebruikt 

(Appelbaum et al., 2000; Boxall & Purcell, 2011). Het AMO-model is een veelgebruikt model om de 

relatie tussen HRM en performance mee te duiden (Boselie et al., 2005). Echter worden er in de 

bestaande onderzoeken vooral mediërende effecten van de AMO-variabelen aangetoond (Fey, 

Morgulis-Yakushev, Park & Bjorkman, 2009; Leisink & Knies, 2011; Knies & Leisink, 2014; Park, 

Mitsuhashi, Fey & Bjorkman, 2003). Doordat er in dit onderzoek uitgegaan wordt van een modererend 

in plaats van een mediërend effect tussen HRM en performance, onderscheidt het zich van deze 

bestaande onderzoeken en zal het nieuwe inzichten toevoegen aan de wetenschap. 

Er worden in dit onderzoek twee modererende effecten onderzocht: het modererende effect 

van bekwaamheden en motivatie op de samenhang tussen zelfsturing en de kwaliteit van zorg. De 

onderliggende gedachte hierachter is dat je zelfsturende teams wel in kunt voeren, maar als de 

medewerkers niet kunnen en willen werken in een zelfsturend team dan zal dit niet resulteren in een 

betere kwaliteit van zorg. Uit onderzoek van Holt, Armenakis, Feild en Harris (2007) blijkt dat 

medewerkers klaar zijn voor een organisatieverandering wanneer zij onder andere geloven dat ze 

capabel zijn om de verandering uit te voeren. Het beschikken over de juiste kennis en vaardigheden 

om te kunnen functioneren in een veranderende organisatie is belangrijk voor het slagen van een 

organisatieverandering. Als dit niet wordt gedaan zal dit leiden tot meer stress en er zal teniet worden 

gedaan aan de kernwerkprocessen van de organisatie (Fernandez & Rainey, 2006). Voor dit onderzoek 

wordt op basis hiervan verwacht dat de medewerkers geen goede kwaliteit van zorg kunnen leveren 

in een zelfsturend team als ze daarvoor niet over de juiste bekwaamheden beschikken. Om deze 

redenen wordt in dit onderzoek uitgegaan van een modererend effect van bekwaamheden op de 

samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Er is nog geen onderzoek gedaan naar 
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het modererende effect van bekwaamheden in de relatie tussen HRM en performance, en daarom is 

dit onderzoek relevant voor de wetenschap.  

Daarnaast wordt het modererende effect van motivatie in de samenhang tussen mate van 

zelfsturing en kwaliteit van zorg onderzocht. Uit onderzoek van Turner Parish, Cadwallader en Busch 

(2008) blijkt dat als medewerkers gemotiveerd zijn om de organisatieverandering tot uitvoering te 

brengen, dit onder andere een verbetering van de performance tot gevolg heeft. Er is al eerder een 

modererend effect van intrinsieke motivatie tussen een HR praktijk (functioneringsgesprekken) en 

performance gevonden (Kuvaas, 2006). Echter ging het hier om een people practice, terwijl het in dit 

onderzoek om een work practice gaat (zelfsturende teams). Omdat uit de wetenschappelijke literatuur 

blijkt dat door het verhogen van motivatie de organisatieverandering kan leiden tot een betere 

performance wordt hier uitgegaan van een modererend effect van motivatie.  

In dit onderzoek zijn de meetschalen voor bekwaamheden, motivatie en mogelijkheden 

aangepast aan de context van de zorg. Een meetschaal context-specifiek maken is belangrijk in de 

publieke sector (Knies et al., 2013). Dit komt omdat de essentie van de dienstverleners verschilt. Er 

worden meerdere en soms tegenstrijdige doelen nagestreefd waardoor het lastig is om performance 

te meten. Zorgmedewerkers moeten over andere kennis en vaardigheden beschikken dan 

bijvoorbeeld politieagenten. Ook de motivatie van zorgmedewerkers kan anders zijn. In het 

theoretisch kader van dit onderzoek zal worden toegelicht dat Boyne (2002) een aantal generieke 

categorieën heeft opgesteld aan de hand waarvan performance kan worden gemeten in de (semi) 

publieke sector. Deze categorieën zijn echter algemeen van aard en niet aangepast aan de context van 

de verschillende dienstverleners. Het is belangrijk om dit wel aan te passen aan de context omdat er 

grote verschillen kunnen zitten tussen bijvoorbeeld de efficiency en outcomes van de dienstverleners 

binnen de  publieke sector. Door het aanpassen van de meetschalen aan de zorgcontext draagt dit 

onderzoek bij aan de kennis over context-specifieke meetschalen voor de (semi) publieke sector.  

Onderzoek naar zelfsturende teams in de zorgsector is wel al door meer onderzoekers gedaan 

(onder andere Van den Broek et al. 2014; Feifer et al., 2002; Ferlie & Shortell, 2001; Lipley, 2009; Yeatts 

& Seward, 2000). Echter werd in deze onderzoeken zelfsturing op zich onderzocht, en niet de ‘mate 

van zelfsturing’, zoals in dit onderzoek. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat teams in meerdere 

of mindere mate zelfsturend kunnen zijn, waardoor er een gradatie in de mate van zelfsturing zit. 

Zelfsturing is nog niet eerder op deze manier onderzocht. Deze bestaande onderzoeken zijn daarnaast 

ook met name uitgevoerd in Engeland en de Verenigde Staten,  enkele uitzonderingen in Nederland 

daargelaten (Almekinders, 2006; Van den Broek et al., 2014). Er is behoefte aan meer onderzoek naar 

zelfsturende teams in de zorgsector in Nederland om de conclusies hierover meer context-specifiek 

voor Nederland te maken. In de Angelsaksische cultuur in de Verenigde Staten en Engeland is winst 

een belangrijke maatstaf voor succes en speelt de overheid een kleine rol terwijl in de Rijnlandse 

cultuur (ook wel de overlegcultuur) in Nederland de overheid een grote rol speelt en er ook andere 

doelen worden nagestreefd, zoals kwaliteit en geluk. Dit zorgt ervoor dat zorginstellingen in Nederland 

meer onderhevig zijn aan wetgeving en toezicht vanuit de overheid, en dat er fundamenteel andere 

doelen worden nagestreefd. Dit heeft gevolgen voor het (HRM) beleid en organisatie van de 

zorginstellingen (Sprenger, Spruijt & De Jong, 2011). 

Verder beperken deze onderzoeken zich tot zieken- en verpleeghuizen, terwijl zelfsturing ook 

wordt ingevoerd in de thuiszorg (Almekinders, 2006). Door Almekinders (2006) is wel onderzoek 

gedaan bij Sensire, een Nederlandse thuiszorgorganisatie die de transitie heeft gemaakt naar 

zelfsturende teams. Hierbij is gekeken naar de kwaliteit van de organisatie (flexibiliteit, 

beheersbaarheid, innovatievermogen), kwaliteit van de arbeid (laag verzuim, verloop) en kwaliteit van 
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de arbeidsverhoudingen (effectief overleg). De kwaliteit van zorg (de service die geleverd wordt) is hier 

niet in meegenomen. Het onderzoek van Almekinders (2006) is kwalitatief van aard, terwijl in dit 

onderzoek zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden worden gebruikt. Bovengenoemde 

argumenten laten zien dat dit onderzoek relevant en van toegevoegde waarde is voor de wetenschap, 

de maatschappij en de praktijk.  

 

1.4 Leeswijzer 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zal allereerst in hoofdstuk twee het theoretisch kader 

worden beschreven waarin de centrale concepten van dit onderzoek en de relaties daartussen worden 

uitgewerkt. Vanuit deze theorieën en besproken relaties is er een onderzoeksmodel samengesteld die 

wordt getoetst door middel van hypothesen. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de methodische 

verantwoording gegeven van het onderzoek. Hierin wordt de dataverzameling nauwkeurig 

beschreven, worden de gekozen meetschalen verantwoord en de data-analyse weergegeven. De 

resultaten van het onderzoek staan beschreven in hoofdstuk vier. Tot slot volgen in hoofdstuk vijf de 

discussie en conclusie waarin de resultaten kritisch worden besproken en vergeleken met eerdere 

onderzoeken. Ook worden er praktische implicaties besproken en wordt het onderzoek kritisch belicht 

om mogelijke vragen voor vervolgonderzoek te formuleren.  
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2. Theoretisch kader 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zal een verkenning van de belangrijkste concepten van dit onderzoek en de relaties 

hiertussen besproken worden aan de hand van bestaand wetenschappelijk onderzoek. Zoals al eerder 

vermeld gaat het in dit onderzoek om de relatie tussen HRM (zelfsturende teams) en performance 

(kwaliteit van zorg). Allereerst zal toegelicht worden wat er al bekend is over deze twee concepten. 

Daarna wordt een overzicht gegeven van wat er al bekend is over de link tussen zelfsturende teams en 

kwaliteit van zorg. Ook wordt behandeld waarom medewerkers denken dat de organisatie voor het 

invoeren van zelfsturende teams kiest en wat dit voor invloed heeft. Om de link tussen HRM en 

performance te duiden komt als laatste het AMO-model aan de orde, waarbij de bekwaamheden en 

motivatie van de medewerkers worden besproken. Tussen de centrale concepten door zullen de 

hypothesen worden opgesteld. Het theoretisch kader zal eindigen met een onderzoeksmodel, 

opgesteld uit de hypothesen.  

 

2.1 Performance: Kwaliteit van zorg 

Performance kan breed gedefinieerd worden als de uiteindelijke resultaten van de 

organisatieactiviteiten (Boselie, 2010). Omdat dit onderzoek in de zorg gedaan wordt, en dus in de 

(semi) publieke sector, gaat het hier om public service performance. Het definiëren van performance 

in de publieke sector is lastig. Er worden meerdere en soms tegenstrijdige doelen nagestreefd 

waardoor performance in de publieke sector multidimenioneel genoemd kan worden(Rainey, 2009). 

Boyne (2002) sluit aan bij deze multidimensionele benadering van performance. Boyne (2002) 

definieert public service performance voor lokale overheden aan de hand van een aantal generieke 

categorieën: efficiëntie, output en service uitkomsten, reactievermogen en democratische 

uitkomsten. Efficiëntie verwijst naar de kosten per eenheid van de output, output verwijst naar de 

kwantiteit en kwaliteit van services, effectiviteit verwijst naar het behalen van formele doelstellingen, 

reactievermogen verwijst naar beoordelingen van tevredenheid door gebruikers, en democratische 

uitkomsten verwijzen naar eerlijkheid, participatie en verantwoording (Boyne, 2002). Deze vijf 

dimensies omschrijven public service performance in algemene zin. Deze algemene definitie van public 

service performance wordt veel gebruikt omdat het alle dimensies lijkt te omvatten. Andrews, Boyne 

en Walker (2006) nemen impliciet aan dat het combineren van alle dimensies van Boyne (2002) leidt 

tot een algehele meting van public service performance (Knies et al., 2013).  

 Echter mist in de dimensies van Boyne (2002) de aandacht voor context, waardoor de 

dimensies toch algemeen van aard zijn. Volgens Boxall et al. (2007) is het belangrijk om aandacht te 

hebben voor de context van de organisatie. Performance van verschillende publieke organisaties kan 

niet allemaal op dezelfde manier gedefinieerd worden omdat het niet voor alle organisaties hetzelfde 
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betekent (Knies et al., 2013). Het aanpassen van de definitie van public service performance aan de 

context van het onderzoek is daarom nodig. Het context-specifiek maken van de definitie van 

performance heeft ook als voordeel dat de respondenten de vragen over public service performance 

beter begrijpen, waardoor de validiteit van de meting van performance wordt vergroot (Knies et al., 

2013). Omdat de context van dit onderzoek de zorgsector is, en vanwege de verhoogde kwaliteitseisen 

voor de zorg zoals in de inleiding werd beschreven, wordt ‘kwaliteit van zorg’ gezien als de 

performance in dit onderzoek. 

Maar wat is kwaliteit van zorg? Donabedian (1988) maakt onderscheid tussen drie 

componenten in kwaliteit van zorg: structuur, proces en uitkomst. Onder structuur worden de 

karakteristieken van het systeem wat zorg levert verstaan. Proces gaat over de gedragingen van de 

medewerkers die nodig zijn om zorg te leveren, en ook de zorg zelf (de interactie tussen de cliënt en 

de medewerker). Uitkomst is de verbetering die optreedt in de gezondheid van de cliënt (in Hogston, 

1995). Zorgorganisaties worden hierop gecontroleerd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(Rijksoverheid, 2015). Aan de hand van de Consumer Quality (CQ)-index wordt de kwaliteit van de zorg 

vanuit cliëntperspectief in kaart gebracht. Deze index laat zien wat cliënten belangrijk vinden en wat 

hun ervaringen zijn (Nivel, 2015).  

Staatssecretaris van Rijn (2015) heeft een plan van aanpak opgesteld om de kwaliteit van zorg 

te verbeteren, zoals in de inleiding al beschreven is. Hierin staat dat er bij goede zorg gestreefd wordt 

naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt. Veiligheid van de zorg is de basis, zoals 

hygiëne en medicatie verstrekking. Maar de concrete individuele invulling van de zorg gebeurt in 

samenspraak tussen de cliënt, zijn of haar naasten en de zorgverlener. Het uitgangspunt hierbij is dat 

de cliënt zoveel mogelijk zelf beslist omdat de cliënt het beste weet wat voor hem of haar kwaliteit van 

leven inhoudt. Daarom staat een persoonsgerichte benadering van de zorgverleners centraal in de 

nieuwe visie van de zorg. Het draait allemaal om aandacht: aandacht voor de individuele zorgrelatie, 

voor zingeving, iemands netwerk en buurt (Van Rijn, 2015). In de nieuwe benadering van kwaliteit van 

zorg draait het dus naast de veiligheid van de zorg ook om een persoonsgerichte benadering en 

aandacht. De brancheorganisatie voor zorgondernemers in Nederland, ActiZ, heeft het Kwaliteitskader 

Verantwoorde Zorg voor de VV&T sector opgesteld (2014a). ActiZ speelt in op deze nieuwe benadering 

van kwaliteit van zorg en heeft daarom de ambitie om ‘aandachtige zorg’ na te streven opgesteld voor 

zorginstellingen (ActiZ, 2014a).  

Knies et al. (2013) hebben onderzoek gedaan naar de betekenis van aandachtige zorg. 

Aandachtige zorg houdt in dat de cliënten tevreden zijn met de zorg die zij ontvangen, voelen dat er 

naar hen geluisterd wordt, behandeld worden met respect, inspraak hebben in de geleverde zorg en 

verder kunnen leven zoals ze dat gewend waren (Knies et al., 2013, p. 16). Deze definitie van 

aandachtige zorg wordt ook in dit onderzoek gebruikt. Het leveren van aandachtige zorg heeft 

implicaties voor de procescategorie van Donabedian (1988) (Knies et al., 2013). Voor het leveren van 

aandachtige zorg zijn andere gedragingen nodig van de medewerkers. Medewerkers moeten aandacht 

hebben voor de cliënt, ze moeten de cliënt respecteren en individueel benaderen. Kwaliteit van zorg 

wordt in dit onderzoek gedefinieerd als aandachtige zorg omdat dit aansluit bij de eisen van het kabinet 

en bij het kwaliteitskader voor de VV&T sector van ActiZ. De definitie van aandachtige zorg opgesteld 

door Knies et al. (2013) wordt in dit onderzoek als definitie gehanteerd omdat deze definitie alle 

aspecten bevat. Het verwijst ook naar de gedragingen van de medewerkers die nodig zijn om 

aandachtige zorg te kunnen leveren. Knies et al. (2013) hebben een context-specifieke meetschaal 

opgesteld voor het meten van aandachtige zorg. Deze meetschaal is ook in dit onderzoek gebruikt (zie 

hoofdstuk drie).  
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Nu duidelijk is wat er met performance wordt bedoeld in dit onderzoek, zal hierna worden toegelicht 

wat er met HRM wordt bedoeld.  

 

2.2 HRM: Zelfsturende teams 

Zoals al eerder beschreven bestaat HRM uit people practices en work practices. People practices 

hebben invloed op hoe organisaties mensen aannemen en managen. Work practices hebben invloed 

op de manier waarop het werk georganiseerd is (Boxall & Macky, 2009; Boxall & Purcell, 2011). 

Zelfsturende teams grijpen in op de fundamentele structuur van een organisatie en zo op de manier 

waarop het werk georganiseerd is. Zelfsturende teams zijn een work practice, en daarom een vorm 

van HR beleid. Zelfsturende teams zijn zelfs een High Performance Work Practice (HPWP): het is een 

work practice die prestatieverhogend kan zijn omdat het zorgt voor meer mogelijkheden voor de 

werknemers om hun werk uit te voeren (Boselie, 2010; Combs et al., 2006). Uit de inleiding bleek al 

dat steeds meer organisaties zelfsturende teams invoeren met onder andere als doel om de prestatie, 

de kwaliteit van zorg, te verhogen (Zorg voor Beter, 2014).  

In dit onderzoek gaat het om zorgorganisaties die zelfsturende teams invoeren als nieuwe 

vorm van organiseren. Almekinders (2006) noemt het een ombouw van de traditionele 

bureaucratische organisatie, ‘de mammoettanker’, naar een organisatie gebaseerd op het 

sociotechnisch perspectief, ‘de vloot van kleinere schepen’ (p. 7). In een sociotechnische organisatie 

staat het primaire proces centraal en dit wordt als uitgangspunt genomen bij het inrichten van de 

organisatie. De stuur- en regeltaken van de top en de staf gaan naar de mensen die zelf het 

operationele proces uitvoeren (Van Ingen, Schut, Simons, Wijnen & Zuylen, 2000). De overgang naar 

zelfsturende teams vraagt om een andere manier van werken. Zoals Ferlie en Shortell (2001) zeggen: 

‘There is more to an effective team than gathering people in a room’ (p.11). Het vraagt om 

veranderingen van de organisatie en de medewerkers. De teammanager is niet meer verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van zorg, maar die verantwoordelijkheid ligt nu bij het hele team (Ferlie & Shortell, 

2001). Het leveren van zorg moet centraal komen te staan, waarbij de regelcapaciteit niet meer 

centraal ligt maar op lokaal niveau. Kleine flexibele teams met breed inzetbare teamleden, 

taakverbreding, een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke 

bouwstenen in een moderne sociotechnische organisatie (Almekinders, 2006).  

In de onderzoeksvraag van dit onderzoek gaat het om de mate van zelfsturing. Met de mate 

van zelfsturing wordt in dit onderzoek bedoeld in hoeverre een team de kenmerken vertoont van een 

zelfsturend team. Het is bijna onmogelijk direct van een niet zelfsturend team naar een zelfsturend 

team te gaan. Het is van belang om stapsgewijs de teamontwikkeling door te voeren. De teams 

ontwikkelen zich steeds meer naar een zelfsturend team en worden steeds onafhankelijker (Van 

Amelsvoort, 2000). Het ene team toont in het begin van de transitie al een aantal kenmerken van 

zelfsturing en het andere niet. Gesteld kan worden dat er een gradatie zit in de mate waarin een team 

zelfsturend kan zijn.  

Om de mate van zelfsturing aan te kunnen tonen moet eerst duidelijk zijn hoe zelfsturende 

teams gedefinieerd worden en welke kenmerken ze hebben. Het begrip zelfsturende teams wordt in 

de bestaande wetenschappelijke literatuur grofweg hetzelfde gedefinieerd. Volgens Wageman (1997) 

is het centrale principe van zelfsturende teams ‘that the teams themselves, rather than managers, take 

responsibility for their work, monitor their own performance, and alter their performance strategies as 

needed to solve problems and adapt to changing conditions’ (p.14). Deze werknemers zijn dus niet 

alleen verantwoordelijk voor de technische aspecten van het werk maar ook voor de 
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managementtaken, zoals het maken van de planningen en het bijhouden van de prestaties (Tjepkema, 

2003; Wageman, 1997; Yeatts & Seward, 2000). Volgens Tjepkema (2003) streeft een zelfsturend team 

eenzelfde doel na en hebben ze meer vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen met betrekking 

tot het werkproces (bijvoorbeeld problemen oplossen of het proces optimaliseren). Van Amelsvoort 

en Scholtes (1993) hebben principes opgesteld voor het ontwerpen van een zelfsturend team. Naast 

de al genoemde kenmerken voegen zij er nog aan toe dat leden van een zelfsturend team onderling 

afhankelijk van elkaar zijn en dat er geen interne statusverschillen bestaan tussen de teamleden. Ook 

is er een aanspreekpunt voor de buitenwereld aanwezig (Van Amelsvoort & Scholtes, 1993, pp. 21-40).   

Deze kenmerken zullen worden meegenomen in de operationalisatie van het begrip mate van 

zelfsturing. Maar, zoals Tjepkema (2003) aangeeft, zelfsturende teams worden gecreëerd in de 

specifieke context waarin ze opereren. Daarom zullen deze kenmerken worden gecheckt en aangevuld 

door middel van exploratief kwalitatief onderzoek (zie hoofdstuk drie).  

 

2.3 Zelfsturende teams en kwaliteit van zorg 

De relatie tussen HRM en performance is al veel onderzocht (Boslie et al., 2005). Echter bestaat er 

geen overeenstemming over deze relatie, zoals in de inleiding beschreven staat. Combs et al. (2006), 

Boselie et al. (2005), en Paauwe (2009) concluderen dat er een significante maar zwakke samenhang 

bestaat tussen HRM en performance. Anderen zijn hier kritischer over en zeggen dat deze conclusie 

nog niet getrokken kan worden (Wall & Wood, 2005). Gelijk aan de onenigheid over de relatie tussen 

HRM en performance in bestaand wetenschappelijk onderzoek, bestaat er ook onenigheid over de 

relatie tussen zelfsturende teams en kwaliteit van zorg. In bestaand onderzoek zijn zowel positieve als 

negatieve effecten van zelfsturende teams te vinden, die direct of indirect van invloed kunnen zijn op 

de kwaliteit van zorg.  

Volgens Carson, Tesluk en Marrone (2007) heeft het werken met zelfsturende teams 

voordelige effecten voor een organisatie. Allereerst kan het zorgen voor een verhoging van de 

prestaties, omdat de werknemers dichter bij de klant staan en beter in kunnen gaan op specifieke 

behoeften. Ten tweede kan het zorgen voor een verhoging van de leercapaciteit en het 

aanpassingsvermogen van de organisatie, omdat leden van zelfsturende teams de mogelijkheid 

hebben om te experimenteren en betere strategieën te ontwikkelen die bij hun taken passen. Ten 

derde kan het de commitment van de werknemers aan de organisatie verhogen, omdat de leden van 

zelfsturende teams meer betrokken zijn bij belangrijke organisatorische beslissingen (Carson et al., 

2007). Er is ook onderzoek gedaan naar de effecten van zelfsturing in de zorgsector (onder andere 

Almekinders, 2006; Van den Broek et al., 2014; Feifer et al., 2002; Ferlie & Shortell, 2001; Lipley, 2009; 

Yeatts & Seward, 2000). Volgens Lipley (2009) kan het invoeren van zelfsturende teams zorgen voor 

meer tijd voor directe zorg, voor een hogere kwaliteit van zorg, voor meer tevreden patiënten en 

medewerkers, en voor minder verspilling. Zowel Ferlie en Shortell (2001) als Yeatts en Seward (2000) 

geven aan dat zelfsturende teams kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van zorg. Ze 

geven wel aan dat er meer bewijs nodig is voor deze conclusies. Bij de Nederlandse zorginstelling 

Sensire leverde de invoering van zelfsturende teams ook voordelen op. Zo had de 

organisatieverandering een positieve invloed op de doelmatigheid, de klantwaardering en het 

werknemersoordeel (Almekinders, 2006).  

Naast de genoemde positieve effecten zijn er kanttekeningen te plaatsen bij het invoeren van 

zelfsturende teams. In de praktijk observeren managers langzame en soms geen vooruitgang in de 

inspanning van teamleden om verantwoordelijkheid te nemen voor beslissingen die eerst door de 
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manager genomen werden. Veel teams blijven op dezelfde manier werken als dat ze al deden. In 

traditionele organisaties wordt zelfsturing soms als onnatuurlijk ervaren omdat medewerkers  deze 

manier van organiseren niet gewend zijn (Wageman, 1997). Zelfsturende teams zijn niet altijd goed in 

het managen van zichzelf en door de autonomie die ze krijgen is de kans op misdragingen en conflicten 

groter (Langfred, 2007). Teamleden controleren elkaar minder omdat ze elkaar vertrouwen, wat een 

negatief effect kan hebben op prestaties (Langfred, 2004). Medewerkers in zelfsturende teams kunnen 

meer werkdruk ervaren en kunnen de bijkomende managementtaken zien als een verspilling van de 

tijd voor de cliënt (Van den Broek et al., 2014). Zelfsturende teams zullen volgens Wageman, (1997) 

dan nooit bijdragen aan de prestatie van de organisatie omdat ze niet werken zoals het zou moeten .  

Uit bovenstaande is op te maken dat het in de wetenschappelijke literatuur nog niet duidelijk 

is of er een positieve of negatieve samenhang tussen zelfsturende teams en de kwaliteit van zorg is. 

Omdat zelfsturende teams in dit onderzoek wordt gedefinieerd en gemeten als mate van zelfsturing, 

luidt de volgende hypothese:  

 

Hypothese 1: De mate van zelfsturing hangt samen met de kwaliteit van zorg. 

 

Nu is het duidelijk waar de relatie tussen HRM en performance in dit onderzoek over gaat en wat er 

op basis van bestaand wetenschappelijk onderzoek verwacht wordt. Wat ook een belangrijke factor in 

de HRM performance theorie is, zijn de gedachten van de medewerkers over de reden van de 

organisatie om HR beleid in te voeren. Dit wordt in de volgende paragraaf toegelicht.  

 

2.4 HR attributies   

Naast het HR beleid zijn er ook andere factoren die van invloed zijn op performance. Factoren die 

ervoor zorgen dat HR beleid niet altijd teweeg brengt wat van tevoren bedacht is zijn de zogenoemde 

logics (Van den Broek et al., 2014) of HR attributies (Nishii et al., 2008). Van den Broek et al. (2014) 

onderscheiden twee soorten redenen waarom zelfsturende teams ingevoerd worden: de business-like 

logic en de professional logic. In de business-like logic gaat het om behalen van doelstellingen omtrent 

efficiëntie, en in de professional logic gaat het om kwaliteitsdoelstellingen. Deze twee soorten 

doelstellingen kunnen beide nagestreefd worden, zoals bij Buurtzorg gebeurt. Echter is Buurtzorg op 

dit gebied een uitzondering. De combinatie van de twee logics is in de praktijk lastiger dan verwacht 

(Van den Broek et al., 2014). In de praktijk krijgt de business-like logic vaak de overhand en wordt er 

minder gestreefd naar kwaliteitsdoelstellingen. Dit kan onder andere komen doordat de kiezers en de 

uitvoerders van de zelfsturende teams niet dezelfde personen zijn. De kiezers zijn de managers en die 

handelen vaak vanuit de business-like logic, terwijl de uitvoerders de verpleegkundigen en 

verzorgenden zijn die vaak handelen vanuit de professional logic (Van den Broek et al., 2014). Waar 

Van den Broek et al. (2014) het hebben over logics, hebben Nishii et al. (2008) het over attributies. Zij 

onderscheiden vijf dimensies van redenen om HR beleid in te voeren. Zij noemen de redenen die 

medewerkers geven aan de motivatie van het management om bepaald HR beleid in te voeren HR 

attributies. De vijf dimensies op basis waarvan de attributies kunnen worden ingedeeld zijn: 

business/strategic goal underlying HR, employee-oriented philosophy, commitment-focused, control-

focused en external attributies (zie tabel 1).  
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HR beleid wat volgens medewerkers ingevoerd wordt vanwege interne redenen voor de organisatie 

(bijvoorbeeld voor het behouden en aantrekken van personeel) worden interne attributies genoemd. 

Interne attributies zijn onder te verdelen in business/strategic goals (doelen die ten goede komen aan 

de organisatie/strategie) en employee-oriented goals (doelen die ten goede komen aan de 

werknemers). De business/strategic goals kunnen worden onderverdeeld in kwaliteitsverbeterende en 

kostreducerende strategieën. De employee-oriented goals kunnen worden onderverdeeld in het 

maximaliseren van het welzijn van medewerkers en de efficiëntie van medewerkers. Zoals te zien in 

de tabel zijn service kwaliteit en medewerkers welzijn commitment-focused attributies. Onderzoek 

heeft aangetoond dat deze een positief effect hebben op de houding en het gedrag van medewerkers. 

Als medewerkers denken dat HR beleid wordt ingevoerd om de kwaliteit en/of het welzijn van 

medewerkers te verbeteren dan heeft dit een positief effect op performance. Dit komt gedeeltelijk 

overeen met de professional logic van Van den Broek et al. (2014), waar het ook gaat om 

kwaliteitsredenen. Omdat blijkt dat deze HR attributies een positief effect hebben op performance, 

worden de volgende hypotheses gevormd: 

 

Hypothese 2A: De attributie van medewerkers over het verbeteren van de kwaliteit als reden voor de 

implementatie van zelfsturende teams heeft een positieve invloed op de kwaliteit van zorg. 

 

Hypothese 2B: De attributie van medewerkers over het verbeteren van het welzijn van de medewerkers 

als reden voor  de implementatie van zelfsturende teams heeft een positieve invloed op de kwaliteit 

van zorg. 

 

Als medewerkers denken dat HR beleid wordt ingevoegd om kosten te reduceren en/of de efficiëntie 

te maximaliseren (control-focused attributions) dan heeft dit een negatief effect op performance 

(Nishii et al., 2008). Dit komt gedeeltelijk overeen met de business-like logic van Van den Broek et al. 

(2014). Van den Broek et al. (2014) zeggen dat deze attributies/logics niet in dezelfde mate nagestreefd 

kunnen worden. De control-focused attributie/business-like logic zal altijd de overhand krijgen (Van 

den Broek et al., 2014). Op basis van deze conclusie worden de volgende hypothesen gevormd: 

 

Hypothese 2C: De attributie van medewerkers over het besparen van kosten als reden voor de 

implementatie van zelfsturende teams heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. 

 

Hypothese 2D: De attributie van medewerkers over het uitbuiten van de medewerkers als reden voor 

de implementatie van zelfsturende teams heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van zorg. 

 

Tabel 1. Typology of HR Attributions (Nishii et al., 2008) 

 Internal Attributions External Attribution 

Business/strategic goal 

underlying HR 

Employee-oriented 

Philosophy 

 

 
 

Union Compliance 
Commitment-Focused Service quality Employee Well-Being 

 

Control-Focused Cost Reduction Exploiting Employees 
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Externe attributies gaan over redenen buiten de organisatie; het HR beleid wordt ingevoegd uit reactie 

op de omgeving (Nishii et al., 2008). Het proces waarin organisaties zich aanpassen aan hun omgeving 

wordt isomorfisme genoemd (DiMaggio & Powell, 1983). Organisaties passen zich aan omdat ze willen 

voldoen aan de verwachtingen van de andere organisaties in hun omgeving. Dit wordt ook wel de ‘iron 

cage’ genoemd, omdat organisaties worden gedwongen zich aan te passen aan hun omgeving 

(DiMaggio & Powell, 1983). Het institutioneel isomorfisme speelt zich af tussen organisaties. 

Institutioneel isomorfisme is volgens DiMaggio en Powell (1983) te verdelen in drie verschillende 

vormen: opgelegd (coercive), imiterend (mimetic) en normatief (normative) isomorfisme. Opgelegd 

isomorfisme heeft volgens DiMaggio en Powell (1983) vooral te maken met de druk die een organisatie 

wordt opgelegd vanuit de omgeving. Deze druk kan zowel door formele wetten en regels vanuit het 

Rijk, informele druk vanuit andere organisaties, als door sociaal-culturele normen en eisen van actoren 

worden opgelegd. Bij imiterend isomorfisme nemen organisaties bewust of onbewust de structuur en 

het gedrag van andere organisaties over (DiMaggio & Powell, 1983). Een belangrijke reden om een 

andere organisatie te imiteren is vaak omdat deze als succesvoller wordt gezien. Organisaties vinden 

het ook vaak makkelijker om andere organisaties na te doen dan om zelf beslissingen te moeten nemen 

op basis van analyses of gestelde doelen. Normatief isomorfisme heeft te maken met de invloed van 

(nieuwe) medewerkers op een organisatie (DiMaggio & Powell, 1983). Deze medewerkers nemen 

ervaring en ideeën mee uit andere organisaties.   

Nishii et al. (2013) toonden aan dat externe motieven geen effect hebben op prestatie. Er is 

dan sprake van sociaal wenselijkheid en legitimiteit, en dit heeft geen invloed op prestatie omdat het 

weinig zegt over de onderliggende dreigingen en waardes van het management, waardoor het weinig 

zegt over de gedachtes en gedragingen van de werknemers (Nishii et al., 2013). Om deze reden is de 

volgende hypothese opgesteld:  

 

2E) De attributie van medewerkers over externe motieven als reden voor de implementatie van 

zelfsturende teams heeft geen invloed op de kwaliteit van zorg. 

 

De categorisering van Van den Broek et al. (2014) is onder te brengen in de categorisering van Nishii 

et al. (2008). Dit omdat de business-like logic een onderdeel is van de control-focused attributie, en de 

professional logic een onderdeel is van de commitment-focused attributie. De categorisering van Nishii 

et al. (2008) is daarom uitgebreider en zal in dit onderzoek gebruikt worden om een alomvattend beeld 

te krijgen. In het explorerende kwalitatieve onderzoek zal gekeken worden of deze attributies ook in 

deze vorm voorkomen in de zorgcontext. Aan de hand van dit explorerende onderzoek zullen deze 

attributies wellicht aangepast worden zodat ze goed aansluiten bij de zorgmedewerkers (zie hoofdstuk 

drie).   

 

2.5 Link HRM en performance: AMO-model 
Zoals in paragraaf 2.3 is toegelicht bestaan er in de wetenschap verschillende opvattingen over de 

relatie tussen HRM en performance. Maar hoe komt deze samenhang tot stand? Het AMO-model 

wordt veel gebruikt als categorisering van de mechanismen die een rol spelen in de relatie tussen HRM 

en performance (Boselie et al., 2005). Volgens het AMO-model wordt de prestatie bepaald door de 

bekwaamheden (Abilities), de motivatie (Motivation) en de mogelijkheden (Opportunities) van de 

medewerker (Appelbaum et al., 2000; Boxall & Purcell, 2011; Knies, 2012). Volgens dit model presteren 

medewerkers goed wanneer zij:  
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- De capaciteiten hebben om te presteren; zij kunnen hun werk doen omdat zij de juiste  

kennis en vaardigheden hebben 

- De bereidheid hebben om te presteren; zij willen hun werk doen omdat zij zich daartoe  

uitgedaagd voelen 

- De gelegenheid hebben om te presteren; de inrichting van het werk en de omgeving  

dragen bij aan de nodige ondersteuning en mogelijkheden tot inspraak (Knies, 2012). 

Door deze mechanismen positief te beïnvloeden kan de prestatie van de medewerkers verbeteren 

(Boxall & Purcell, 2011). Zoals al besproken in de relevantie van dit onderzoek zullen deze drie 

mechanismen aangepast worden aan de zorgcontext. Dit is nodig omdat er verschillen bestaan tussen 

de organisaties in de publieke sector, waardoor een generieke meetschaal niet geheel aan zal sluiten 

bij de zorgmedewerkers in dit onderzoek (Knies et al., 2013). Een politieagent heeft bijvoorbeeld 

andere kennis en vaardigheden nodig om zijn doel te kunnen bereiken. De medewerkers in de zorg 

moeten over de juiste kennis en vaardigheden (bekwaamheden) beschikken om hun zorgtaken uit te 

voeren. Uit afstudeeronderzoek van Onwezen (2011, p. 84) en  Van Bijsteren (2010, p. 82) blijkt dat de 

belangrijkste vaardigheden van zorgmedewerkers voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg 

zijn:  

- Rust: het niet gehaast zijn van een zorgverlener, ongeacht de ervaren werkdruk 

- Prioriteiten stellen: keuzes maken tussen verschillende cliënten of keuzes maken tussen de 

cliënt en een taak 

- Inlevingsvermogen: het verplaatsen in de cliënt en hier naar handelen 

- Observeren: het kijken naar de non-verbale communicatie van cliënten.  

Van deze bekwaamheden heeft Hoogeveen (2012) een meetschaal opgesteld die gebruikt zal worden 

in dit onderzoek (zie hoofdstuk drie). Naast bekwaamheden die de zorgmedewerker nodig heeft om 

de zorgtaak uit te kunnen voeren, wordt er in dit onderzoek vanuit gegaan dat de medewerkers in een 

zelfsturend team ook bekwaamheden nodig hebben voor de bijgekomen managementtaken. Zoals 

beschreven in paragraaf 2.2 zijn de medewerkers verantwoordelijk voor managementtaken zoals het 

maken van planningen en het bijhouden van de prestaties (Tjepkema, 2003; Wageman, 1997; Yeatts 

& Seward, 2000), en ze hebben bijvoorbeeld meer vrijheid om beslissingen te nemen (Tjepkema, 

2003). Als ze hiervoor verantwoordelijk zijn dan moeten ze hier ook toe in staat zijn. De precieze 

bekwaamheden die nodig zijn om te werken in een zelfsturend team worden onderzocht aan de hand 

van het explorerende kwalitatieve onderzoek (zie hoofdstuk drie).  

Daarnaast moeten de zorgmedewerkers gemotiveerd zijn om te werken in een zelfsturend 

team. Volgens Onwezen (2011) en Van Bijsteren (2010) gaat het er bij motivatie om dat 

zorgmedewerkers het werk willen doen, omdat zij voldoende geïnteresseerd zijn en gestimuleerd 

worden. In dit onderzoek zal er in het explorerende kwalitatieve gedeelte onderzocht worden waarom 

medewerkers willen werken in een zelfsturend team. Als laatste hebben de medewerkers de 

gelegenheid nodig om te kunnen presteren. Hierbij gaat het om de inrichting van het werk. De mate 

van zelfsturing is in dit onderzoek de opportunity van de medewerkers, omdat dit te maken heeft met 

de inrichting van het werk en de mogelijkheden van de medewerkers (Boselie, 2010).  

 Zoals uit de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek (paragraaf 1.3) bleek, worden in 

dit onderzoek de bekwaamheden en motivatie als modererende variabelen gezien in de samenhang 

tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Dit komt omdat het hier gaat om de condities 

waaronder de mate van zelfsturing samenhangt met de kwaliteit van zorg. Uit bestaand onderzoek 

blijkt dat bekwame en gemotiveerde werknemers nodig zijn om te blijven presteren in een 

veranderende organisatie. De werknemers moeten kennis, vaardigheden en motivatie hebben om de 
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taken te doen. Dan zal een organisatieverandering leiden tot een betere performance (Pfeffer & Veiga, 

1999). Verwacht wordt dat de bekwaamheden en motivatie van medewerkers de samenhang tussen 

de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg beïnvloeden. Uit onderzoek van Holt et al. (2007) blijkt 

een organisatieverandering succesvol is wanneer medewerkers onder andere geloven dat ze capabel 

zijn om de verandering uit te voeren. Het beschikken over de juiste vaardigheden om te kunnen 

functioneren in een veranderende organisatie is belangrijk voor het slagen van een 

organisatieverandering. Als dit niet zo is dan zal dit leiden tot meer stress en er zal teniet worden 

gedaan aan de kernwerkprocessen van de organisatie (Fernandez & Rainey, 2006). Voor dit onderzoek 

wordt op basis hiervan verwacht dat een zelfsturend team geen goede kwaliteit van zorg kan leveren 

als medewerkers daarvoor niet over de juiste bekwaamheden beschikken. Om deze redenen wordt in 

dit onderzoek uitgegaan van een modererend effect van bekwaamheden op de samenhang tussen 

mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg, en luidt de volgende hypothese als volgt: 

 

Hypothese 3: De samenhang tussen de mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg wordt gemodereerd 

door de bekwaamheden van de medewerkers. 

 

Uit onderzoek van Turner Parish et al. (2008) blijkt dat als medewerkers gemotiveerd zijn om de 

organisatieverandering tot uitvoering te brengen, dit onder andere een verbetering van de 

performance tot gevolg heeft. Ook MacDuffie (1995) en Kuvaas (2006) benadrukken het belang van 

motivatie voor de relatie tussen HRM en performance. Volgens MacDuffie (1995) is het voor het slagen 

van de relatie tussen HRM en performance van belang dat medewerkers gemotiveerd zijn om zich in 

te zetten. Kuvaas (2006) concludeert dat er een modererend effect bestaat van intrinsieke motivatie 

tussen HRM en performance. Hij heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

functioneringsgesprekken en performance. Hij onderzocht onder andere een modererend effect van 

intrinsieke motivatie op deze relatie omdat niet alle werknemers hetzelfde reageren op 

functioneringsgesprekken (Fletcher, 2002). Individuele verschillen zijn van invloed op de relatie tussen 

functioneringsgesprek en performance (Ilgen et al., 1979). Individuen verschillen dus in de mate van 

motivatie; sommige medewerkers zullen meer gemotiveerd zijn dan anderen. Kuvaas (2006) heeft 

daarom onderzocht of de relatie tussen functioneringsgesprek en performance varieert als functie van 

de mate van motivatie. Het blijkt dat ‘…intrinsically motivated employees will benefit more from 

performance appraisal because they will learn more from the feedback they receive’ (Kuvaas, 2006, p. 

508).  

 De resultaten van Kuvaas (2006) worden in dit onderzoek gebruikt om de vierde hypothese op 

te stellen. De relatie tussen functioneringsgesprekken en performance zoals bij Kuvaas (2006) is in dit 

onderzoek de relatie tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Intrinsieke motivatie is de 

motivatie om te werken in een zelfsturend team. Er wordt verwacht dat de relatie tussen mate van 

zelfsturing en kwaliteit van zorg varieert als functie van de mate waarin de medewerkers gemotiveerd 

zijn. Medewerkers die gemotiveerd zijn om te werken in een zelfsturend team zullen een betere 

kwaliteit van zorg kunnen leveren in een zelfsturend team. Er wordt dus een modererend effect van 

motivatie op de samenhang tussen de mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg verwacht: 

 

Hypothese 4: De samenhang tussen de mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg wordt gemodereerd 

door de motivatie van de medewerkers. 
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Nu alle hypothesen besproken zijn volgt hierna een schematisch overzicht van de centrale concepten 
van dit onderzoek en de bijbehorende hypothesen.  
 

2.6 Onderzoeksmodel met hypothesen 

Op basis van de vier hiervoor opgestelde hypothesen, is onderstaand onderzoeksmodel gemaakt 

(figuur 2). De centrale concepten en de relaties ertussen zijn aangegeven. In het volgende hoofdstuk 

zal toegelicht worden door middel van welke methoden deze hypothesen zijn getoetst.  

 

 

Figuur 2. Het onderzoeksmodel met hypothesen 
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3. Methoden 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het empirisch onderzoek precies is uitgevoerd. Allereerst wordt 

er informatie gegeven over de onderzoeksorganisaties en de context rondom de transitie naar 

zelfsturende teams. Vervolgens wordt de dataverzameling, de meetinstrumenten per concept en de 

data-analyse besproken.  

 

3.1 Onderzoeksorganisaties en zelfsturing 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij twee Nederlandse zorginstellingen: Careyn en Cordaan. Beide 

zorginstellingen bieden een breed scala aan zorg aan: thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, 

verpleeg- en verzorgingshuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, en revalidatie en paramedische 

zorg. Careyn en Cordaan zijn bezig met zelfsturing; ze gaan van een traditionele (hiërarchische) 

organisatie naar een plattere sociotechnische organisatie. Medewerkers waren het gewend om te 

worden gestuurd door een teammanager, maar moeten de taken van de manager nu zelf uitvoeren. 

Careyn, een zorginstelling in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant heeft 

besloten om vanaf 1 januari 2015 te starten met het werken in ‘professioneel gestuurde teams’ in de 

thuiszorg. De professioneel gestuurde teams bij Careyn zijn kleine zelfsturende teams (de kenmerken 

zullen in paragraaf 3.2 besproken worden). Ze willen van ‘Grootschalig’ naar ‘Klein binnen groot’ 

(Careyn, 2015a). Het doel  van de transitie is: uitstekende zorg, plezier in het werk en een gezond 

bedrijf. Sinds 1 januari 2015 zijn de teammanagers uit dienst waardoor de teams zelfsturend moeten 

werken. Careyn heeft als doel dat eind 2015 alle teams werken als zelfsturende teams. Volgens het 

transitieplan (Careyn, 2015a) gaat er een barometer gebruikt worden om een inschatting te maken 

over de mate waarin een team gereed en bereid is om een zelfsturend team te worden. Het doel 

hiervan is om te kijken welke teams extra begeleiding nodig hebben. Gereed zijn, ook wel ‘kunnen’, 

wordt bekeken op drie elementen: 

- Zijn de randvoorwaarden om te starten vervuld?  Het gaat hierbij om de team omvang/ 

formatie/vacatures, en het opleidingsniveau (spreiding)  

- Functioneert het team op zelfsturende wijze? Hierbij wordt gekeken naar de mate van 

overeenstemming over taakverdeling, mogelijkheid om elkaar aan te spreken op 

kwaliteitsverschillen, medewerkertevredenheid en bijdrage van het hele team aan 

resultaten 

- Voldoet het team aan de verschillende kerntaken met betrekking tot de cliënt, 

medewerker, kwaliteit en organisatie?  

Of de teams bereid zijn, of ze ‘willen’ werken in een zelfsturend team, wordt gemeten op elementen 

als ‘begrijpt het team wat en waarom ze moeten veranderen?’, ‘is iedereen voldoende gemotiveerd?’ 
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en ‘is het team bereid aan de slag te gaan met het teamplan?’(Careyn, 2015a). Het is uiteindelijk de 

bedoeling dat de teams aan de hand van gestelde kaders door de organisatie gaan werken als 

zelfsturende teams. Deze kaders komen in de volgende paragraaf aan de orde.  

Cordaan, een zorginstelling in Amsterdam, is vanaf het voorjaar 2013 al bezig met het invoeren 

van zelfsturende teams in de thuiszorg. Hier worden de zelfsturende teams ‘zelfregelende teams’ 

genoemd. De transitie is niet via een ‘big bang’ verlopen, maar de teams zijn één voor één begonnen. 

De teammanagers zijn ‘op afstand’ geplaatst zodat ze nu fungeren als regiomanagers. Eerst zagen de 

teams de manager dagelijks, en nu is er minder frequent contact (Cordaan, 2013). Ook bij Cordaan 

wordt er aandacht besteed aan het willen en kunnen van de medewerkers. Er worden trainingen voor 

de medewerkers georganiseerd en er bestaat zelfs een ‘Cordaan Academie’. Daarnaast wordt er 

tussentijds geëvalueerd om te kijken hoe de teams ervoor staan (Cordaan, 2013). Voor Cordaan is het 

zinvol om te weten of deze maatregelen om de bekwaamheid en motivatie van medewerkers te 

vergroten wel van effect zijn op de samenhang tussen mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg.  

Volgens de project- en transitieplannen van beide organisaties hebben ze de visie en missie 

om zorg dichtbij de cliënt te organiseren. Ze willen terug naar de essentie van het zorgproces. Ze willen 

toekomstbestendig zijn door flexibiliteit en ondernemerschap te creëren, en daarnaast recht doen aan 

de zelfstandigheid en vakmanschap van de zorgprofessional. De organisaties zien de overgang naar 

zelfsturende teams als een ingrijpende verandering en een andere manier van werken en denken. 

Andere talenten en vaardigheden moeten worden ontdekt, ontplooid en benut om de zelfsturende 

teams te laten slagen (Careyn, 2015a&b, Cordaan, 2013).  

Careyn en Cordaan zijn beide lid van de branchevereniging ActiZ en hebben dus de ambitie om 

‘aandachtige’ zorg na te streven (ActiZ, 2014b). Zij worden hier ook op gecontroleerd door de IGZ 

(Rijksoverheid, 2015). Dat kwaliteit van zorg een grote rol speelt bij beide organisaties is te merken in 

de transitieplannen en –strategieën. ‘Kwaliteit speelt in het gehele zorgproces een belangrijke rol, 

zowel bij de zorgtaken als bij de kerntaken’ (Careyn, 2015b, p. 10). Het gaat hierbij zowel om de 

geleverde zorg, als om de ‘zachte’ zorg, zoals bejegening. Het hebben van aandacht voor de cliënt 

wordt hierbij expliciet genoemd. Bij Cordaan (2013) draait het om: ‘Zorg die veilig en vakbekwaam is, 

uitgevoerd vanuit betrokkenheid. Zorg die de kwaliteit van het leven van de cliënt helpt verbeteren, die 

verleend wordt met aandacht en toewijding, passend bij de cliënt en zijn omgeving’ (p. 8). Bij zowel 

Careyn als Cordaan is kwaliteit een belangrijke pijler in de transitie, en ligt hier ook een grote 

verantwoordelijkheid bij het team.  

 

3.2 Dataverzameling 
De onderzoeksvraag ‘In hoeverre hangen de mate van zelfsturing en de HR attributies samen met de 

kwaliteit van zorg, en in hoeverre wordt de samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit 

van zorg gemodereerd door de bekwaamheden en motivatie van de medewerkers?’ bevat twee delen 

die beide toetsend van aard zijn. Bestaand onderzoek is niet eenduidig over het effect van zelfsturing 

op de kwaliteit van zorg. Er wordt getoetst of er inderdaad een samenhang is, en als dit zo is of deze 

samenhang dan positief of negatief is. Ook wordt gekeken of de attributies van de medewerkers van 

invloed zijn op de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt getoetst of en in hoeverre de bekwaamheden 

en motivatie van medewerkers deze samenhang modereren. Deze toetsende onderzoeksvraag heeft 

ook een adviserende functie; aan de hand van de resultaten zullen aanbevelingen voor organisaties 

die overgaan naar zelfsturing worden opgesteld. Deze aanbevelingen zullen gaan over de condities die 
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ervoor nodig zijn om de zelfsturende teams een goede kwaliteit van zorg te laten leveren, en hoe een 

organisatie daar op in kan spelen.  

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van kwalitatief explorerend 

en kwantitatief onderzoek. Er is expliciet gekozen voor de combinatie van deze verschillende 

methoden. Volgens Van der Velde et al. (2013) en Johnson en Onwuegbuzie (2004) versterken 

kwalitatieve en kwantitatieve methoden de resultaten. Een onderzoeker die kwalitatieve interviews 

heeft gedaan kan dit vervolgens generaliseerbaar maken door een enquête te houden onder een 

aselecte steekproef (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Omdat het doel van dit onderzoek is om 

verbanden aan te tonen en daarbij hypotheses te testen was de kwantitatieve methode nodig. Maar 

ook een kwalitatief deel was nodig om de bestaande literatuur en meetinstrumenten aan te passen 

aan de context. In dit onderzoek zijn eerst de centrale concepten bestudeerd in de wetenschappelijke 

literatuur. Om te kijken of deze concepten ook in de praktijk in de zorgsector herkenbaar zijn, is er 

kwalitatief explorerend onderzoek gedaan. Aan de hand van de resultaten van het kwalitatieve 

explorerende onderzoek en de informatie uit de wetenschappelijke literatuur is vervolgens een 

enquête opgesteld, wat het laatste onderdeel van het onderzoek kwantitatief van aard maakt. De 

combinatie van onderzoeksmethoden heeft ervoor gezorgd dat de enquête goed aansloot bij de 

onderzoekspopulatie, waardoor de resultaten meer betrouwbaar zijn (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).  

 

3.2.1 Explorerend onderzoek 
In het theoretisch kader van dit onderzoek is weergegeven wat er in de wetenschap al bekend is over 

de centrale concepten van dit onderzoek: mate van zelfsturing, attributies, motivatie, bekwaamheden 

en kwaliteit van zorg. Het doel van het explorerende onderzoek was om te kijken of de bestaande 

concepten zich ook in die mate in de praktijk voordoen om zo context-specifieke meetschalen op te 

kunnen stellen voor het kwantitatieve onderzoek.  

Het explorerende onderzoek is verlopen aan de hand van het bestuderen van documenten van 

Careyn en Cordaan, en het houden van interviews. Documenten als transitieplannen en strategieën 

van beide organisaties (zie bijlage 1) zijn bestudeerd en geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar hoe de 

organisaties zelfsturende teams definiëren, welke kenmerken deze teams hebben, en wat hun aanpak 

is geweest in de transitie naar zelfsturende teams. Daarnaast zijn er interviews gehouden met zes 

wijkverpleegkundigen; drie van Careyn en drie van Cordaan. Er is gekozen voor wijkverpleegkundigen 

omdat werd verondersteld dat zij meer inhoudelijke informatie kunnen geven over het onderwerp in 

vergelijking met verzorgenden. Dit omdat wijkverpleegkundigen vanuit hun opleiding hebben 

meegekregen om verder te denken dan alleen de zorgtaak. Deze interviews verliepen 

semigestructureerd aan de hand van de centrale concepten van dit onderzoek. Hiervoor is gekozen 

omdat er van tevoren al duidelijk was over welke concepten er vragen gesteld moesten worden, 

namelijk: mate van zelfsturing, attributies, bekwaamheden, motivatie en kwaliteit van zorg. Doordat 

de vragen van te voren nog niet allemaal vast lagen was er ook nog ruimte om van deze vragen af te 

wijken en dieper in te gaan op interessante antwoorden (Van der Velde et al., 2013). De eerste vraag 

van het interview was open van aard. Er is gevraagd wat de wijkverpleegkundige verstaat onder een 

zelfsturend team. Vervolgens werden de aan de hand van de wetenschappelijke literatuur opgestelde 

kenmerken van een zelfsturend team besproken en gekeken of de wijkverpleegkundigen dit 

herkenden in de praktijk. Er is gevraagd naar welke kennis en vaardigheden de medewerkers nodig 

hebben om goed te kunnen functioneren in een zelfsturend team, en of ze het werken in een 

zelfsturend team leuk vinden. De vraag over de attributies is op dezelfde manier ingestoken als de 
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eerste vraag. Er werd eerst open gevraagd waarom de medewerker dacht dat het management de 

zelfsturende teams heeft ingevoerd, waarna de aan de hand van wetenschappelijke literatuur 

opgestelde redenen werden besproken. Ook hier werd gekeken of de medewerker zich herkende in 

de wetenschappelijke literatuur. Als laatste werd er gevraagd of de medewerker dacht dat de invoering 

van zelfsturende teams zou leiden tot een betere kwaliteit van zorg. De topiclijst van de 

semigestructureerde interviews is te vinden in bijlage 2.   

De documenten van Careyn en Cordaan en de interviews zijn geanalyseerd aan de hand van 

labels. Aan de hand van de labels (deze labels zijn hetzelfde als de centrale concepten van dit 

onderzoek) mate van zelfsturing, attributies, bekwaamheden, motivatie en kwaliteit van zorg is 

gezocht naar informatie. De informatie die bij een label paste kreeg dezelfde kleur als het label. 

Hierdoor werd inzichtelijk gemaakt welke informatie iets vertelde over welk label. Door in de 

interviews na te gaan of de wetenschappelijke concepten ook echt zo voorkomen in de praktijk van de 

medewerkers kon de kwantitatieve meetschaal aangepast worden aan de zorgsector. De resultaten 

van de documentanalyses en semigestructureerde interviews zullen per meetschaal besproken 

worden in paragraaf 3.3.  

 

3.2.2 Kwantitatief onderzoek 
De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek zijn vervolgens als input gebruikt voor het kwantitatieve 

onderzoek. De kwantitatieve onderzoekstechniek die in dit onderzoek is gebruikt is een eenmalig 

survey onderzoek, ook wel cross-sectioneel onderzoek genoemd. Er is voor deze methode gekozen 

omdat dit de mogelijkheid biedt om verbanden tussen factoren in kaart te brengen. De samenhang 

tussen de variabelen in dit onderzoek, en óf en in hoeverre deze beïnvloed wordt kan met deze 

methode worden gemeten aan de hand van percepties van medewerkers over deze concepten. 

Daarom is het mogelijk om gestructureerde uitkomsten te verkrijgen en de hypothesen te toetsen (Van 

der Velde et al., 2013). Alle concepten in dit onderzoek zijn gemeten aan de hand van de percepties 

van medewerkers, ook de kwaliteit van zorg. De medewerkers hebben ingeschat hoe hun cliënten de 

zorg ervaren. Het risico hiervan is dat de medewerkers hun scores gaan beïnvloeden. Maar er is toch 

voor gekozen om de medewerkers te bevragen, onder andere omdat de score van de CQ-index 

correleert met de meetschaal voor aandachtige zorg (r=.516, p=.003, n=27) (Knies et al., 2013). De CQ-

index geeft informatie over de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënten. Dit houdt in 

dat de scores van de medewerkers dezelfde patronen tonen als de scores van de cliënten. In de 

meetschaal van aandachtige zorg is zo veel mogelijk gedaan om de medewerker zich te laten 

verplaatsten in het perspectief van de cliënt. Dit is gedaan door de items in de enquête te laten 

beginnen met ‘Mijn cliënten…’. Een voorbeeld is: ‘Mijn cliënten zijn tevreden over de zorg die ze van 

mij ontvangen’ (zie tabel 5). De items voor het meten van bekwaamheden en motivatie beginnen met 

‘Ik..’. Een voorbeeld is: ‘Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn rol in het team goed te 

vervullen’ (zie tabel 6). Hiermee is dit onderscheid duidelijk gemaakt. Daarnaast was het ook niet 

haalbaar om de cliënten de enquête te laten invullen wat betreft het tijdspad en inspanning voor dit 

onderzoek. Om deze redenen is de kwaliteit van zorg in dit onderzoek gemeten vanuit het perspectief 

van de medewerker.  

Na het opstellen van de meetschalen aan de hand van het explorerende onderzoek is een 

enquête verspreid onder 500 verpleegkundigen en verzorgenden van de thuiszorgteams van Careyn 

en Cordaan. Er is specifiek voor de thuiszorg gekozen omdat deze tak van de zorg het meest 

overeenkomt tussen de twee organisaties; het gaat om ongeveer even grote teams met dezelfde 
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verantwoordelijkheden en taken. Ook is en wordt zelfsturing in beide organisaties in de thuiszorg 

ingevoerd. Bij Cordaan werken 1343 mensen in de thuiszorg en bij Careyn zijn dit er ongeveer 3000. 

Dit maakt de populatiegrootte van ongeveer: 4343. Al deze medewerkers worden of zijn 

geconfronteerd met zelfsturing. Uit deze populatie is via een getrapte procedure een random 

steekproef gekozen. Er zijn 17 teams per organisatie geselecteerd: bij Cordaan waren dit twee teams 

per regio en bij Careyn waren dit alle teams uit twee regio’s. Hierdoor zijn de enquêtes verspreid onder 

500 medewerkers: 250 van Careyn en 250 van Cordaan. De papieren vragenlijsten zijn in de teams 

uitgedeeld door regiomanagers of teamondersteuners. Ook zijn er vragenlijsten langs de teams 

gebracht en opgehaald, of per post verstuurd en teruggezonden. Hier zit verschil in omdat er een grote 

verscheidenheid bestond in de locaties van de teams. Bij Cordaan zijn alle teams gehuisvest in 

Amsterdam, maar bij Careyn zijn de teams verder verspreid over het land waardoor het soms niet 

haalbaar was om langs te gaan. Careyn is daarnaast ook veel groter dan Cordaan en daarom was het 

niet haalbaar om in alle regio’s de enquête uit te zetten. 

De interne validiteit van een cross-sectioneel onderzoek is laag. Dit komt doordat de gevonden 

verbanden en relaties niet direct mogen worden geïnterpreteerd als causaal, omdat de 

dataverzameling plaatsvond op één moment (Korzilius, 2000). Toch zijn er maatregelen genomen om 

de validiteit te waarborgen. Zo zijn de controlevariabelen organisatie, geslacht, leeftijd, aantal 

werkuren, functie, opleidingsniveau en aantal medewerkers in een team opgenomen in de analyses. 

Er zijn ook bestaande meetschalen gebruikt die al eerder gevalideerd en betrouwbaar zijn verklaard. 

Dit vergroot de generaliseerbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten. De meetschalen die zijn 

opgesteld vanuit bestaand wetenschappelijk onderzoek en het explorerende onderzoek, en de 

bestaande meetschalen zijn op bruikbaarheid getest aan de hand van een kleine pilot. De enquête is 

van tevoren door vier mensen ingevuld om te kijken of er vragen in zaten die onduidelijk waren. Hieruit 

bleek dat de enquête goed gestructureerd en duidelijk was waardoor er geen aanpassingen nodig 

waren. Daarnaast zijn er verschillende technieken gebruikt om de respons te verhogen. De enquête is 

op papier verspreid omdat de organisaties aangaven dat er veel medewerkers zijn die niet met een 

computer kunnen werken. Het ontwerp van de enquête is zo veel mogelijk gestandaardiseerd 

waardoor de stellingen op eenzelfde manier beantwoord konden worden, de belofte tot 

vertrouwelijke omgang van de respons is gegeven en er zijn herinneringsmails gestuurd naar de 

regiomanagers en teamondersteuners.   

 

Tabel 2. Beschrijvende statistiek van categorische variabelen (N = 233) 

Variabelen N %  N % 

Geslacht   Opleidingsniveau   

Man 22 9,4 Basisschool 2 0,9 

Vrouw 207 88,8 Middelbare school (mavo/havo/vwo) 33 14,2 

Missing 4 1,7 MBO niveau 2 34 14,6 

   MBO niveau 3 48 20,6 

Functie   MBO niveau 4 48 20,6 

Verzorgende 91 39,1 HBO (bachelor) 40 17,2 

Wijkziekenverzorgende 60 25,8 Universitair (bachelor/master) 8 3,4 

Verpleegkundige 37 15,9 Missing 20 8,6 

Wijkverpleegkundige 36 15,5    

Anders 5 2,1    

Missing 4 1,7    
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Uiteindelijk is de enquête door 233 respondenten ingevuld. Hiermee is een responspercentage van 

46,6 procent behaald. Er zijn enkele missing values gevonden. Deze komen terug in de 

persoonskenmerken, soms is er sporadisch een vraag overgeslagen en soms hebben respondenten 

(per ongeluk) een pagina overgeslagen. Het lijkt erop dat er geen structurele vertekening in de data is 

opgetreden door (partiële) non-respons. De steekproefgrootte maakt het mogelijk om betrouwbare 

uitspraken te kunnen doen over de uitgevoerde statistieken (Van de Velde et al., 2013). De gemiddelde 

leeftijd onder de respondenten is 47 jaar, de jongste is 19 en de oudste is 64 jaar (SD=11.72). 

Gemiddeld werken de respondenten 26 uur per week, met een minimum van 5 en een maximum van 

36 uur (SD=6.32). In tabel 2 is de verhouding tussen mannen en vrouwen te zien: de mannen 

vertegenwoordigen 9,4 procent van de respondenten en de vrouwen 88,8 procent (SD=.30). Dit is 

representatief voor de gehele thuiszorg, want deze bestaat uit 94 procent vrouwen en 6 procent 

mannen (Actiz, 2014a). In tabel 2 is ook te zien dat de meeste respondenten als functie verzorgende 

hebben, en dat de meeste respondenten MBO niveau 3 en 4 hebben afgerond. De teams bestaan 

gemiddeld uit 15 medewerkers, waarbij het grootste team uit 25 medewerkers en het kleinste team 

uit 7 medewerkers bestaat (SD=4.24).  

 

3.3 Meetinstrumenten 
Om het antwoord op de onderzoeksvraag te vinden moeten de vier eerder beschreven hypothesen 

worden getest. De onafhankelijke variabelen in dit onderzoek zijn de mate van zelfsturing en de 

attributie van de medewerkers over de reden van implementatie van zelfsturende teams. Kwaliteit van 

zorg is de afhankelijke variabele in dit onderzoek. Er is ook sprake van twee modererende variabelen 

omdat wordt verondersteld dat bekwaamheden en motivatie van medewerkers de samenhang tussen 

zelfsturing en kwaliteit van zorg beïnvloeden. De meetschalen die voor de variabelen zijn gebruikt zijn 

of al gevalideerde meetschalen, of zelf opgestelde meetschalen vanuit het explorerende onderzoek. 

Alle meetschalen hebben meerdere items wat leidt tot een hogere alfacoëfficiënt (Van der Velde et 

al., 2013). Voor de zelf opgestelde schalen is er een factoranalyse met Oblimin rotatie uitgevoerd om 

te controleren voor subdimensies. Voor elke meetschaal is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd 

waardoor iets gezegd kan worden over de onderlinge correlaties tussen de verschillende items per 

meetschaal. Een schaal is betrouwbaar als de Cronbach’s alpha α > .70 (Field, 2009). Alle meetschalen 

bestaan uit een 5 punts Likert schaal (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens). Ook is er een 

optie ‘Weet niet/n.v.t.’ aan toegevoegd, om de respondenten te stimuleren om alle vragen in te vullen. 

De enquête is toegevoegd in bijlage 3. Hierna volgt een toelichting over hoe er per variabele is 

geoperationaliseerd en de resultaten uit het kwalitatief explorerende onderzoek worden behandeld.   

 
Mate van zelfsturing 

Het opstellen van de meetschaal voor mate van zelfsturing is gedaan aan de hand van bestaande 

wetenschappelijke literatuur en het explorerende onderzoek. Met de mate van zelfsturing wordt in dit 

onderzoek bedoeld in hoeverre een team de kenmerken vertoont van een zelfsturend team. De 

overgang naar een zelfsturend teams is niet in één keer gemaakt en dit is ook per team verschillend. 

Het ene team toont in het begin van de transitie al een aantal kenmerken van zelfsturing en het andere 

niet. Gesteld kan worden dat er een gradatie zit in de mate waarin een team zelfsturend is (Van 

Amelsvoort, 2000). Volgens bestaande wetenschappelijke literatuur zijn zelfsturende teams zelf 

verantwoordelijk voor zowel de technische aspecten van het werk en ook voor de management taken, 

zoals planningen maken en het bijhouden van de prestaties (Tjepkema, 2003; Wageman, 1997; Yeatts 

& Seward, 2000). De meetschaal voor mate van zelfsturing is gebaseerd op de kenmerken van 



L.E. Bekkema (2015)  Het effect van zelfsturing op kwaliteit van zorg 

32 

 

zelfsturing uit wetenschappelijke literatuur, aangevuld met kenmerken uit documenten van Careyn en 

Cordaan en informatie uit de interviews. Ook is er een boek geanalyseerd waarin succesfactoren bij 

zelfsturing worden besproken (Vermeer & Wenting, 2012). Omdat dit boek veel in de praktijk gebruikt 

wordt, ook bij de onderzoeksorganisaties, is besloten om deze ook mee te nemen in de analyse. 

Hieronder worden de kenmerken besproken. Deze zijn terug te vinden in tabel 3 op pagina 33.  

 

Uit de wetenschappelijke literatuur kwam naar voren dat een zelfsturend team zelf verantwoordelijk 

is voor de taak die ze uitvoert en voor het managen van zichzelf (Van Amelsvoort & Scholtes, 1993; 

Tjepkema, 2003). Dit kwam zowel terug in de documentanalyse als in de interviews. In de documenten 

van Careyn en Cordaan (zie bijlage 1) staat dat de teams een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben voor het reilen en zeilen van het team, en in de interviews noemen alle 

wijkverpleegkundigen deze verantwoordelijkheid ook. Ze zijn dus verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van zorg (item 6) en de zaken rondom de zorg. Uit de documentanalyse en de interviews komt naar 

voren dat deze zaken rondom de zorg zijn: de planning en roostering (item 7), netwerk en contacten 

in de wijk (item 8), het bijhouden van het budget (item 16), het aannemen van nieuwe collega’s (item 

15) en het regelen van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld Ipads (item 17). 

Beide organisaties hebben kaders opgesteld waarbinnen de zelfsturende teams zich mogen 

bewegen. Dit komt ook overeen met de wetenschappelijke literatuur (Van Amelsvoort & Scholtes, 

1993). Dit kader bestaat uit teamrollen. Uit de interviews bleek dat de rollen bij Cordaan planning, 

kwaliteit, netwerken en bedrijfsvoering zijn (item 9a). Volgens de documenten van Careyn zijn daar de 

teamrollen cliënt, medewerker, kwaliteit en bedrijfsvoering. De wijkverpleegkundigen van Careyn 

konden deze rollen niet opnoemen in de interviews, maar hier werden wel dezelfde kenmerken 

genoemd als bij de rollen van Cordaan. Daarom is ervoor gekozen om de rollen expliciet te noemen in 

de enquête van Cordaan, en bij Careyn voorbeelden te geven (item 9b).  

 Een volgende kenmerk is dat het team meer autonomie heeft om zelf beslissingen te nemen 

met betrekking tot het werkproces en zo zelf problemen op te lossen (Van Amelsvoort & Scholtes, 

1993; Tjepkema, 2003). Ook in de documentanalyse kwam naar voren dat de teams bij Careyn en 

Cordaan meer vrijheid krijgen om zelf problemen op te lossen, en vier van de wijkverpleegkundigen 

ervaren dit ook zo (item 5). De manager die eerst de problemen oploste is weg uit de teams. Bij 

Cordaan is deze ‘op afstand’ geplaatst waardoor ze nu op regionaal niveau meerdere teams onder zich 

hebben. Bij Careyn zijn de teammanagers uit dienst getreden waardoor zij nu ook alleen een 

regiomanager hebben (item 12). Beide organisaties voorzien wel in teamcoaches en een servicedesk 

waar de teams bij terecht kunnen met vragen. Dit komt ook terug in de theorie voor de praktijk 

(Vermeer & Wenting, 2012).  

 Doordat er geen managers meer zijn is het ideaalbeeld van een zelfsturend team dat er geen 

interne statusverschillen zijn (Van Amelsvoort & Scholtes, 1993). In het transitieplan van Careyn staat 

ook dat gelijkwaardigheid het uitgangspunt is: ook voor de wijkverpleegkundige. Echter wordt dit nog 

niet zo ervaren in de praktijk. In alle interviews werd aangegeven dat de wijkverpleegkundige in een 

team nu de leiding op zich neemt, waardoor er nog steeds een soort hiërarchie wordt gevoeld (item 

3). Idealiter maken de teamleden afspraken op basis van consensus, maar ook dit wordt niet altijd in 

de praktijk gedaan (item 4).  

In een zelfsturend team heerst een onderlinge afhankelijkheid in taken (Vermeer & Wenting, 2012). 

De wijkverpleegkundigen gaven aan dat dit zo is, maar dat dit niet veranderd is ten opzichte van vóór 

de zelfsturing (item 10). Verder moeten de leden van een zelfsturend team goed met elkaar kunnen 

opschieten, en er moet een sfeer van vertrouwen zijn waardoor ze elkaar feedback kunnen geven 
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(Vermeer & Wenting, 2012) (item 1). In de documenten van Careyn en Cordaan wordt ook veel waarde 

gehecht aan het geven van feedback, zowel zorginhoudelijk als op functioneren. In de praktijk wordt 

dit wisselend ervaren. In het ene team wordt er al feedback gegeven en in het andere team niet. Ook 

is vaak niet iedereen even betrokken bij het team (item 2). 

Volgens de literatuur is het ook belangrijk dat de organisatie de teams ondersteunt (Vermeer 

& Wenting, 2012). Bij zowel Careyn als Cordaan wordt ondersteuning geboden in de vorm van een 

coach, een servicedesk, ICT en Ipads (item 13). Wijkverpleegkundigen van beide organisaties geven 

aan dat de ICT nog niet optimaal werkt, waardoor sommige taken nog niet gedaan kunnen worden. 

Verder gaven de wijkverpleegkundigen nog aan dat ze meer inzicht hebben in hun eigen productiviteit 

en effectiviteit (item 11). Ook gaven de wijkverpleegkundigen aan dat de vooronderstelling dat de 

medewerkers de cliënten beter kennen (Vermeer & Wenting, 2012) in de praktijk klopt. Dit komt 

omdat ze met een kleiner team zijn en ze vaker bij dezelfde cliënten komen (item 14). 

Alle wijkverpleegkundigen gaven aan dat dit het ideaalbeeld is, in de werkelijkheid zijn ze nog 

niet zo ver. Daarom wordt er een verschil in de mate van zelfsturing verwacht.   

 

Al de hiervoor besproken kenmerken zijn verwerkt in een meetschaal voor de mate van zelfsturing (zie 

tabel 3). De medewerkers konden in de enquête aangeven in welke mate hun team scoort op de 

zelfsturende kenmerken. Omdat dit een zelfontwikkelde schaal is, is aan de hand van een principale 

componentenanalyse met Oblimin rotatie gecontroleerd op validiteit. De rotatie heeft zich voltrokken 

in 11 iteraties. Er zijn vier subdimensies gevonden, namelijk Teamgevoel, Kerntaken, Ondersteuning 

en Facilitaire taken. De labels van de subdimensies zijn opgesteld vanuit het explorerende onderzoek. 

Item 11 en item 14 hebben een te lage factorlading om bij de subdimensies te horen (item 11: .35 en 

item 14: .49). Item 11 gaat over de productiviteit en effectiviteit van het team. Wellicht vinden de 

zorgmedewerkers dit niet passen binnen de zorg, dat het vandaar niet past binnen deze schaal. Item 

14 past inhoudelijk niet bij de subdimensie ‘Ondersteuning’ omdat het niet over ondersteuning gaat. 

Daarom is ervoor gekozen om deze items uit de schaal te halen.  

Tabel 3. Mate van zelfsturing  Cronbach’s alpha 

 Totaal: .68 

Teamgevoel  .82 

1. In mijn team heerst een sfeer van vertrouwen waardoor we elkaar aan kunnen spreken  

op gedrag.  

 

2. In mijn team is iedereen even betrokken.  

3. In mijn team is iedereen gelijkwaardig.  

4. Mijn team maakt beslissingen op basis van consensus.  

5. In mijn team lossen we problemen met elkaar op.  

Kerntaken .71 

6. Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg.  

7. Mijn team is zelf verantwoordelijk voor de planning en roostering.  

8. Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het netwerk en de contacten in de wijk (bv.  

andere zorgverleners, familie etc.) 

 

9. a. In mijn team zijn de rollen planning, kwaliteit, netwerken en bedrijfsvoering  

verdeeld. 

b. In mijn team zijn de rollen verdeeld (bv. planner, procesbewaker, netwerken etc.). 

 

10. In mijn team hebben we elkaar nodig om goede zorg te kunnen verlenen. 

11. Mijn team is zelf verantwoordelijk voor de productiviteit en effectiviteit.  

 

Ondersteuning .32 
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In bovenstaande tabel is te zien dat de Cronbach’s alpha van de subdimensie Ondersteuning te laag is. 

Er is voor gekozen om deze subdimensie niet verder mee te nemen in de analyses, omdat de 

Cronbach’s alpha van de gehele schaal anders ook te laag werd (α = .56). Door deze subdimensie niet 

mee te nemen is de Cronbach’s alpha van de gehele schaal voor mate van zelfsturing α = .68. 

Inhoudelijk kan item 12: ‘In mijn team speelt de manager een grote rol’ anders geïnterpreteerd zijn 

door de respondenten. Bij Cordaan zijn bijvoorbeeld nog teamondersteuners actief en bij Careyn 

teamcoaches. Het zou kunnen dat de respondenten deze functies als teammanager hebben 

beschouwd bij het beantwoorden van deze vraag. Uit de interviews met de wijkverpleegkundigen 

bleek al dat ICT en bijvoorbeeld de Ipad niet veel gebruikt worden omdat dit nog niet goed werkt. In 

de antwoorden van de enquête is dit ook terug te zien. Sommige respondenten hebben bij het 

antwoord geschreven dat bepaalde ICT systemen wel goed werken, en anderen niet. Dit was dus geen 

eenduidige vraag. Daarom is het ook inhoudelijk beter als deze items niet wordt meegenomen.  

 Nadat de betrouwbaarheid van de subdimensies was vastgesteld zijn de subschalen gemaakt, 

en daarna samen in een betrouwbaarheidsanalyse gedaan. De Cronbach’s alpha van de totale schaal 

(de drie subschalen bij elkaar) is α = .68. Omdat dit zeer dicht bij α = .70 ligt wordt deze schaal als 

betrouwbaar meegenomen in dit onderzoek. Als laatste maatregel om de constructvaliditeit van de 

schaal van mate van zelfsturing vast te stellen is deze schaal gecorreleerd met de controlevraag ‘Mijn 

team is in de praktijk in alle opzichten een zelfsturend team’. Deze correleren voor een deel met elkaar 

(r=.59, p<.01), wat betekent dat ze in bepaalde mate hetzelfde meten. Er bestaat een samenhang 

tussen dit item en de schaal, maar deze samenhang is niet perfect. De schaal is van toegevoegde 

waarde en wordt daarom gebruikt voor het meten van de mate van zelfsturing.  

 

Uiteindelijk worden de subdimensies Teamgevoel, Kerntaken en Facilitaire taken meegenomen in de 

schaal voor mate van zelfsturing, zonder item 11.  

 

Attributies 

De meetschaal voor de attributies van de medewerkers over de reden van de implementatie van 

zelfsturende teams is gevormd aan de hand van de meetschaal van Nishii et al. (2008). De dimensies 

op basis waarvan zij de attributies hebben ingedeeld zijn commitment-focused, control-focused en 

external. Commitment-focused gaat om de kwaliteit van het werk en het welzijn van de medewerkers, 

control-focused gaat om het besparen van kosten en het uitbuiten van medewerkers, en de external 

attributie gaat over externe redenen die buiten de organisatie liggen.  

Uit het explorerende onderzoek bleek dat al deze attributies in een bepaalde mate van 

toepassing zijn in de zorgcontext. Alleen de externe attributie ‘omdat het moest van de 

overheid/vakbond’ kon geen van de wijkverpleegkundigen zich in vinden. Naast de attributies 

12. In mijn team speelt de manager een grote rol.  

13. In mijn team wordt het ICT systeem en de Ipad vaak gebruikt ter ondersteuning van de  

zorgverlening. 

14. Mijn team zorgt ervoor dat er zo min mogelijk verschillende collega’s bij de cliënten 

komen zodat ze ons kennen. 

 

Facilitaire taken .69 

15. Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe collega’s.  

16. Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het budget.  

17. Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het regelen van alle hulpmiddelen (bv. Ipad,  

telefoon, kantoorartikelen). 
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gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur werd er meerdere keren genoemd dat de organisatie 

de zelfsturende teams heeft ingevoerd omdat het ‘een trend is, het is de toekomst en wij moeten 

mee’. Vanuit de institutionele theorie kan hier een vergelijking worden gemaakt met mimetic 

isomorphism (imiterend isomorfisme). Bij imiterend isomorfisme nemen organisaties bewust of 

onbewust de structuur en het gedrag van andere organisaties over (DiMaggio & Powell, 1983). Een 

belangrijke reden om een andere organisatie te imiteren is vaak omdat deze als succesvoller wordt 

gezien. Organisaties vinden het ook vaak makkelijker om andere organisaties na te doen dan om zelf 

beslissingen te moeten nemen op basis van analyses of gestelde doelen. Omdat de 

wijkverpleegkundigen deze reden noemden in de interviews is deze attributie toegevoegd in plaats 

van de attributie over de overheid/vakbond (item 5, tabel 4). Het HR beleid wordt hier ook ingevoerd 

uit reactie op de omgeving, vandaar dat dit ook een externe attributie is.  

 

In tabel 4 is te zien dat de HR attributies los zijn opgenomen in de enquête, en niet als een schaal. Dit 

in tegenstelling tot wat Nishii et al. (2008) doen in hun onderzoek. Zij maakten er drie dimensies van:  

commitment-focused (item 1 en 2), control-focused (item 3 en 4) en external (item 5). Echter bleek in 

dit onderzoek dat de Cronbach’s alpha van de subdimensie control-focused te laag zou worden (α = 

.16), dus daarom is ervoor gekozen om alle items los van elkaar mee te nemen in de analyses. Een 

inhoudelijke reden voor deze lage Cronbach’s alpha van de control-focused dimensie zou kunnen zijn 

dat item 4 te positief is vertaald in dit onderzoek. Aan de antwoorden van de respondenten is te zien 

dat deze vraag niet werd geïnterpreteerd als het uitbuiten van medewerkers, maar dat het als iets 

positiefs werd gezien. Daarom zou item 4 niet hetzelfde kunnen meten als item 3.  

 

Kwaliteit van zorg 

Kwaliteit van zorg wordt in dit onderzoek gezien als aandachtige zorg. De meetschaal die hiervoor in 

dit onderzoek wordt gebruikt is opgesteld door Knies et al. (2013). Deze meetschaal is dus al eerder 

gevalideerd en betrouwbaar verklaard. De vertaling is gebruikt uit het onderzoek van Hoogeveen 

(2012). In tabel 5 is te zien dat de schaal ook in dit onderzoek betrouwbaar is (α = .83).  

 

Tabel 5. Aandachtige zorg Cronbach’s alpha 

.83 

1. Mijn cliënten zijn tevreden over de zorg die ze van mij ontvangen.  

2. Mijn cliënten zijn tevreden over de zorg die ze van mij ontvangen.  

3. Mijn cliënten hebben het gevoel dat er door mij geluisterd wordt naar hun 

wensen en behoeften. 

 

4. Mijn cliënten hebben zelf inspraak in de zorg die ze van mij krijgen.  

5. Mijn cliënten voelen zich door mij met respect behandeld.  

 

Tabel 4. Attributies 

 

Volgens mij heeft het management zelfsturende teams ingevoerd… 

1. …om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

2. …zodat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 

3. …om kosten te besparen. 

4. …om zo veel mogelijk uit de medewerkers te kunnen halen. 

5. …omdat het een trend is; Careyn/Cordaan moet mee in de ontwikkelingen in de zorg. 
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Bekwaamheden 

Het concept bekwaamheden wordt gemeten aan de hand van een meetschaal van Knies (2012) (zie 

tabel 6, item 7 tot en met 9 en 11 tot en met 16). Deze meetschaal is uitgebreid aan de hand van het 

explorerende onderzoek om de meetschaal meer te laten passen bij dit onderzoek. De meetschaal van 

Hoogeveen (2012) is al aangepast voor de zorgcontext, maar omdat het in dit onderzoek gaat om 

zelfsturende teams komen er nog meer soorten vaardigheden en kennis bij. In een zelfsturend team 

draait het niet alleen om de zorgtaken, maar ook om de nieuwe managementtaken bijvoorbeeld.  

Uit de interviews kwam naar voren dat de medewerkers andere en meer kennis en 

vaardigheden nodig hebben nu ze in een zelfsturend team werken. Volgens de wijkverpleegkundigen 

is een vaardigheid waar ze over moeten beschikken overstijgend denken/ ‘out of the box’ denken om 

als team te blijven ontwikkelen en verbeteren (item 10). Ook gaven ze aan dat ze willen weten hoe ze 

elkaar op een juiste manier feedback kunnen geven. Dit gebeurt nu alleen op zorginhoudelijk vlak, niet 

op professioneel of persoonlijk vlak. Wat alle wijkverpleegkundigen aangaven was dat ze meer kennis 

en vaardigheden nodig hebben voor de nieuwe rollen die er verdeeld zijn in het team (item 3). Dit gaat 

dus om het bijhouden van de verbeteringen op het gebied van kwaliteit (item 4), het leggen en 

onderhouden van contacten in de wijk (item 5) en het in de gaten houden van de productiviteit en 

effectiviteit van het team (item 7). Andere extra taken zijn samengevoegd onder het eerste item. Uit 

de interviews bleek ook dat de medewerkers vonden dat ze niet voldoende werden geïnformeerd over 

de vorderingen van de transitie en de veranderingen van hun organisatie. Vaak zijn de verwachtingen 

en verantwoordelijkheden niet duidelijk waardoor ze niet weten wat ze moeten doen. Ze gaven aan 

dat deze kennis zeker nodig is om goed te kunnen functioneren in een zelfsturend team (item 17 en 

18).  

 

Tabel 6. Bekwaamheden Cronbach’s alpha 

 Totaal: .68 

Bekwaamheden zelfsturend team .82 

1. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om goed te kunnen werken in een  

zelfsturend team. 

 

2. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn collega’s feedback te kunnen  

geven. 

 

3. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn rol in het team goed te 

vervullen. 

 

4. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om de verbeteringen op het gebied van  

kwaliteit van zorg bij te houden. 

 

5. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om contacten te leggen met andere  

zorgverleners in de wijk. 

 

6. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om de effectiviteit en productiviteit van  

het team in de gaten te houden. 

 

Bekwaamheden vakinhoudelijk .86 

7. Ik weet wat het belang is van de diensten die wij leveren (bv. zorg, administratie en  

ondersteuning). 

 

8. Ik kan goed met de familie van mijn cliënten communiceren.  

9. Ik kan goed met mijn cliënten communiceren.  

10. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mee te denken over verbeteringen in  

ons team. 

 

11. Ik kan in verschillende werksituaties mijn rust bewaren.  
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Omdat dit een zelfontwikkelde schaal is, is aan de hand van een principale componentenanalyse met 

Oblimin rotatie gecontroleerd op validiteit. De rotatie heeft zich voltrokken in 14 iteraties. De drie 

gevonden subdimensies zijn Bekwaamheden zelfsturend team, Bekwaamheden vakinhoudelijk en 

Informatie organisatie. De labels van deze dimensies zijn gebaseerd op het explorerende onderzoek. 

In tabel 6 is te zien dat de laagste Cronbach’s alpha van de subschaal ‘Informatie organisatie’ is (α = 

.65). Omdat dit zeer dicht bij α = .70 ligt wordt deze schaal als betrouwbaar meegenomen in dit 

onderzoek. Nadat de subschalen zijn gemaakt zijn deze ook nog samen in een 

betrouwbaarheidsanalyse significant gevonden. De totale Cronbach’s alpha (van de drie subschalen 

samen) is α = .68. Deze wordt ook als betrouwbaar meegenomen. 

 

Uiteindelijk zijn alle subdimensies meegenomen in de schaal voor bekwaamheden. 

 

Motivatie 

Aan de hand van het explorerend onderzoek is de meetschaal voor motivatie opgesteld (tabel 7). Het 

gaat hierbij expliciet om de motivatie voor het werken in een zelfsturend team. Alle 

wijkverpleegkundigen gaven aan het leuk te vinden om in een zelfsturend team te werken, ook al was 

dit niet hun eigen keuze. Een reden waarom ze graag in een zelfsturend team werken is dat je meer en 

nieuwe verantwoordelijkheden hebt (item 3 en 4) en zelf dingen mag oplossen (item 2). Daarnaast was 

een veelgenoemde reden dat ze het waarderen om te weten waar iedereen in het team mee bezig is 

(item 6). Er zijn ook nog items toegevoegd op basis van de documentanalyse. Volgens Cordaan (2013) 

is het werken in een zelfsturend team leuk omdat het teamgevoel wordt versterkt (item 1). De ‘omslag’ 

in denken die nodig is om in een zelfsturend team te werken wordt door Careyn (2015a) omschreven 

als een uitdaging voor de medewerkers (item 5). In tabel 7 is te zien dat de Cronbach’s alpha hoog is 

van deze schaal (α = .89), dus dat de schaal betrouwbaar is. 

 

Tabel 7. Motivatie Cronbach’s alpha 

Motivatie voor werken in zelfsturend team 

Ik werk graag in een zelfsturend team omdat… 

.89 

1. …ik graag samenwerk met collega’s .  

2. …ik het leuk vind om met het team samen problemen op te lossen.  

3. …ik het leuk vind om veel verantwoordelijkheden te hebben.  

4. …omdat ik het leuk vind om nieuwe dingen te leren.  

5. …ik het leuk vind om mee te denken over hoe we dingen in ons team  

   kunnen verbeteren. 

 

6. …ik het leuk vind om zelf inzicht te hebben in de gang van zaken in het  

   team (denk aan budget, planning, inzet personeel). 

 

 

12. Ik kan bepalen welke acties en taken in mijn werk prioriteit hebben.  

13. Ik kan met andere zorgverleners (bv. artsen en therapeuten) communiceren over 

mijn cliënten. 

 

14. Ik kan me inleven in de persoonlijke situatie van mijn cliënten.  

15. Ik kan moeilijke taken op mijn werk tot een goed einde brengen.  

16. Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn zorgtaken uit te kunnen voeren  

Informatie organisatie .65 

17. Ik weet wat Careyn/Cordaan van ons team verwacht.  

18. Ik ben goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Careyn/Cordaan  
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Controlevariabelen 

Tot slot is er een aantal controlevariabelen meegenomen in de enquête. Dit is gedaan om te ontdekken 

of de resultaten te danken zijn aan de invloed van deze contextfactoren. Er is gevraagd naar geslacht, 

leeftijd, aantal werkuren in de week, hoogst afgeronde opleiding, functie en teamgrootte. Ook is een 

onderscheid gemaakt in de organisaties waar de respondenten werken. Zo is het mogelijk om een 

vergelijking te maken. Waar de respondenten werken geeft ook aan wanneer ze ongeveer over zijn 

gegaan naar zelfsturing. Cordaan is in 2013 al begonnen met zelfsturende teams, dus medewerkers 

van die organisatie zijn al langer bekend met deze manier van werken. Careyn is begin 2015 begonnen, 

dus zij zijn er nog maar kort mee bekend.  

 

3.4 Data-analyse 
Om de hypothesen te toetsen zijn er verschillende statistische analyses uitgevoerd aan de hand van 

het statistische computerprogramma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Allereerst zijn 

er beschrijvende analyses uitgevoerd om te bepalen hoe hoog de respondenten scoren op de 

hoofdvariabelen van dit onderzoek. Daarna is er een correlatieanalyse uitgevoerd om te kunnen zien 

tussen welke variabelen significante relaties aanwezig zijn. Er is hierbij vooral gekeken naar de 

veronderstelde samenhangen uit de hypothesen. In de correlatieanalyse zijn de variabelen mate van 

zelfsturing, attributies, bekwaamheden, motivatie, kwaliteit van zorg en de controlevariabelen 

meegenomen.  De gevonden samenhangen zijn weergegeven in de correlatiematrix (hoofdstuk 4). 

Daarnaast zijn er meervoudige regressieanalyses uitgevoerd. Dit is gedaan om inzicht te krijgen in de 

afzonderlijke effecten van mate van zelfsturing en attributies op kwaliteit van zorg en gedragingen 

(hypothese 1 en 2).  

 Met hypothese 3 en 4 is onderzocht of de samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit 

van zorg wordt beïnvloed door de moderatoren bekwaamheden en motivatie. Een moderator is een 

interactie-effect tussen de onafhankelijke variabele en de moderator (Van der Velde et al., 2012). Dit 

betekent dat de samenhang tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele verschilt voor 

verschillende niveaus van de moderator. Om de moderatiehypothese 3 te toetsen is gebruik gemaakt 

van een regressieanalyse met interactieterm. Er is eerst een regressieanalyse uitgevoerd voor de 

invloed van de mate van zelfsturing op kwaliteit van zorg (hypothese 1). Vervolgens is de invloed van 

de moderator op de kwaliteit van zorg geanalyseerd. Tot slot is er een interactieterm opgesteld om te 

toetsen of er sprake is van een interactie-effect. Deze toetsing is ook toegepast bij het toetsen van 

hypothese 4.  

In de analyses is gekozen voor een individueel meetniveau. Dit terwijl het bij de mate van zelfsturing 

ging om teamniveau en ook de kwaliteit van zorg zou op teamniveau worden gemeten.  

Om te testen of de indeling in teams mogelijk was is een ANOVA test gedaan. Hieruit bleek dat enkel 

op het gebied van mate van zelfsturing de variantie tussen teams groter was dan binnen teams en dat 

daarom indeling in teams mogelijk was, maar niet op het gebied van kwaliteit van zorg. Omdat de 

kwaliteit van zorg ook is bevraagd vanuit een individueel perspectief (Bijvoorbeeld: ‘De kwaliteit van 

zorg die ze van mij ontvangen’, zie tabel 5) is ervoor gekozen om het meetniveau individueel te houden, 

en niet in te delen in teams. Hiervoor is ook gekozen om de N groot te houden (=233 individuen, in 

plaats van 27 teams).  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk staat de resultatenanalyse centraal die de onderzoeksvraag zal beantwoorden. 

Allereerst worden de beschrijvende resultaten weergegeven. Daarna brengt de correlatiematrix de 

onderlinge samenhangen tussen de variabelen in kaart. In de derde plaats wordt de mate van 

zelfsturing in relatie gebracht met de kwaliteit van zorg (hypothese 1). Daarna worden de attributies 

in relatie gebracht met de kwaliteit van zorg (hypothese 2). Tot slot worden de regressieanalyses met 

interactieterm beschreven voor de bekwaamheden (hypothese 3) en de motivatie (hypothese 4).  

 

4.1 Beschrijvende resultaten en correlaties 

In tabel 9 (volgende pagina) is de correlatiematrix weergegeven. Allereerst worden de gemiddelden 

(M) en percentages van de variabelen weergegeven. Over het algemeen geven de werknemers van de 

thuiszorg van Careyn en Cordaan zichzelf hoge cijfers op de gemeten variabelen (de standaardafwijking 

staat in de tweede kolom van tabel 9). Op een schaal van 1 tot 5 geven de werknemers hun teams 

gemiddeld een 3.58 op mate van zelfsturing. De werknemers denken het meeste dat de zelfsturende 

teams zijn ingevoerd om kosten te besparen (M=3.85). De attributie over het welzijn van de 

medewerkers speelt de kleinste rol (M=3.05). Ze zijn gemotiveerd om in een zelfsturend team te 

werken (M=3.88) en gemiddeld beschikken ze over de bekwaamheden om dit te doen (M=3.76). Op 

de kwaliteit van zorg scoren de werknemers hoog (M=4.19). 

De verschillen tussen de organisaties op de centrale concepten van dit onderzoek zijn 

weergegeven in tabel 8. Hier is te zien dat de gemiddelden niet veel van elkaar afwijken. Careyn scoort 

op alle concepten hoger dan Cordaan, behalve op de attributies welzijn en uitbuiten. Wat opvallend 

is, is dat Careyn hoger scoort op mate van zelfsturing (M=3.86) terwijl Cordaan al langer bezig is met 

de transitie. Ook scoren ze hoger op de bekwaamheden (M=3.90) en motivatie (M=3.99) voor het 

werken in een zelfsturend team. De kwaliteit van zorg is ook hoger bij Careyn (M=4.23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Verschillen tussen organisaties 

 Careyn Cordaan 

 M SD M SD 

Mate van zelfsturing 3.86 .39 3.36 .59 

Attributie kwaliteit 3.59 .76 3.41 .96 

Attributie welzijn 3.03 .92 3.06 .95 

Attributie kosten 3.92 .66 3.79 .88 

Attributie uitbuiten 3.48 .77 3.59 .77 

Attributie extern 3.82 .70 3.77 .91 

Bekwaamheden 3.90 .39 3.64 .47 

Motivatie 3.99 .58 3.80 .70 

Kwaliteit van zorg 4.23 .40 4.17 .46 
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P **<.01, p *<.05 
zst = zelfsturing 
 
Dummy variabelen 

1. Organisatie 1 = Cordaan 
2. Geslacht 1= Vrouw 
6.     Functie 1 = Verzorgenden 

 
 
 
 

Tabel 9. Correlatiematrix (N=233)                

 M / % SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Organisatie  59.2 .49                

2. Geslacht  88.8 .30 .24**               

3. Leeftijd 46.94  11.72 .02 -.04              

4. Werkuren 25.56  6.32 .30** .06 -.16*             

5. Opleidingsniveau   1.46 -.05 .11 -.26** .23**            

6. Functie  64.9 1.17 .13 .08 .27** -.31** -.60**           

7. Teamaantal 15.06  4.24 .36** .02 -.04 .06 .05 .09          

8. Mate van zst 3.58  .57 -.44** -.22** -.05 -.14 .11 -.21** -.04         

9. Attributie kwaliteit 3.48  .79 -.10 .04 -.16* -.00 .02 -.00 .00 .30**        

10. Attributie welzijn 3.05  .93 .02 -.13 -.10 -.06 .05 -.08 .23** .26** .52**       

11. Attributie kosten 3.85  .80 -.08 .08 -.07 .01 -.06 .06 -.04 -.05 -.21** -.24**      

12. Attributie uitbuiten 3.54  .77 .07 .03 -.09 .06 -.04 .07 .07 .00 .24** .32** -.07     

13. Attributie extern 3.79  .83 -.03 .09 .01 -.00 .09 -.07 -.05 -.20* .10 .03 .14* .11    

14. Bekwaamheden 3.76  .45 -.28** .06 -.10 -.02 .12 -.16* -.01 .55** .35** .33** -.04 .18 .08   

15. Motivatie 3.88  .66 -.14* -.13 -.19** -.04 -.03 -.00 .17* .41** .40** .38** -.15* .12 .03 .45**  

16. Kwaliteit van zorg 4.19  .43 -.08 .05 -.02 -.05 -.03 .09 .12 .23** .11 .13 .02 .03 .05 .45** .30** 
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In de correlatietabel (tabel 9) is te zien dat er een positieve significante samenhang bestaat tussen de 

mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg (r=.23, p<.01). Er bestaat geen samenhang tussen de 

soorten attributies en de kwaliteit van zorg. Er blijkt ook een positieve significante samenhang te zijn 

tussen mate van zelfsturing en bekwaamheden (r=.55, p<.01), en tussen bekwaamheden en kwaliteit 

van zorg (r=.45, p<.01). Tussen mate van zelfsturing en motivatie (r=.41, p<.01) en tussen motivatie en 

kwaliteit van zorg (r=.30, p<.01) bestaan ook positieve significante samenhangen. Wat verder nog 

opvalt is dat de attributie kwaliteit positief significant samenhangt met bekwaamheden (r=.35, p<.01) 

en motivatie (r=.40, p<.01). Ook de attributie welzijn hangt positief significant samen met 

bekwaamheden (r=.33, p<.01) en motivatie (r=.38, p<.01). De attributie kosten hangt significant 

negatief samen met motivatie (r=-.15, p<.05). Daarnaast hangt de mate van zelfsturing negatief 

significant samen met de organisatie waar de medewerker werkt (r=-.44, p<.01), en met geslacht (r=-

.22, p<.01) en functie (r=-.21, p<.01). Dit betekent dat Cordaan lager scoort op de mate van zelfsturing 

dan Careyn, dat vrouwen lager scoren op de mate van zelfsturing dan mannen, en dat verzorgenden 

lager scoren op de mate van zelfsturing dan verpleegkundigen. 

 

4.2 Regressieanalyses 

De getoonde samenhangen in de correlatietabel zijn interessant om verder uit te diepen. Voor het 

onderzoeken van deze samenhangen tussen de variabelen wordt de regressieanalyse gebruikt. Het 

doel is het verklaren of voorspellen van een bepaalde variabele op basis van één of meerdere andere 

variabelen (Van der Velde et al., 2013). Er is gekozen voor een multiple lineaire regressieanalyse omdat 

er sprake is van meerdere onafhankelijke variabelen die worden gebruikt om de afhankelijke variabele 

te voorspellen. Om de controlevariabelen organisatie, geslacht en functie mee te kunnen nemen in de 

regressieanalyse is gebruik gemaakt van dummy variabelen (Aguinis, 2004) (zie tabel 9). Hieronder 

worden de analyses per hypothese getoond. 

 

Hypothese 1: De mate van zelfsturing hangt samen met de kwaliteit van zorg. 

In hypothese 1 gaat het om het voorspellen van de kwaliteit van zorg op basis van de mate van 

zelfsturing. In de correlatiematrix is te zien dat er een significante positieve samenhang is tussen deze 

variabelen (r =.23, p<.01), en in de regressieanalyse in tabel 10 is te zien dat de mate van zelfsturing 

voor 4 procent de verschillen in de kwaliteit van zorg verklaart. Als iemand één punt hoger scoort op 

de mate van zelfsturing, dan stijgt de kwaliteit van zorg met .26 (β =.26, p<.05). Er bestaat dus een 

positieve samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg. Er is ondersteuning 

gevonden voor hypothese 1. Geen van de controlevariabelen is significant.  
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P **<.01, p *<.05 

 
 

Tabel 10. Multiple regressieanalyse – Kwaliteit van zorg (N=233) 

 B SE β  B SE β  B SE β  B SE β  B SE β  B SE β  

Organisatie -.05 .10 -.05  -.12 .08 -.14  -.14 .08 -.16  -.14 .08 -.16  -.14 .08 -.16  -.14 .08 -.15  

Geslacht .15 .13 .10  .10 .11 .07  .14 .11 .09  .11 .12 .08  .11 .11 .08  .11 .12 .07  

Leeftijd -.00 .00 -.03  .00 .00 -.01  -.00 .00 -.02  -.00 .00 -.03  -.00 .00 -.03  -.00 .00 -.03  

Werkuren .00 .01 .03  .00 .01 .01  .00 .01 .03  .00 .01 .01  .00 .01 .01  .00 .01 .01  

Opleidingsniveau -.00 .03 -.01  -.00 .03 -.01  -.00 .03 -.01  -.00 .03 -.01  -.00 .03 -.01  -.00 .03 -.01  

Functie .14 .11 .15  .09 .09 .10  .11 .09 .12  .10 .09 .11  .10 .09 .11  .10 .10 .11  

Teamaantal .01 .01 .14  .02 .01 .16 * .01 .01 .14  .02 .01 .17 * .02 .01 .17 * .02 .01 .17 * 

                         

Mate van zelfsturing .20 .08 .26 *                     

Attributie kwaliteit     .05 .04 .10                  

Attributie welzijn         .06 .04 .13              

Attributie kosten             -.00 .04 -.00          

Attributie uitbuiten                 .01 .04 .01      

Attributie extern                     .03 .04 .71  

                         

F 1.62    1.32    1.50    1.09    1.13    1.15    

R₂ .10    .06    .07    .06    .06    .06    

Adj. R₂ .04    .02    .02    .004    .006    .007    
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Hypothese 2: In hypotheses 2A tot en met 2E gaat het om de invloed van verschillende attributies van 

medewerkers over de reden van het management om zelfsturende teams in te voeren, op de kwaliteit 

van zorg. Hypothese 2A en 2B voorspellen een positieve invloed van de kwaliteits- en 

welzijnsverbeterende attributies, hypothese 2C en 2D voorspellen een negatieve invloed van de 

kostenbesparende en uitbuiten attributies, en hypothese 2E voorspelt geen invloed van externe 

attributies. In de correlatiematrix (tabel 9) en in de tabel van de regressieanalyses (tabel 10) is te zien 

dat er geen samenhang of verband bestaat tussen de vijf attributies en de kwaliteit van zorg. Er bestaat 

dus geen invloed van de attributies van de medewerkers over de reden van implementatie van 

zelfsturende teams op de kwaliteit van zorg. Er is geen ondersteuning gevonden voor hypotheses 2A 

tot en met 2D, want er werd een significante samenhang verwacht tussen de kwaliteits- en 

welzijnsverbeterende, kostenbesparende en uitbuiten attributies aan de ene kant en kwaliteit van zorg 

aan de andere kant. Er is ondersteuning gevonden voor hypothese 2E, want er werd verwacht dat 

externe attributies niet van invloed zijn op de kwaliteit van zorg. 

 

4.3 Moderatoren 
De factoren bekwaamheden en motivatie vormen de mogelijke moderatoren in het onderzoeksmodel. 

Voor het toetsen van hypothese 3 en 4 is er dan ook gebruik gemaakt van de regressieanalyse met 

interactieterm, aan de hand van de drie stappen van Baron en Kenny (1986). Hieronder zal voor de 

hypothesen 3 en 4 uitgelegd worden hoe er geanalyseerd is.   

 
Hypothese 3: De samenhang tussen de mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg wordt gemodereerd 

door de bekwaamheden van de medewerkers. De drie stappen van Baron en Kenny (1986) zijn verwerkt 

in tabel 11. In de tabel is te zien dat er een positieve regressie is bij bekwaamheden: hoe hoger iemand 

op bekwaamheden scoort, hoe hoger de kwaliteit van zorg is (β =.46). Dit verband is significant (p<.01). 

Verder is te zien dat er een negatieve regressie is bij de mate van zelfsturing: hoe hoger iemand scoort 

op de mate van zelfsturing, hoe lager de kwaliteit van zorg is (β =-.02). Dit verband is echter niet 

significant. Als laatste is er een positieve regressie bij de interactieterm: hoe hoger iemand scoort op 

bekwaamheden, hoe hoger de samenhang is tussen mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg (β 

=.08). Dit verband is niet significant en de verklaringskracht van het model is 19 procent (Adjusted 

R₂=.19). Omdat de interactieterm niet significant is kan er geconcludeerd worden dat er geen sprake 

is van een modererend effect van bekwaamheden in de samenhang tussen mate van zelfsturing en 

kwaliteit van zorg. Er is geen ondersteuning gevonden voor hypothese 3.  

 

Tabel 11. Regressieanalyse met interactieterm – Kwaliteit van zorg (N=233) 

 B SE β  

Bekwaamheden .45 .09 .46 ** 

Mate van zst -.02 .07 -.02  

Mate van zst*Bekwaamheden  .12 .11 .08  

     

F 12.07**    

R₂ .21    

Adj. R₂ .19    

P **<.01, p *<.05 

zst = zelfsturing 
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In de correlatietabel (tabel 9) is te zien dat er een positieve significante samenhang is tussen mate van 

zelfsturing en bekwaamheden (r=.55, p<.01), dat er een positieve significante samenhang is tussen 

bekwaamheden en kwaliteit van zorg (r=.45, p<.01) en dat er een positieve significante samenhang is 

tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg (r=.23, p<.01). Volgens Baron en Kenny (1986) 

moeten tussen deze variabele directe relaties aanwezig zijn voor een mediatie-effect. Zoals 

beschreven in de inleiding heeft eerder onderzoek aangetoond dat er een mediërend effect is van 

bekwaamheden op de relatie tussen HRM en performance (Leisink & Knies, 2011; Knies & Leisink, 

2014; Park, et al., 2003; Fey et al., 2009). Omdat de relaties in dit onderzoek voldoen aan de eerste 

drie mediatie voorwaarden van Baron en Kenny (1986) en er vanuit de wetenschap bewijzen zijn voor 

dit effect, is het zinvol om te onderzoeken of er ook hier mogelijk sprake is van een mediërend effect 

van bekwaamheden in de samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Dit is 

schematisch weergegeven in figuur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Schematische weergave mediatie-effect Bekwaamheden 

 

Er zijn meerdere regressieanalyses gedaan om het mediërende effect van bekwaamheden te toetsten. 

Dit is gedaan volgens de methode van Baron en Kenny (1986). Allereerst lijn 1 uit figuur 3 (tabel 12): 

de relatie tussen mate van zelfsturing en bekwaamheden. Deze relatie is significant positief (β =.53) en 

de verklaarde variantie is 31 procent (Adjusted R₂=.31). Dan lijn 2 uit figuur 3 (tabel 13): de relatie 

tussen bekwaamheden en kwaliteit van zorg. Deze relatie is significant positief (β =.47) en 20 procent 

van kwaliteit van zorg wordt door dit model verklaard (Adjusted R₂=.20). En als laatste lijn 3 uit figuur 

3 (tabel 13): de relatie tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Deze relatie is significant 

positief (β =.26) en de verklaringskracht is 4 procent (Adjusted R₂=.04). Daarna is er een 

regressieanalyse uitgevoerd met zowel mate van zelfsturing als bekwaamheden als onafhankelijke 

variabele. In de laatste kolom van tabel 13 is te zien dat dan alleen de mediator bekwaamheden 

significant is (β =.46). De onafhankelijke variabele mate van zelfsturing heeft geen toegevoegde 

waarde op het voorspellen van de afhankelijke variabele kwaliteit van zorg. Er is dus sprake van een 

volledige mediatie. 
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P **<.01,p  *<.05 
zst = zelfsturing 

 

 
 
 

P **<.01,p  *<.05 
zst = zelfsturing 

Tabel 12. Multiple regressieanalyse – Mediatie – Bekwaamheden (N=233)  

                                                    Lijn 1 

 B SE β  

Organisatie -.10 .09 -.11  

Geslacht .31 .12 .21 ** 

Leeftijd -.00 .00 -.04  

Werkuren .00 .01 .06  

Opleidingsniveau -.00 .03 -.01  

Functie -.03 .09 -.03  

Teamaantal .01 .01 .05  

     

Mate van zst .42 .07 .53 ** 

     

F 7.69**    

R₂ .35    

Adj. R₂ .31    

Tabel 13. Multiple regressieanalyse – Mediatie – Kwaliteit van zorg (N=233)     

 Lijn 2 Lijn 3    

 B SE β  B SE β  B SE β  

Organisatie -.00 .08 -.00  -.05 .10 -.05  .00 .09 .00  

Geslacht .01 .11 .01  .15 .13 .10  .01 .13 .01  

Leeftijd .00 .00 -.01  -.00 .00 -.03  .00 .00 -.01  

Werkuren .00 .01 .00  .00 .01 .03  .00 .01 .01  

Opleidingsniveau .00 .03 -.00  -.00 .03 -.01  .00 .03 -.00  

Functie .15 .09 .16  .14 .11 .15  .15 .10 .16  

Teamaantal .01 .01 .12  .01 .01 .14  .01 .01 .11  

             

Mate van zst     .20 .08 .26 * .01 .08 .01  

Bekwaamheden .45 .07 .47 **     .45 .09 .46 ** 

             

F 5.69**    1.62    4.03**    

R₂ .24    .10    .24    

Adj. R₂ .20    .04    .18    
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Hypothese 4: De samenhang tussen de mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg wordt gemodereerd 

door de motivatie van de medewerkers.Voor het testen van hypothese 4 is dezelfde analyse gebruikt 

als voor hypothese 3. In tabel 14 is te zien dat er een positieve regressie is bij motivatie: hoe hoger 

iemand op motivatie scoort, hoe hoger de kwaliteit van zorg is (β =.31). Dit verband is significant 

(p<.01). Verder is te zien dat er een positieve regressie is bij de mate van zelfsturing: hoe hoger iemand 

scoort op de mate van zelfsturing, hoe hoger de kwaliteit van zorg is (β =.14). Dit verband is niet 

significant. Als laatste is er sprake van een positieve regressie bij interactieterm: hoe hoger iemand 

scoort op motivatie, hoe hoger de samenhang is tussen mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg 

(β =.18). Dit verband is significant (p<.05) en de totale verklaarde variantie is 11 procent (Adjusted 

R₂=.11). Hierdoor kan er geconcludeerd worden dat motivatie een modererend effect heeft in de 

samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Er is ondersteuning gevonden voor 

hypothese 4.  

P **<.01,p  *<.05 
 

Door dit moderatie-effect te plotten in figuur 4 kan de bevinding gemakkelijker worden 

geïnterpreteerd. De grafiek laat de uitkomst zien voor medewerkers die hoog scoren op de motivatie 

om in een zelfsturend team te werken, en medewerkers die hier laag op scoren. Wanneer 

medewerkers met een hoge motivatie meer mate van zelfsturing ervaren, zal de relatie met de 

kwaliteit van zorg meer positief worden. Wanneer medewerkers met een lage motivatie meer mate 

van zelfsturing ervaren, zal de relatie met de kwaliteit van zorg zelfs negatief worden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 4. Modererend effect van motivatie op de samenhang mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg 

Tabel 14. Regressieanalyse met interactieterm – Kwaliteit van zorg (N=233) 

 B SE β  

Motivatie .20 .06 .31 ** 

Mate van zelfsturing .11 .07 .14  

Mate van zelfsturing*Motivatie .14 .07 .18 * 

     

F 7.16**    

R₂ .13    

Adj. R₂ .11    
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                                                                                     5. Conclusie & Discussie 
 
 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag zowel theoretisch als empirisch beantwoord. Ook worden 

de resultaten geïnterpreteerd en kritisch  besproken.  

Zoals in de inleiding en het theoretisch kader bleek bestaan er in de wetenschap 

tegenstrijdigheden over het effect van zelfsturing op de kwaliteit van zorg. Het hoofddoel van dit 

onderzoek is daarom om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen zelfsturing en kwaliteit van 

zorg. Bij deze hoofddoelstelling horen drie subdoelstellingen. De eerste subdoelstelling van dit 

onderzoek is het onderzoeken van het effect van de mate van zelfsturing op de kwaliteit van zorg. De 

tweede subdoelstelling is het aantonen van het effect van de verschillende gedachtes van de 

medewerkers over de redenen van het management om zelfsturende teams in te voeren (de HR 

attributies van Nishii et al., 2008) op kwaliteit van zorg. De derde subdoelstelling is ontdekken onder 

welke omstandigheden zelfsturende teams bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Hierbij worden de 

bekwaamheden (Abilities) en motivatie (Motivation) van medewerkers meegenomen als de eventuele 

modererende effecten op de samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg.  

Deze hoofd- en subdoelen zijn omvat in de volgende onderzoeksvraag en deelvragen:  

Onderzoeksvraag: ‘In hoeverre hangen de mate van zelfsturing en de HR attributies samen met de 

kwaliteit van zorg, en in hoeverre wordt de samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit 

van zorg gemodereerd door de bekwaamheden en motivatie van de medewerkers?’ 

Deelvragen: 

1. In hoeverre hangt de mate van zelfsturing samen met de kwaliteit van zorg?  

2. In hoeverre hangen de verschillende HR attributies samen met de kwaliteit van zorg?  

3. Zijn de motivatie en bekwaamheden van medewerkers van invloed op de samenhang tussen 

de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg?  

 

Dit onderzoek is gedaan in de thuiszorg. Om tot antwoorden op deze vragen te komen zijn er eerst 

meetschalen opgesteld die specifiek aansluiten bij deze context. Dit is gedaan aan de hand van 

wetenschappelijke literatuur en kwalitatief explorerend onderzoek. Nadat deze meetschalen waren 

opgesteld en/of aangepast aan de zorgcontext en waren gevalideerd kon het onderzoeksmodel en 

bijbehorende hypothesen worden getoetst. Het toetsen van de hypothesen is gedaan aan de hand van 

een steekproef van 233 verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg van zorginstellingen Careyn 

en Cordaan.  

In dit hoofdstuk zullen allereerst de deelvragen worden beantwoord aan de hand van zowel 

de bevindingen uit het resultaten hoofdstuk als de bestaande wetenschappelijke literatuur. Er wordt 

gekeken hoe deze bevindingen zich verhouden tot de bestaande conclusies uit de wetenschap. Aan 

het einde van deze eerste paragraaf wordt de hoofdvraag beantwoord. Na het beantwoorden van de 
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hoofdvraag zullen de resultaten worden verklaard en geduid. Daarna zullen de implicaties voor de 

praktijk worden weergegeven, waarna de beperkingen van dit onderzoek kritisch besproken worden 

en er aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan. Dit hoofdstuk sluit af met de conclusie 

van dit onderzoek. 

 

5.1 Deelvragen en bevindingen 

De eerste deelvraag van dit onderzoek luidt: 'In hoeverre hangt de mate van zelfsturing samen met de 

kwaliteit van zorg?’ Zoals in het theoretisch kader werd beschreven blijkt uit vorig onderzoek dat er 

geen overeenstemming is over deze samenhang. Volgens Lipley (2009), Ferlie en Shortell (2001), en 

Yeatts en Seward (2000) kunnen zelfsturende teams in de zorg bijdragen aan de verbetering van de 

kwaliteit van zorg. Het invoeren van zelfsturende teams leidt namelijk tot meer tijd voor directe zorg, 

meer tevreden patiënten en medewerkers, en tot minder verspilling. Maar volgens Wageman (1997) 

voelt de overgang naar zelfsturing onnatuurlijk aan en blijven medewerkers vaak werken zoals ze 

gewend zijn. Er is een grotere kans op conflicten en misdragingen, en teamleden controleren elkaar 

minder goed omdat ze elkaar vertrouwen (Langfred 2004; 2007). Het kan leiden tot meer werkdruk 

door de bijgekomen managementtaken, wat als verspilling van de tijd van de cliënt wordt gezien (Van 

den Broek et al., 2014). Dit alles kan een negatief effect hebben op prestaties en zelfsturende teams 

zullen dan dus niet bijdragen aan de prestatie van de organisatie omdat ze niet werken zoals het zou 

moeten (Wageman, 1997).  

De conclusies uit eerder wetenschappelijk onderzoek zijn tegenstrijdig, waardoor de eerste 

hypothese van dit onderzoek neutraal geformuleerd is: De mate van zelfsturing hangt samen met de 

kwaliteit van zorg. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat mate van zelfsturing en kwaliteit van 

zorg met elkaar correleren. Er bestaat een significante positieve samenhang, en uit de regressieanalyse 

blijkt vier procent van de verschillen in de kwaliteit van zorg kunnen worden voorspeld. Mate van 

zelfsturing hangt dus samen met de kwaliteit van zorg, en deze samenhang is positief. Er is 

ondersteuning gevonden voor hypothese één waardoor het antwoord op de eerste deelvraag is dat de 

mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg positief met elkaar samenhangen, en dat mate van 

zelfsturing voor vier procent de verschillen in kwaliteit van zorg bepaalt. Als zelfsturing wordt 

ingevoerd, dan zal de kwaliteit van zorg verbeteren.  

 

Volgens Nishii et al. (2008) bestaat er een verband tussen de gedachtes van medewerkers over waarom 

het management bepaald HR beleid invoert, de zogenoemde HR attributies, en de prestaties van 

medewerkers. Daarom is de tweede deelvraag opgesteld: ‘In hoeverre hangen de verschillende HR 

attributies samen met de kwaliteit van zorg?’ Uit het onderzoek van Nishii et al. (2008) blijkt dat als 

medewerkers denken dat HR beleid is ingevoerd om kwaliteit te verbeteren of om het welzijn van de 

medewerkers te vergroten, het een positief effect heeft op performance (Nishii et al., 2008). 

Hypothese 2A en 2B in dit onderzoek vloeien voort uit deze resultaten en voorspellen een positieve 

invloed van deze attributies op de kwaliteit van zorg. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er 

geen correlaties bestaan tussen deze twee HR attributies en kwaliteit van zorg, en ook in de 

regressieanalyses kwamen geen significante verbanden naar voren. Er is geen ondersteuning 

gevonden voor hypothese 2A en 2B; het heeft geen invloed op de kwaliteit van zorg als medewerkers 

denken dat het management zelfsturende teams heeft ingevoerd om de kwaliteit van zorg te 

verbeteren of om het welzijn van de medewerkers te verbeteren.  
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Daarnaast stellen Nishii et al. (2008) dat als medewerkers denken dat HR beleid wordt ingevoerd om 

kosten te reduceren of om de efficiëntie te maximaliseren, dit een negatief effect heeft op 

performance. Hypothese 2C en 2D in dit onderzoek vloeien voort uit deze resultaten en voorspellen 

een negatieve invloed van deze attributies op de kwaliteit van zorg. Uit de resultaten van dit onderzoek 

blijkt dat er ook hier geen correlaties bestaan tussen deze HR attributies en kwaliteit van zorg, en ook 

in de regressieanalyses kwamen geen significante verbanden naar voren. Er is geen ondersteuning 

gevonden voor hypothese 2C en 2D;  het heeft geen invloed op de kwaliteit van zorg als medewerkers 

denken dat het management zelfsturende teams heeft ingevoerd om kosten te besparen of om 

medewerkers uit te buiten.  

Hypothese 2E veronderstelt geen invloed van externe attributies op de kwaliteit van zorg. Deze 

hypothese vloeit ook voort uit onderzoek van Nishii et al. (2008) die aantoonden dat  externe motieven 

geen effect hebben op prestatie. Uit het kwalitatieve explorerende gedeelte van dit onderzoek kwam 

naar voren dat de wijkverpleegkundigen denken dat de organisatie meegaat met een trend; dat 

zelfsturende teams worden ingevoerd omdat alle zorgorganisaties dat doen. Hier is sprake van 

imiterend isomorfisme, waarbij organisaties bewust of onbewust de structuur van andere organisaties 

overnemen (DiMaggio & Powell, 1983). Volgens Nishii et al. (2008) is hier sprake van sociaal 

wenselijkheid en legitimiteit wat geen invloed heeft op prestatie. Dit komt omdat het weinig zegt over 

de onderliggende waardes van het management, waardoor het weinig zegt over de gedachtes en 

gedragingen van de werknemers. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt ook dat er geen relatie 

bestaat tussen deze externe HR attributie en kwaliteit van zorg. Er is dus ondersteuning gevonden voor 

hypothese 2E; het heeft geen invloed op de kwaliteit van zorg als medewerkers denken dat het 

management zelfsturende teams heeft ingevoerd omdat de organisatie mee moest met een trend en 

de ontwikkelingen in de sector.  

Het antwoord op deelvraag twee is dat geen van de HR attributies samenhangt met kwaliteit 

van zorg. De gedachtes van de medewerkers over de reden van het management om zelfsturende 

teams in te voeren hebben geen invloed op de prestatie; de kwaliteit van zorg. 

 

De derde deelvraag van dit onderzoek luidt: ‘Zijn de motivatie en bekwaamheden van medewerkers 

van invloed op de samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg?’ Uit bestaand 

wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bekwame en gemotiveerde werknemers nodig zijn om te blijven 

presteren in een veranderende organisatie. De werknemers moeten kennis, vaardigheden en 

motivatie hebben om de taken te doen. Dan zal een organisatieverandering leiden tot een betere 

performance (Pfeffer & Veiga, 1999). De derde en vierde hypothese van dit onderzoek zijn op basis 

hiervan gevormd.  

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat een organisatieverandering pas succesvol is als 

de medewerkers onder andere geloven dat zij capabel zijn om de verandering uit te voeren (Holt et 

al., 2007). De organisatie moet voorzien in voldoende bronnen om de organisatieverandering te laten 

slagen. Medewerkers moeten onder andere de juiste kennis en vaardigheden hebben om te kunnen 

functioneren in een veranderde organisatie. Als dit niet zo is dan zal dat leiden tot meer stress en een 

slechte implementatie. Het zal ook teniet doen aan de kernwerkprocessen van de organisatie en de 

functies (Fernandez & Rainey, 2006). Er kan gesteld worden dat het hebben van de juiste 

bekwaamheden een conditie is voor het behalen van een hoge prestatie in een organisatieverandering. 

De derde hypothese die hieruit is opgesteld luidt: De samenhang tussen de mate van zelfsturing en 

kwaliteit van zorg wordt gemodereerd door de bekwaamheden van de medewerkers. Uit de resultaten 

van dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een modererend effect van bekwaamheden. Er is 
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geen ondersteuning gevonden voor hypothese 3; het hebben van de juiste bekwaamheden is geen 

voorwaarde voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg in een zelfsturend team. Uit de analyse 

van dit onderzoek bleek dat er sterke vermoedens waren voor een mediatie-effect van bekwaamheden 

in de samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Uit de regressieanalyses bleek dat 

er aan de voorwaarden van Baron en Kenny (1986) werd voldaan, en dat er dus sprake is van een 

mediërend effect van bekwaamheden in plaats van een modererend effect. Medewerkers hoeven dus 

niet eerst in een zelfsturend team te kunnen werken voordat ze goede kwaliteit van zorg kunnen 

leveren, maar ze doen kennis en vaardigheden op door te werken in een zelfsturend team.   

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt daarnaast dat als medewerkers gemotiveerd zijn voor 

een organisatieverandering, deze organisatieverandering zal zorgen voor een betere performance 

(Turner Parish et al., 2008). De organisatie kan wel veranderen maar het werkt pas echt als de 

medewerkers ook de verandering willen uitvoeren. Kuvaas (2006) concludeert in zijn onderzoek dat 

sommige medewerkers meer intrinsiek gemotiveerd zijn dan anderen. De relatie tussen de HR people 

practice functioneringsgesprekken en prestatie varieert door de variantie in intrinsieke motivatie. Een 

hoge mate van intrinsieke motivatie is nodig voor een positieve invloed van de HR people practice op 

prestatie (Kuvaas, 2006). Omdat uit deze onderzoeken naar voren komt dat motivatie van invloed is 

op de relatie tussen HRM en performance, is hypothese 4 opgesteld: De samenhang tussen de mate 

van zelfsturing en kwaliteit van zorg wordt gemodereerd door de motivatie van de medewerkers. Uit 

de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er sprake is van een modererend effect van motivatie op de 

samenhang tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Hoe hoger een medewerker scoort op 

motivatie, hoe hoger de samenhang is tussen mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. Uit figuur 4 

blijkt zelfs dat wanneer een medewerker laag scoort op motivatie, de samenhang tussen mate van 

zelfsturing en kwaliteit van zorg negatief is. Er is dus ondersteuning gevonden voor hypothese 4. 

Gemotiveerd zijn om in een zelfsturend team te werken is een voorwaarde voor het leveren van een 

goede kwaliteit van zorg in een zelfsturend team.  

Het antwoord op deelvraag drie is dat de motivatie van medewerkers van invloed is op de 

samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg. De mate van zelfsturing draagt 

sterker bij aan de kwaliteit van zorg als de medewerkers gemotiveerd zijn om in een zelfsturend team 

te werken. Als medewerkers niet gemotiveerd zijn om in een zelfsturend team te werken zal dit juist 

een negatief effect hebben op de kwaliteit van zorg. De bekwaamheden van de medewerkers hebben 

geen invloed op de samenhang tussen mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg. Wel ontwikkelen 

medewerkers bekwaamheden in een zelfsturend team, die leiden tot een betere kwaliteit van zorg.  

 

Op basis van de antwoorden op de deelvragen kan antwoord gegeven worden op de centrale 

onderzoeksvraag: ‘In hoeverre hangen de mate van zelfsturing en de HR attributies samen met de 

kwaliteit van zorg, en in hoeverre wordt de samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit 

van zorg gemodereerd door de bekwaamheden en motivatie van de medewerkers?’ In figuur 5 is de 

conclusie schematisch weergegeven.  

 Het antwoord op deelvraag één is dat de mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg positief 

met elkaar samenhangen. Als zelfsturing wordt ingevoerd, dan zal de kwaliteit van zorg verbeteren (zie 

lijn 1, figuur 5). Het antwoord op deelvraag twee is dat geen van de HR attributies samenhangt met 

kwaliteit van zorg. De gedachtes van de medewerkers over de reden van het management om 

zelfsturende teams in te voeren hebben geen invloed op de prestatie; de kwaliteit van zorg (zie 

nummer 2, figuur 5). Het antwoord op deelvraag drie is dat de bekwaamheden van de medewerkers 

niet van invloed zijn op de samenhang tussen mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg. Wel 
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ontwikkelen medewerkers bekwaamheden in een zelfsturend team, die leiden tot een betere kwaliteit 

van zorg (mediërend effect van bekwaamheden, de dichte lijn bij nummer 3 in figuur 5). De motivatie 

van medewerkers is van invloed op de samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit van 

zorg. De mate van zelfsturing draagt sterker bij aan de kwaliteit van zorg als de medewerkers 

gemotiveerd zijn om in een zelfsturend team te werken. Als medewerkers niet gemotiveerd zijn om in 

een zelfsturend team te werken zal dit juist een negatief effect hebben op de kwaliteit van zorg 

(modererend effect van motivatie, de stippellijn bij nummer 4 in figuur 5).  

 

 
Figuur 5. Schematische weergave conclusie 

 

5.2 Discussie 

De hierboven besproken bevindingen zullen nader worden verklaard in deze paragraaf. Hier zal 

worden toegelicht waarom bepaalde resultaten vanuit de literatuur verwacht werden maar vervolgens 

in dit onderzoek niet of gedeeltelijk zijn ondersteund. Ook wordt ingegaan op conclusies uit bestaande 

wetenschappelijke literatuur die in dit onderzoek wel zijn ondersteund. De implicaties die de 

resultaten van dit onderzoek hebben voor de bestaande literatuur zullen ook worden besproken. 

Bovengenoemde zal per deelvraag worden toegelicht.  

 

De eerste deelvraag gaat over de samenhang tussen de mate van zelfsturing en kwaliteit van zorg. In 

de bestaande wetenschappelijke literatuur zijn tegenstrijdige conclusies te vinden over het effect van 

zelfsturing op de kwaliteit van zorg. Dit onderzoek laat zien dat de mate van zelfsturing een positief 

effect heeft op de kwaliteit van zorg. Hierdoor worden de uitspraken uit bestaande onderzoeken in de 

zorg ondersteund waarin geconcludeerd wordt dat zelfsturing leidt tot een betere kwaliteit van zorg 

(onder andere Almekinders, 2006; Feifer et al., 2002; Ferlie en Shortell, 2001; Lipley, 2009; en Yeatts 

en Seward, 2000).  

Echter onderscheidt dit onderzoek zich van bovenstaande onderzoeken door de mate van 

zelfsturing te meten, in plaats van zelfsturing als zodanig. Bovenstaande onderzoeken zijn of kwalitatief 

van aard, en meten daarom niet de mate van zelfsturing (Feifer et al., 2002; Ferlie & Shortell, 2001; 

Yeatts & Seward, 2000), of ze meten de situatie vóór de invoering van zelfsturing en de situatie erna. 

Ze meten dus niet de mate van zelfsturing op zich, maar ze meten de effecten ervan vóór en na de 

verandering (Almekinders, 2006; Lipley, 2009). Alleen Carson et al. (2007) meten de kenmerken van 

gedeeld leiderschap in hun onderzoek. Echter bevat deze meetschaal niet de specifieke kenmerken 

van een zelfsturend team, zoals de bijgekomen managementtaken, en daarnaast is dat onderzoek ook 

niet gedaan in de zorgsector. De meetschaal voor de mate van zelfsturing die in dit onderzoek is 
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opgesteld en gevalideerd maakt het mogelijk om gradaties in de overgang naar zelfsturing kwantitatief 

te meten.  

Daarnaast gaat het in bovengenoemde onderzoeken bij kwaliteit van zorg vooral om 

kenmerken als bereikbaarheid, betrouwbaarheid, communicatie, aantal cliënten per werknemer, 

wachtlijsten et cetera. Niet om de ‘zachte’ en persoonsgerichte kenmerken van de zorg, zoals de 

kenmerken van aandachtige zorg in dit onderzoek. Door de recent opgestelde meetschaal voor 

aandachtige zorg van Knies et al. (2013) te gebruiken sluiten de resultaten van dit onderzoek onder 

andere aan bij de eisen van het kabinet waarin gesteld wordt dat de zorg persoonlijker moet worden 

(Van Rijn, 2015). Op het punt van kwaliteit van zorg onderscheidt dit onderzoek zich dus ook van 

bestaand onderzoek naar zelfsturing. De mate van zelfsturing heeft een positief effect op de ‘zachte’ 

kant van de zorg. Dit is nog niet eerder onderzocht en daarom van aanvulling op de bestaande 

wetenschappelijke literatuur.  

Zoals uit het theoretisch kader bleek gaat dit onderzoek over de relatie tussen HRM 

(zelfsturende teams) en performance (kwaliteit van zorg), wat met deze eerste deelvraag is 

onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat HRM een positieve, maar zwakke samenhang heeft met 

performance; de mate van zelfsturing verklaart voor vier procent de verschillen in kwaliteit van zorg, 

en deze relatie is positief (zie tabel 10). Dit sluit aan bij de eerdere conclusies van Boselie et al. (2005), 

Combs et al. (2006) en Paauwe (2009) over de positieve maar zwakke samenhang tussen HRM en 

performance. Uit een overzichtsstudie van Boselie et al. (2005) blijkt dat er in bestaande onderzoeken 

vooral op de people practices van HRM wordt ingegaan. Ook onderzoek over het mediërende effect 

van bekwaamheden (Fey et al., 2009; Park et al., 2003) en het modererende effect van motivatie 

(Kuvaas, 2006) in de relatie tussen HRM en performance draait om people practices. Het invoeren van 

zelfsturende teams is een work practice omdat het ingrijpt op de organisatiestructuur en de manier 

van werken (Boxall & Purcell, 2011). Door juist hier de focus op te leggen levert dit onderzoek een 

bijdrage aan de kennis over de invloed van work practices op performance. Dit onderzoek toont aan 

dat het invoeren van een work practice een positieve invloed kan hebben op performance. Dit resultaat 

maakt het interessant voor vervolgonderzoek om meer aandacht te geven aan de work practices en 

de invloed daarvan op performance, zodat het effect ervan meer gefundeerd kan worden.  

 

De tweede deelvraag gaat over de invloed van de verschillende gedachtes van medewerkers over het 

invoeren van zelfsturende teams door het management (HR attributies) op de kwaliteit van zorg. Er 

blijkt geen verband te bestaan tussen de verschillende HR attributies en kwaliteit van zorg. Dit gaat in 

tegen de conclusie van Nishii et al. (2008), behalve wat betreft het effect van de externe attributie. Dit 

zou kunnen komen door de organisatie waarin het onderzoek is uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de 

resultaten gebaseerd op een onderzoek binnen twee zorginstellingen, terwijl Nishii et al. (2008) hun 

conclusies hebben getrokken op basis van resultaten van een supermarktketen. De organisaties in dit 

onderzoek zijn de overgang aan het maken naar zelfsturing, en de directe managers zijn al uit dienst. 

Hierdoor kan het wellicht zo zijn dat de medewerkers in dit onderzoek minder 

managementgeoriënteerd zijn dan de medewerkers uit de supermarktketen. Ze vinden het wellicht 

minder belangrijk wat het management doet, wat het verschil in gevonden verbanden kan verklaren 

met het onderzoek van Nishii et al. (2008). Voor de theorie van Nishii et al. (2008) is in dit onderzoek 

dus geen bewijs gevonden. Voor vervolgonderzoek is het interessant om deze relatie nog verder te 

onderzoeken, om te ontdekken onder welke omstandigheden er wel of geen relatie is tussen de HR 

attributies en performance.   



L.E. Bekkema (2015)  Het effect van zelfsturing op kwaliteit van zorg 

53 
 

De HR attributies hebben dus geen effect op de kwaliteit van zorg, maar in de correlatiematrix (tabel 

9) is te zien dat enkele van de HR attributies wel correleren met motivatie. Motivatie correleert positief 

met de attributies kwaliteit en welzijn. Een conclusie die hier voorzichtig uit getrokken kan worden is 

dat hoe meer medewerkers denken dat zelfsturende teams zijn ingevoerd om kwaliteit van zorg en 

welzijn van medewerkers te verbeteren, hoe meer gemotiveerd ze zijn om in een zelfsturend team te 

werken. Daarnaast correleren motivatie en de attributie kosten negatief met elkaar, waardoor 

voorzichtig geconcludeerd kan worden dat hoe meer medewerkers denken dat zelfsturende teams zijn 

ingevoerd om kosten te besparen, hoe minder medewerkers gemotiveerd zijn om in een zelfsturend 

team te werken. Echter is deze laatste correlatie laag (r=-.15, p<.05). In vervolgonderzoek zouden deze 

correlaties verder onderzocht kunnen worden door middel van regressieanalyses om oorzakelijke 

verbanden aan te kunnen tonen.  

 

De derde deelvraag gaat over de invloed van motivatie en bekwaamheden van medewerkers op de 

samenhang tussen de mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg. Uit de resultaten van dit onderzoek 

blijkt dat motivatie een voorwaarde is voor het leveren van een hogere kwaliteit van zorg binnen een 

zelfsturend team; als medewerkers niet willen werken in een zelfsturend team dan zal de kwaliteit van 

zorg zelfs verminderen. Dit bevestigt de bevindingen van MacDuffie (1995) over het belang van 

motivatie voor de relatie tussen HRM en performance, en het onderzoek van Kuvaas (2006) die eerder 

een modererend effect heeft gevonden van intrinsieke motivatie tussen een HR praktijk en 

performance. Echter zoals eerder genoemd onderscheidt dit onderzoek zich van de hiervoor 

genoemde onderzoeken door een work practice te onderzoeken, en niet een people practice. Dat 

motivatie een modererende variabele is in de relatie tussen HRM en performance, is van invloed voor 

de wetenschappelijke literatuur omtrent zelfsturing. Er is al wel onderzoek gedaan naar het effect van 

zelfsturing op kwaliteit van zorg, zoals hierboven beschreven, maar niet door welke omstandigheden 

deze samenhang beïnvloed wordt. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan geconcludeerd 

worden dat zelfsturing leidt tot een betere kwaliteit van zorg, maar alleen als de medewerkers 

gemotiveerd zijn om in een zelfsturend team te werken.  

De bekwaamheden van medewerkers hebben geen modererend effect op de samenhang 

tussen mate van zelfsturing en de kwaliteit van zorg. Dit komt niet overeen met de vooraf opgestelde 

verwachting op basis van de wetenschappelijke literatuur, waarin dit wel naar voren kwam; het 

beschikken over de juiste vaardigheden om te kunnen functioneren in een veranderende organisatie 

is belangrijk voor het slagen van een organisatieverandering (Fernandez & Rainey, 2006; Holt et al., 

2007). Uit dit onderzoek blijkt dat het beschikken over de juiste bekwaamheden geen voorwaarde is 

voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg in een zelfsturend team. Dit zou kunnen komen 

doordat medewerkers in een zelfsturend team kennis en vaardigheden ontwikkelen terwijl ze in een 

zelfsturend team werken. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dit van toepassing te zijn; er is wel 

een mediërend effect gevonden van bekwaamheden op de samenhang tussen de mate van zelfsturing 

en de kwaliteit van zorg. Dat bekwaamheden een mediërende variabele is tussen HRM en performance 

is al aangetoond door onder andere Fey et al. (2009) en Park et al. (2003). HRM praktijken leiden tot 

bekwaamheden van medewerkers, die weer van invloed zijn op de performance van de organisatie 

(Schulder & Jackson 1995, in: Bowen & Ostroff, 2004). Echter moet hier wel bij opgemerkt worden dat 

dit niet betekent dat de medewerkers van tevoren geen bekwaamheden nodig hebben voor het 

werken in een zelfsturend team. Voor het leveren van goede zorg ontwikkelen ze (meer) 

bekwaamheden door te werken in een zelfsturend team. Deze bevinding is een toevoeging voor de 
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literatuur omtrent zelfsturing, omdat het mediërende effect van bekwaamheden op de relatie tussen 

zelfsturing en kwaliteit van zorg nog niet is aangetoond.  

 

Naast de resultaten voor het beantwoorden van de deelvragen viel nog een ander resultaat op. Uit het 

theoretisch kader bleek dat teams niet van de een op de andere dag zelfsturend zijn, maar dat de 

overgang naar zelfsturing een langdurig proces is wat stapsgewijs verloopt (Van Amelsvoort, 2000). Dit 

kon in dit onderzoek aangetoond worden door het onderscheid te maken tussen de 

onderzoeksorganisaties Careyn en Cordaan. Cordaan is al langer bezig met de implementatie van 

zelfsturende teams (sinds het voorjaar van 2013), en Careyn is sinds begin 2015 bezig. Op basis van de 

theorie van Van Amelsvoort (2000) werd verwacht dat Cordaan hoger op mate van zelfsturing zou 

scoren, aangezien zij langer bezig is en dus verder in het proces. Echter blijkt uit de analyses in dit 

onderzoek dat Careyn hoger scoort op mate van zelfsturing (M=3.86, SD=.39) dan Cordaan (M=3.36, 

SD=.59). Ook zijn de medewerkers bij Careyn meer bekwaam en gemotiveerd om in een zelfsturend 

team te werken. Dit is opvallend, omdat Cordaan al langer in het proces zit en ook al in meer training 

en opleiding heeft voorzien.  

 Een verklaring hiervoor kan zijn dat omdat Careyn net begonnen is met het invoeren van 

zelfsturende teams, het een veelbesproken onderwerp is op dit moment. Medewerkers worden er 

veel mee geconfronteerd, weten daarom wat het inhoudt en ook wat ze er voor moeten kunnen. Bij 

Cordaan is het geen orde van de dag meer, waardoor het werken in een zelfsturend team misschien 

meer normaal geworden is voor de respondenten. Dit kan de antwoorden op de enquête hebben 

beïnvloed. Daarnaast scoort Careyn ook net iets hoger in de waardering op Zorgkaart Nederland 

(2015), waar zorgaanbieders met elkaar vergeleken worden. Op een schaal van één tot tien scoort 

Careyn een 6,8 en Cordaan een 6,5 op algemene waardering. Dit is gebaseerd op de waarderingen van 

mensen die in aanraking zijn geweest met de zorginstellingen. Ze moeten de accommodatie, het 

nakomen van afspraken, de behandeling, de informatie, of er geluisterd wordt en het functioneren 

van de medewerkers beoordelen (Zorgkaart Nederland, 2015). Deze algemene beoordeling vertoont 

hetzelfde patroon als de scores op mate van zelfsturing van Careyn en Cordaan in dit onderzoek. 

Wellicht is de mate van professionaliteit van een organisatie een voorwaarde voor het hoger scoren 

op mate van zelfsturing. Careyn scoort over het algemeen hoger op de professionaliteit, en ze scoren 

hoger op mate van zelfsturing. Bij Cordaan is het net andersom. Voor vervolgonderzoek is het 

interessant om te onderzoeken of de algemene professionaliteit van een organisatie een voorwaarde 

is voor het implementeren van zelfsturing.  

Dit resultaat trekt ook de theorie van Van Amelsvoort (2000) in twijfel over de factor tijd. 

Volgens Van Amelsvoort (2000) is het invoeren van zelfsturende teams een langdurig proces en zullen 

zelfsturende teams stapsgewijs ingevoerd moeten worden. Echter valt uit de resultaten van dit 

onderzoek te concluderen dat de organisatie die nog maar net begonnen is met zelfsturing, meer 

zelfsturend is dan de organisatie die al langer bezig is. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te 

onderzoeken of en welke rol de factor tijd speelt in het proces naar zelfsturing.   

 

5.3 Implicaties voor de praktijk 

Naast de implicaties voor de theorie die hiervoor beschreven zijn, hebben de bevindingen uit dit 

onderzoek ook implicaties voor de praktijk. Het doel van HRM is om HR activiteiten te ontwerpen en 

implementeren die leiden tot het gewenste gedrag en prestatie van medewerkers. De vraag is of de 

HR activiteiten van een organisatie leiden tot het succesvol behalen van het doel. Uit dit onderzoek 
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blijkt dat de mate van zelfsturing een positief effect heeft op de kwaliteit van zorg, als de medewerkers 

gemotiveerd zijn om te werken in een zelfsturend team. Het invoeren van zelfsturende teams zorgt 

dus voor een betere kwaliteit van zorg zodra de medewerkers ook willen werken in een zelfsturend 

team. Deze uitkomst is positief voor de zorginstellingen die bezig zijn of al overgegaan zijn naar 

zelfsturende teams. Voor de kwaliteit van zorg is het goed om zelfsturende teams in te voeren, mits 

de medewerkers er gemotiveerd voor zijn. Een aanbeveling voor zorgorganisaties die over willen gaan 

naar zelfsturing is dan ook om ervoor te zorgen dat de medewerkers ook willen werken in een 

zelfsturend team. Het benadrukken van de voordelen van zelfsturing en het aantonen van bewijzen bij 

andere organisaties zouden hier bijvoorbeeld bij kunnen helpen.  

 In dit onderzoek is geen bewijs gevonden voor het feit dat de gedachtes die medewerkers 

hebben over de reden van het management om zelfsturende teams in te voeren effect hebben op de 

kwaliteit van zorg. Echter betekent dit niet dat het in de werkelijkheid ook geen effect heeft. Zoals in 

paragraaf 5.2 genoemd is blijkt uit dit onderzoek dat sommige HR attributies wel samenhangen met 

de bekwaamheden en motivatie van medewerkers. Hoe meer medewerkers denken dat zelfsturende 

teams zijn ingevoerd om kwaliteit van zorg en welzijn van de medewerkers te verbeteren, hoe meer 

gemotiveerd ze zijn om in een zelfsturend team te werken. Hoe meer medewerkers denken dat 

zelfsturende teams zijn ingevoerd om kosten te besparen, hoe minder medewerkers gemotiveerd zijn 

om in een zelfsturend team te werken. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of hier ook oorzakelijke 

relaties tussen bestaan. Er kan voorzichtig gesteld worden dat zorgorganisaties die overgaan naar 

zelfsturing vanwege kwaliteits- of welzijnsverbeterende redenen, er verstandig aan doen dit te 

communiceren naar de medewerkers. Dit kan ervoor zorgen dat de motivatie van medewerkers 

verbetert. En, zoals hiervoor bleek, als de medewerkers meer gemotiveerd zijn dan heeft de mate van 

zelfsturing een positief effect op kwaliteit van zorg.  

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de mate van zelfsturing leidt tot bekwaamheden van 

medewerkers, die weer van invloed zijn op de kwaliteit van zorg. Medewerkers leren te werken in een 

zelfsturend team door het te doen. Medewerkers ontwikkelen de bekwaamheden voor het werken in 

een zelfsturend team terwijl ze al in een zelfsturend team werken. De implicatie voor de praktijk is dat 

organisaties die over gaan naar zelfsturing er vanuit kunnen gaan dat de medewerkers meer kennis en 

vaardigheden opdoen terwijl ze werken in een zelfsturend team. Mochten medewerkers nog niet 

geheel ‘klaar’ zijn voor zelfsturing dan kan wellicht besloten worden om toch de overgang in gang te 

zetten, omdat de medewerkers gaandeweg meer bekwaam zullen worden.   

 

5.4 Beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Ondanks de bruikbare theoretische en praktische implicaties is er een aantal beperkingen te noemen 

aan dit onderzoek. De eerste beperking van dit onderzoek is dat de concepten zijn gemeten aan de 

hand van zelf-rapportage. De respondenten hebben zelf hun kennen, kunnen en prestaties 

beoordeeld. Dit is een subjectieve meting en er bestaat een kans dat de respondenten sociaal 

wenselijke antwoorden hebben gegeven. In het algemeen zijn respondenten geneigd om zichzelf lage 

scores te geven voor ongepast gedrag en hoge scores voor gepast gedrag. Dit doen de respondenten 

omdat ze geloven dat er altijd een mogelijkheid is dat de werkgever inzicht krijgt in de antwoorden 

(Donaldson & Grant-Vallone, 2002). Het risico op sociaal wenselijke antwoorden is zoveel mogelijk 

geprobeerd te beperken door in de introductie van de enquête duidelijk aan te geven dat er 

vertrouwelijk met de gegevens uit de enquête wordt omgegaan, en door zoveel mogelijk naar concreet 

gedrag te vragen. Daarnaast bleek uit onderzoek van Knies et al. (2013) dat de scores op kwaliteit van 
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zorg van de medewerkers dezelfde patronen tonen als de scores van de cliënten (de CQ-index 

correleert met de meetschaal voor Aandachtige zorg). Het blijft echter toch beter om de performance 

door de ontvanger te laten beoordelen. Zij ervaren de zorg die geleverd wordt en kunnen hier een 

objectiever oordeel over geven. Er is in dit onderzoek niet voor gekozen om de kwaliteit van zorg aan 

de cliënten te vragen vanwege de tijdsplanning en afbakening van dit onderzoek. Een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek is dan ook om de kwaliteit van zorg te bevragen bij de cliënten. De bekwaamheden 

van de medewerkers zouden beoordeeld kunnen worden door leidinggevenden of regiomanagers.  

 In de tweede plaats hebben alle respondenten in dit onderzoek te maken met zelfsturing; in 

beide organisaties wordt de overgang gemaakt. Er zijn geen teammanagers meer aanwezig in beide 

organisaties, waardoor gesteld kan worden dat geen van de teams op het ‘nulniveau’ van een 

zelfsturend team zit. Hoewel er in dit onderzoek wel een duidelijk verschil was in hoeverre zelfsturing 

aanwezig was, was het interessant geweest om het met een groep te vergelijken die helemaal niet 

bezig is met zelfsturing, of er zelfs nog niet over gehoord heeft. Een aanbeveling voor 

vervolgonderzoek is dan ook om bijvoorbeeld een organisatie waar zelfsturing is ingevoerd te 

vergelijken met een organisatie waar dit (nog) niet is ingevoerd. Dan wordt het verschil echt zichtbaar 

tussen de effecten van helemaal geen zelfsturing en wel zelfsturing op kwaliteit van zorg.  

 Een derde beperking van dit onderzoek is dat het een cross-sectioneel karakter heeft: de 

meting vond plaats op één moment. Daarom kunnen er geen uitspraken gedaan worden over 

oorzakelijke verbanden en relaties. Daarnaast ligt de response-rate van dit onderzoek laag in 

vergelijking met het totale aantal medewerkers in de thuiszorg in Nederland: 233 respondenten ten 

opzichte van 420 duizend medewerkers in 2012 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012). Maar om 

het aantal respondenten, en daarmee de generaliseerbaarheid, te vergroten is in dit onderzoek bij 

twee zorginstellingen onderzoek gedaan. Het onderzoeken bij twee zorginstellingen zorgde er ook 

voor dat er verschil aanwezig was in de mate van zelfsturing waardoor het effect hiervan beter 

inzichtelijk kon worden gemaakt. De variantie in context tussen de organisaties is zo veel mogelijk 

proberen uit te sluiten door voor de thuiszorg te kiezen. Deze vorm van zorg komt het meest overeen 

tussen beide organisaties en wordt op dezelfde manier georganiseerd. Er zijn 500 medewerkers 

benaderd voor dit onderzoek. Uiteindelijk hebben meer medewerkers van Cordaan hem ingevuld 

(N=139), dan van Careyn (N=94). Dit terwijl Careyn in totaal meer medewerkers telt. Een reden 

hiervoor kan zijn dat er meer enquêtes persoonlijk zijn rondgebracht en opgehaald door de 

onderzoeker bij Cordaan dan bij Careyn. Dit had te maken met de bereikbaarheid en reisafstand van 

de locaties. Deze lagen bij Cordaan veel dichter bij elkaar en waren daardoor makkelijker te bereiken. 

Deze persoonlijke benadering zorgde mogelijk voor meer respons. Voor vervolgonderzoek is dan ook 

aan te raden om de enquêtes persoonlijk uit te delen en dit gelijk te houden tussen de organisaties.  

 Een vierde beperking van dit onderzoek heeft te maken met de meetschalen die gebruikt zijn. 

De vijf HR attributies zijn gemeten aan de hand van één item per attributie. Volgens Van der Velde et 

al. (2013) is dit niet betrouwbaar omdat niet vast kan worden gesteld dat het item meet wat het moet 

meten. Echter hebben Nishii et al. (2008) ook vijf items gebruikt voor het meten van de vijf HR 

attributies. Daarom worden de resultaten in dit onderzoek wel als betrouwbaar gezien. Ook was het 

kleine aantal items goed voor de lengte van de enquête. Deze was nu niet te lang waardoor mogelijk 

respons is verhoogd. Het enige item waar twijfel over bestaat is  de HR attributie over het uitbuiten 

van medewerkers. De originele stelling van Nishii et al. (2008) luidt als volgt: ‘The company implements 

… in order to get the most work out of employees’ (p. 53). In dit onderzoek is deze stelling letterlijk 

vertaald, waardoor het gaat om het zo veel mogelijk uit de medewerkers halen in plaats van het 

uitbuiten van de medewerkers. Volgens Nishii et al. (2008) heeft dit een negatief effect op 
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performance. Echter is aan de antwoorden van de respondenten in dit onderzoek te zien dat de 

vertaling van deze stelling niet negatief genoeg is geformuleerd. In vervolgonderzoek moet bij deze 

stelling meer de nadruk komen te liggen op het uitbuiten van de werknemers.  

 De mate van zelfsturing is in dit onderzoek gemeten op individueel niveau, terwijl het 

oorspronkelijke idee was om zowel mate van zelfsturing als kwaliteit van zorg op teamniveau te meten. 

In de enquête is gevraagd naar teamnummers zodat er een vergelijking kon worden gemaakt tussen 

de teams. Echter bleek uit paragraaf 3.4 dat de indeling in teams statistisch niet mogelijk was waardoor 

er in dit onderzoek op individueel niveau is geanalyseerd. Voor vervolgonderzoek is het interessant om 

echt teams met elkaar te vergelijken, aangezien de kenmerken van de mate van zelfsturing kenmerken 

van een team zijn en niet van een individu. Daarnaast kan wel opgemerkt worden dat de meetschalen 

in dit onderzoek goed aansloten bij de respondenten omdat ze van tevoren door middel van het 

kwalitatieve explorerende onderzoek zijn aangepast aan de context. De meetschalen zijn gevalideerd 

en betrouwbaar bevonden in dit onderzoek, en daarom kan geconcludeerd worden dat de resultaten  

een hoog betrouwbaarheidsgehalte hebben.  

 

Ondanks deze opmerkingen zijn de resultaten die dit onderzoek leveren een waardevolle toevoeging 

aan de bestaande wetenschappelijke literatuur omtrent zelfsturing, kwaliteit van zorg, het AMO-

model en de HR attributies.  

 

5.5 Conclusie 

Dit onderzoek toont aan dat zorginstellingen die overgaan naar zelfsturing een kwaliteitsverbetering 

kunnen behalen. De invoering van zelfsturing levert een positieve bijdrage aan kwaliteit van zorg, 

mits de medewerkers gemotiveerd zijn om in een zelfsturend team te werken. Als ze niet willen 

werken in een zelfsturend team dan zal dat zelfsturende team zelfs een slechtere kwaliteit van zorg 

leveren. Daarnaast zorgt het werken in een zelfsturend team ervoor dat medewerkers meer kennis 

en vaardigheden ontwikkelen die weer leiden tot een hogere kwaliteit van zorg. De gedachtes van de 

medewerkers over de reden achter de implementatie van zelfsturende teams zijn niet bepalend voor 

de kwaliteit van zorg.  

 

Zelfsturen in de zorg kan een kwaliteitsimpuls geven! 
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Bijlage 2- Topiclijst interviews wijkverpleegkundigen Cordaan/Careyn 

 

Introductie 

- Bedankt voor uw bereidheid om deel te nemen aan dit interview 

- Mezelf kort voorstellen 

- Doel van mijn onderzoek: 

o Cordaan/Careyn is bezig met het invoeren van zelfregelende/professioneel 

gestuurde teams. Ik wil in mijn onderzoek bekijken wat voor invloed deze 

zelfregelende/professioneel gestuurde teams hebben op de kwaliteit van zorg. Is de 

geleverde kwaliteit van een zelfregelend/professioneel gestuurd team hoger dan van 

een niet-zelfregelend/professioneel gestuurd team en wat vraagt dit van 

medewerkers?  

- Doel van het interview:  

o Om het antwoord op deze vraag te vinden zal ik een aantal wijkverpleegkundigen 

interviewen en daarna een vragenlijst uitdelen onder thuiszorgpersoneel. De 

interviews zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de zelfregelende teams bij 

Cordaan/Careyn, om zo het onderzoek en de vragen goed te laten aansluiten bij het 

personeel.  

- Duur van het interview: 3 kwartier tot een uur 

- De antwoorden worden volledig vertrouwelijk behandeld; ik ben de enige die de antwoorden 

op de vragen heeft en ik zal nooit iets schrijven over een individueel persoon. 

- Er zijn geen goede of foute antwoorden, het is een eigen mening 

- Uitwerking in een verslag, wat opgestuurd kan worden 

- Bezwaar tegen opnemen van het gesprek? Zo kan ik het gesprek terugluisteren en beter 

verwerken, het verkleint de kans op fouten. Ik zal ook aantekeningen maken tijdens het 

interview. 

 

De wijkverpleegkundige 

‘Allereerst zou ik graag wat willen weten over uw functie bij Cordaan/Careyn.’  

- Kunt u mij iets vertellen over uw werk als wijkverpleegkundige? / belangrijkste 

werkzaamheden?  

o Doorvragen:  

 Hoelang bent u werkzaam bij Cordaan? 

 Fulltime/parttime? 

 

Topic 1: Zelfregelend/professioneel gestuurd team 

‘Laten we het dan nu gaan hebben over het eerste onderwerp van het onderzoek, namelijk 

zelfregelende/professioneel gestuurde teams. Cordaan is in het voorjaar van 2013 gestart met het 

werken in zelfregelende teams/Careyn is begin dit jaar begonnen met het werken in professioneel 

gestuurde teams.’ 

- Kunt u vertellen wat een zelfregelend/professioneel gestuurd team inhoudt?  

- Wat is er anders aan dan de vroegere situatie?   

 

Lijstje voorleggen met kenmerken die ik al heb opgesteld uit literatuur en informatie van Careyn en 

Cordaan. 
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- Bespreken van de kenmerken. De kenmerken die nog niet genoemd zijn: is dit binnen 

Cordaan/Careyn ook een kenmerk van een zelfregelend/professioneel gestuurd team? 

 

1. Het team is verantwoordelijk voor het leveren van een goede kwaliteit van zorg  

2. Het team is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorgverlening (denk aan planning, 

het inzetten van personeel, opleiding & ontwikkeling, budget)   

3. Er wordt veel samengewerkt om goede zorg te kunnen leveren 

4. Er heerst een goede sfeer in het team (teamleden zijn betrokken, vertrouwen en 

respecteren elkaar)  

5. Iedereen is gelijkwaardig en besluiten worden gemaakt op basis van consensus 

6. We hebben nu een aanspreekpunt/groepsvertegenwoordiger in plaats van een officiële 

teammanager  

7. Er is veel vrijheid om zelf beslissingen te nemen en problemen op te lossen 

8. Het team heeft een aantal vaste cliënten waardoor we de cliënten kennen 

9. Het team wordt ondersteund door de organisatie (denk aan een servicedesk, coach, ICT) 

 

Topic 2: Kennis en vaardigheden  

‘Dan ga ik nu door op wat voor kennis en vaardigheden er nodig zijn om goed te kunnen werken in 

een zelfregelend/professioneel gestuurd team. Zorgmedewerkers hebben natuurlijk veel kennis en 

vaardigheden nodig om de zorgtaken uit te voeren, maar als ze gaan werken in een 

zelfregelend/professioneel gestuurd team hebben ze wellicht ook andere kennis en vaardigheden 

nodig’. 

- Moeten medewerkers andere dingen weten en kunnen/hebben medewerkers andere kennis 

en vaardigheden nodig om goed te kunnen werken in een zelfregelend/professioneel 

gestuurd team? 

o Zo ja, welke kennis en vaardigheden?/Over welke zaken moeten ze meer of andere 

dingen weten en kunnen? 

- Heeft u het idee dat u/uw collega’s al over deze kennis en vaardigheden beschikken? 

o Zo nee, hoe kan ervoor gezorgd worden dat zij deze kennis en vaardigheden krijgen? 

o Zo ja, hoe hebben jullie die kennis en vaardigheden verkregen? 

 

Topic 3: Motivatie 

‘Het derde onderwerp gaat over de motivatie om te werken in een zelfregelend/professioneel 

gestuurd team’.  

- Vind/lijkt u het leuk om in een zelfregelend/professioneel gestuurd team te werken? Vinden 

uw collega’s het leuk? 

o Zo ja/nee, waarom? 

- Waarom willen medewerkers werken in een zelfregelend/professioneel gestuurd team denkt 

u?  

- Worden de medewerkers verplicht om te gaan werken in zelfregelende/professioneel 

gestuurde teams of willen ze dit ook graag zelf? Is de mening van medewerkers 

meegenomen in de besluitvorming? 
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Topic 4: Reden van het management 

‘Het vierde onderwerp van het interview gaat over het management. Het management heeft in 

2013/2015 besloten om te gaan werken in zelfregelende/professioneel gestuurde teams.’ 

- Waarom denkt u dat het management dit heeft besloten?  

- Waaruit blijkt dat? / Kunt u een voorbeeld geven van waaruit dat blijkt?  

o Doorvragen: 

 Had het management meerdere redenen om zelfregelende/professioneel 

gestuurde teams in te voeren? Zo ja, welke?  

 

Indien geen of 1 antwoord, vragen of de volgende redenen ook van toepassing kunnen zijn: 

 

1. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren 

2. Om kosten te besparen 

3. Zodat de medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen 

4. Zodat de medewerkers beter kunnen presteren 

5. Omdat het moest van de vakbond/de overheid 

 

Topic 5: Kwaliteit van zorg  

‘De laatste vragen gaan over het effect van zelfregelende/professioneel gestuurde teams op kwaliteit 

van zorg’. 

- Denkt u dat het werken in zelfregelende/professioneel gestuurde teams bijdraagt aan het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg?  

- Doorvragen: 

o Waarom wel/niet?  

o Kunt u hier een voorbeeld van geven? 

 

Afsluiting 

- Zijn er nog andere belangrijke dingen die u kwijt wilt die belangrijk kunnen zijn voor dit 

onderzoek? 

- Ik heb voldoende informatie om mee aan de slag te gaan. Bedankt daarvoor. 

- Hoe heeft u het gesprek ervaren? 

- Uitleggen dat ik nog meer interviews ga houden en daarna een vragenlijst zal uitzetten 

- Heeft u verder nog vragen? 

- Ik zal u mijn e-mailadres geven. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u 

contact met mij opnemen. 
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Bijlage 3 - Enquête 
 
Zelfregelende teams bij Cordaan              27-04-2015 
 
Beste medewerker, 

 

In opdracht van Cordaan en in het kader van mijn master aan de Universiteit Utrecht doe ik een onderzoek naar de relatie tussen zelfregelende teams en de 

kwaliteit van zorg. Cordaan is sinds 2013 bezig met het werken in zelfregelende teams. Wat voor invloed hebben deze zelfregelende teams op de kwaliteit 

van zorg? Is de geleverde kwaliteit van een zelfregelend team hoger dan van een niet-zelfregelend team? En wat vraagt dit van de medewerkers?  

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden en daarmee Cordaan van advies te kunnen voorzien heb ik deze vragenlijst opgesteld. De vragenlijst bestaat uit 6 

vragen die stellingen bevatten. Bij deze stellingen kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent. Er zijn geen goede of foute antwoorden, 

het gaat om uw persoonlijke mening. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10-12 minuten duren en het is belangrijk dat de vragenlijst zo volledig 

mogelijk wordt ingevuld. De informatie die verzameld is in de vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld en er zal niet over individuele respondenten worden 

gerapporteerd. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal ik conclusies en aanbevelingen doen en via de managers Thuiszorg zal u hier een 

terugkoppeling over krijgen. Dit alles met als doel het werk fijner en beter te maken voor iedereen!  

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Lisa Bekkema 

Masterstudent Strategisch Human Resource Management, Universiteit Utrecht 

l.e.bekkema@students.uu.nl  

 

 
 

  

mailto:l.e.bekkema@students.uu.nl
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Het team 

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het leveren van een goede 

kwaliteit van zorg. 
 

 
    

Mijn team is zelf verantwoordelijk voor de planning en roostering.  
    

  

Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe 

collega’s. 
      

Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het budget.       

Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het netwerk en de contacten in 

de wijk (bv. andere zorgverleners, familie etc.) 
      

Mijn team is zelf verantwoordelijk voor de productiviteit en effectiviteit.       

Mijn team is zelf verantwoordelijk voor het regelen van alle 

hulpmiddelen (bv. Ipad, telefoon, kantoorartikelen). 
      

In mijn team zijn de rollen planning, kwaliteit, netwerken en 

bedrijfsvoering  verdeeld. 
      

In mijn team hebben we elkaar nodig om goede zorg te kunnen 

verlenen. 
      

In mijn team speelt de manager een grote rol.       

In mijn team heerst een sfeer van vertrouwen waardoor we elkaar aan 

kunnen spreken op gedrag.  
     

 

In mijn team is iedereen even betrokken.  
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Mijn werkzaamheden 

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

In mijn team is iedereen gelijkwaardig.  

 
      

Mijn team maakt beslissingen op basis van consensus.        

In mijn team lossen we problemen met elkaar op.       

Mijn team zorgt ervoor dat er zo min mogelijk verschillende collega’s bij 

de cliënten komen zodat ze ons kennen. 
      

In mijn team wordt het ICT systeem en de Ipad vaak gebruikt ter 

ondersteuning van de zorgverlening. 
 

 

    

Mijn team is in de praktijk in alle opzichten een zelfregelend team.       

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Ik weet wat het belang is van de diensten die wij leveren (bv. zorg, 
administratie en ondersteuning). 

      

Ik kan goed met de familie van mijn cliënten communiceren. 
 

      

Ik kan goed met mijn cliënten communiceren. 
 

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn zorgtaken uit te kunnen 
voeren.  

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om goed te kunnen werken in 
een zelfregelend team. 
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 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Ik weet wat Cordaan van ons team verwacht.  
 

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn collega’s feedback te 
kunnen geven. 

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn rol in het team goed te 
vervullen. 

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om de planning te maken. 
 

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om de verbeteringen op het 
gebied van kwaliteit van zorg bij te houden. 

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om contacten te leggen met 
andere zorgverleners in de wijk. 

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om de effectiviteit en 
productiviteit van het team in de gaten te houden.  

      

Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mee te denken over 
verbeteringen in ons team. 

      

Ik kan in verschillende werksituaties mijn rust bewaren. 
 

      

Ik kan bepalen welke acties en taken in mijn werk prioriteit hebben. 
 

      

Ik kan met andere zorgverleners (bv. artsen en therapeuten) 
communiceren over mijn cliënten. 

      

Ik ben goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Cordaan.   
 

      

Ik kan me inleven in de persoonlijke situatie van mijn cliënten.  
 

      

Ik kan moeilijke taken op mijn werk tot een goed einde brengen. 
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Motivatie 
De volgende vragen hebben betrekking op uw motivatie voor het werk, het werk binnen de zorg en het werken in zelfregelende teams.  
 

 
 
Het management 

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Ik werk graag in een zelfregelend team omdat ik graag samenwerk met 
collega’s . 

      

Ik werk graag in een zelfregelend team omdat ik het leuk vind om met 
het team samen problemen op te lossen.   

      

Ik werk graag in een zelfregelend team omdat ik het leuk vind om veel 
verantwoordelijkheden te hebben. 

      

Ik werk graag in een zelfregelend team omdat ik het leuk vind om 
nieuwe dingen te leren.  

      

Ik werk graag in een zelfregelend team omdat ik het leuk vind om mee 
te denken over hoe we dingen in ons team kunnen verbeteren. 

      

Ik werk graag in een zelfregelend team omdat ik het leuk vind om zelf 
inzicht te hebben in de gang van zaken in het team (denk aan budget, 
planning, inzet personeel). 

      

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Volgens mij heeft het management zelfregelende teams ingevoerd om 
kosten te besparen.  

      

Volgens mij heeft het management zelfregelende teams ingevoerd om 
de kwaliteit van zorg te verbeteren. 

      

Volgens mij heeft het management zelfregelende teams ingevoerd 
zodat medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 
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Aandachtige zorg 
 

 
 
 
 
 

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Volgens mij heeft het management zelfregelende teams ingevoerd om 
zo veel mogelijk uit de medewerkers te kunnen halen. 

      

Volgens mij heeft het management zelfregelende teams ingevoerd 
omdat het een trend is; Cordaan moet mee in de ontwikkelingen in de 
zorg. 

      

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Mijn cliënten zijn tevreden over de zorg die ze van mij ontvangen. 

  
      

Mijn cliënten kunnen hun eigen levensstijl voortzetten als ze door mij 

worden verzorgd. 
      

Mijn cliënten hebben het gevoel dat er door mij geluisterd wordt naar 

hun wensen en behoeften. 
      

Mijn cliënten hebben zelf inspraak in de zorg die ze van mij krijgen.       

Mijn cliënten voelen zich door mij met respect behandeld.        
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Omgang met cliënten 
 

 
 
 
 
 

 Helemaal 
mee oneens 

Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal 
mee eens 

N.v.t. / weet 
niet 

Tijdens mijn werkzaamheden maak ik regelmatig een praatje met mijn 

cliënten. 
      

Ik luister naar de problemen van mijn cliënten. 

 
      

Als zich problemen voordoen zoek ik met mijn cliënt naar een oplossing.       

Ik ga niet in tegen de normen en waarden van mijn cliënten (bv. ten 

aanzien van religieuze uitingen en kamerinrichting). 
      

Ik geef informatie aan mijn cliënten over acties die ik onderneem (bv. 

waarom de cliënt nog even moet wachten of waarom hij/zij nieuwe 

medicijnen krijgt). 

      

Ik kom afspraken met mijn cliënten altijd na. 

 
      

Ik respecteer de persoonlijke ruimte van mijn cliënten (bv. bij 

toiletgebruik) 
      

Ik kom tegemoet aan de wensen van mijn cliënten. 

 
      

Ik houd persoonlijke gewoontes en routines van mijn cliënten in ere.       

Ik betrek mijn cliënten in keuzes die gemaakt worden. 
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Algemene informatie  

Wat is uw geslacht? Wat is uw functie bij Cordaan? 

 Man  Verzorgende 

 Vrouw  Wijkziekenverzorgende 

  Verpleegkundige 

Wat is uw leeftijd?  Wijkverpleegkundige 

_____ jaar  Anders nl___________________________ 

              

Hoeveel uur werkt u per week? Uit hoeveel medewerkers bestaat uw team? 

_____ uur _____ medewerkers 

  

Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? Wat is uw teamnummer? 

 Basisschool _____ 

 Middelbare school (mavo/havo/vwo)  

 MBO niveau 2  

 MBO niveau 3  

 MBO niveau 4  

 HBO (bachelor)  

 Universitair (bachelor/master)  

 Anders nl _____________________________ Bedankt voor uw medewerking! 

______________________________________ Met vriendelijke groet, 

 Lisa Bekkema 
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Bijlage 4 - Reflectie op de publieke dimensie van Careyn en Cordaan 
 
Het publieke domein is precies waar het om draait binnen de opleiding Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap (B&O) aan de Universiteit Utrecht. Als student B&O bestudeer je hoe publieke 

en private organisaties met een publieke taak omgaan met actuele maatschappelijke vraagstukken, 

hun publieke verantwoordelijkheden vormgeven en publieke waarden leveren. Het gaat hierbij dus 

niet alleen om publieke organisaties, zoals de Europese Unie, de rijksoverheid, gemeenten, politie, et 

cetera, maar ook om private organisaties met een publieke taak. Bij dit laatste valt onder andere te 

denken aan scholen, sportorganisaties, culturele instellingen  en zorginstellingen (Universiteit Utrecht, 

2015). Een strikte scheiding tussen publieke en private organisaties is niet meer te maken (Noordegraaf 

& Teeuw, 2003; Rainey, 2003). Dit komt doordat de sectoren steeds meer op elkaar gaan lijken. Door 

de opkomst en de invloed van New Public Management worden publieke organisaties bedrijfsmatiger 

gemanaged. Efficiëntie en doelmatigheid staan steeds meer centraal (Noordegraag & Teeuw, 2003). 

Tegelijkertijd gaan private organisaties steeds meer doen aan Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen. Private organisaties denken niet meer alleen aan winst, maar ook aan medewerkers, 

klanten en de omgeving. Ze nemen meer verantwoordelijkheid voor sociale en maatschappelijke 

vraagstukken (Collier & Esteban, 2007). De grens tussen publiek en privaat vervaagt. Een organisatie is 

niet per definitie volledig publiek of volledig privaat, maar in een bepaalde mate. De dichotome 

tegenstelling moet worden losgelaten (Noordegraaf & Teeuw, 2003; Rainey, 2003). 

In dit paper wordt gekeken naar de publieke dimensie van mijn afstudeeronderzoek en -

organisaties van de master Strategisch Human Resouce Management van de opleiding B&O. Mijn 

onderzoek gaat over de samenhang tussen zelfsturing en de kwaliteit van zorg. De vraag is of het 

invoeren van zelfsturende teams een kwaliteitsverbetering oplevert in de zorg. Dit onderzoek zal 

gedaan worden bij zorginstellingen Careyn en Cordaan. Careyn en Cordaan zijn twee grote 

maatschappelijke ondernemingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Careyn zit in de provincies 

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht, en Cordaan zit in regio Amsterdam. Careyn is sinds 1 januari 

2015 gestart met het invoeren van zelfsturende teams (Careyn, 2014a), en Cordaan is hier in het 

voorjaar van 2013 mee begonnen (Cordaan, 2014). Allereerst zal ingegaan worden op wat er publiek 

is aan deze organisaties. Daarna wordt er gekeken naar sociaal-legitieme doelstellingen van het HR-

beleid van beide organisaties, en ook van het specifieke vraagstuk van mijn afstudeeronderzoek. Als 

laatste geef ik mijn eigen oordeel over de publieke dimensie van mijn onderzoeksvraagstuk. 

 

 

Wat is er publiek aan de organisaties Careyn en Cordaan? 

 

Om te bekijken wat er publiek is aan de organisaties Careyn en Cordaan maak ik gebruik van de 

methoden die Noordegraaf en Teeuw (2003) en Rainey (2003) beschrijven in hun artikelen. Rainey 

(2003) maakt onderscheid tussen publiek en privaat op basis van de formele kenmerken van een 

organisatie. Noordegraaf en Teeuw (2003) gaan juist in op het verschil in identiteit.  
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Formele kenmerken 

Rainey (2003) onderscheid publieke en private organisaties van elkaar op basis van drie formele 

kenmerken: eigenaarschap, bron van inkomsten en zeggenschap.  Met eigenaarschap wordt bedoeld 

of Careyn en Cordaan in handen zijn van een private of publieke eigenaar. Careyn en Cordaan zijn beide 

een stichting, wat inhoudt dat ze in particulier bezit zijn. Ze mogen geen winst maken en ze worden 

geleid door een bestuur. De bron van inkomsten is wel meer publiek. Careyn en Cordaan zijn 

afhankelijk van de financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze 

financiering is sinds kort ‘versplinterd’ over gemeenten en zorgverzekeraars. Ze ontvangen geld vanuit 

de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Burgers 

kunnen zich daarnaast nog aanvullend laten verzekeren. Ook bestaat er een persoonsgebonden 

budget. Dit is een budget wat vanuit de overheid wordt verstrekt waarmee bepaalde burgers zelf de 

zorgverleners kunnen inhuren die ze nodig hebben. De eigen bijdrage van burgers is hierdoor maar 

een klein onderdeel van de financiering van Careyn en Cordaan (Careyn, 2014a; Cordaan, 2014). 

Daarom zijn ze op het gebied van inkomsten overwegend publiek. Onder andere doordat Careyn en 

Cordaan afhankelijk zijn van overheidsgeld, heeft het management van Careyn en Cordaan niet de 

volledige zeggenschap in handen. Bij het veranderen van het kabinet kunnen grote veranderingen 

plaatsvinden voor de zorg. Op dit moment staan zorginstellingen vooral onder druk van inspectie op 

het gebied van kwaliteit van zorg. Uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat 

er bij veel zorginstellingen onder de maat gepresteerd wordt (Van Rijn, 2015). Staatssecretaris Van Rijn 

van het Ministerie van VWS (2015) heeft een plan van aanpak gemaakt om deze kwaliteit weer omhoog 

te krijgen. Hieruit blijkt dat het management van Careyn en Cordaan niet veel te zeggen heeft, en dus 

in deze zin ook meer publiek is.  

Volgens de methode van Rainey (2003) om publieke en private organisaties van elkaar te 

onderscheiden aan de hand van formele kenmerken, zijn Careyn en Cordaan op basis van 

eigenaarschap privaat, maar op basis van inkomsten en zeggenschap meer publiek.  

 

Identiteit 

Volgens Noordegraaf en Teeuw (2003) is het niet genoeg om enkel op basis van formele kenmerken 

onderscheid te maken tussen publieke en private organisaties. Het gaat om identiteit: wat voor 

organisatie is dit? Waar staat de organisatie voor? Een organisatie kan privaat zijn in formele 

kenmerken, maar een publieke identiteit hebben, of andersom. Volgens Gawthrop (1984, in: 

Noordegraaf & Teeuw, 2003) kunnen publieke organisaties onderscheiden worden van private 

organisaties op basis van vier dimensies: doelgerichtheid, oorzakelijkheid, tijd en orde. Op basis van 

deze dimensies kan een organisatie in meer of mindere mate een publieke identiteit hebben.  

Allereerst het idee van doelgerichtheid. Het verschil in doelgerichtheid tussen organisaties zit 

in het nastreven van een hoger doel. Private organisaties hebben vooral korte termijn doelstellingen 

die relatief stabiel zijn. Het private idee van doelgerichtheid is atelologisch. Publieke organisaties 

streven daarentegen een hoger doel na, wat ook wel een teleologisch idee van doelgerichtheid wordt 

genoemd (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Van Careyn en Cordaan kan gezegd worden dat zij een 

teleologisch idee van doelgerichtheid hebben. Beide organisaties hebben de missie om kwalitatief 

goede zorg te leveren die voor iedereen toegankelijk is. Dit alles met veel aandacht en betrokkenheid 

voor elk individu. Ze willen de kwaliteit van het bestaan in stand houden of bevorderen, en zo de 

kwaliteit van de samenleving verbeteren (Careyn, 2014a; Cordaan, 2015). Careyn en Cordaan hebben 

ook een officiële status wat betreft het nastreven van een hoger doel: de ANBI status (Algemeen Nut 
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Beogende Instelling) (Belastingdienst, 2015). Ook deze status stelt vast dat Careyn en Cordaan het 

algemeen nut nastreven door kwalitatief goede en toegankelijke zorg te leveren.  

De tweede dimensie is het idee van oorzakelijkheid. Het private idee van oorzakelijkheid is 

atomistisch, wat betekent dat er alleen gekeken wordt naar het directe gevolg van een oorzaak. In het 

publieke idee wordt de werkelijkheid niet zo eenvoudig gezien. Hier is het een complex systeem van 

onderlinge afhankelijkheden. Als er ook rekening wordt gehouden met indirecte gevolgen dan is er 

sprake van een holistisch idee van oorzakelijkheid (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Zowel Careyn als 

Cordaan zijn zich bewust van de complexheid en tegenstrijdigheden in hun omgeving. In de strategie 

van Careyn (2014b) en het meerjarenbeleidsplan van Cordaan (2014) wordt bijvoorbeeld rekening 

gehouden met de effecten van de vergrijzing van de samenleving. Door de vergrijzing leven mensen 

langer en zal de vraag naar zorg toenemen. Dit betekent dat er geïnvesteerd moet worden in meer 

personeel om in deze grotere vraag te voorzien. Echter wordt er vanuit de politiek nu een 

bezuinigingsbeleid gevoerd omdat de kosten van de verzorgingsstaat de pan uit rijzen. Daarnaast 

willen ouderen langer thuis blijven wonen en moet de zorg dichter bij de cliënt georganiseerd worden. 

Staatssecretaris Van Rijn (2015) zegt in zijn plan van aanpak dat de zorg beter aan moet sluiten bij de 

complexe zorgbehoefte, waarbij het leven van de cliënt het uitgangspunt is én die de vergrijzing van 

een antwoord voorziet. Uit dit voorbeeld blijkt dat Careyn en Cordaan met tegenstrijdige belangen en 

gevolgen rekening moeten houden en dat het idee van oorzakelijkheid holistisch is.  

De derde dimensie is het idee van tijd. Bij private organisaties is het idee van tijd statisch; de 

focus ligt op het heden en het behalen van maximale efficiëntie. Bij publieke organisaties is het idee 

van tijd dynamisch, omdat er rekening wordt gehouden met de toekomst in het maken van 

beslissingen (Noordegraaf & Teeuw, 2003). Bij Careyn en Cordaan heerst een dynamisch idee van tijd. 

Beide organisaties hebben een meerjarenstrategie waarin rekening gehouden wordt met de 

toekomstige generatie. De zorg moet kwalitatief goed en toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. 

Door in te spelen op veranderingen in de maatschappij willen de organisaties toekomstbestendig zijn. 

Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het beleid rondom zelfsturende teams waarbij ingespeeld wordt op 

de vraag naar een participatiemaatschappij en bezuinigingen. Beide organisaties houden rekening met 

de cliënt van de toekomst, die vooral ouder zal zijn. De nadruk wordt niet meer alleen gelegd op 

gezondheid en veiligheid, maar ook op leven en welzijn. Het accent verschuift van overnemen en 

aanbieden naar aanvullen en stimuleren, waardoor de cliënt de regie heeft over het zorgproces 

(Careyn, 2014b). Cordaan heeft daarnaast als doel een duurzame organisatie te zijn waarmee ze willen 

bijdragen aan het bestrijden van onze huidige wegwerp- en consumptiemaatschappij en het beperken 

van gebruik van fossiele brandstoffen. Ze willen een milieubewuste(re) organisatie worden (Cordaan, 

2014). Hierdoor is het duidelijk dat Careyn en Cordaan rekening houden met de toekomst.  

De laatste dimensie is het idee van orde, wat verticaal of horizontaal kan zijn. Als de orde 

verticaal is dan is er een duidelijke hiërarchie binnen relaties in de organisatie. Dit komt vooral voor bij 

private organisaties. Als het idee van orde horizontaal is, wat bij publieke organisaties het geval is, dan 

worden relaties aangeduid in termen van wederzijdse afhankelijkheden (Noordegraaf & Teeuw, 2003). 

Binnen Careyn en Cordaan kan gesteld worden dat het idee van orde steeds horizontaler wordt. Dit 

komt door het nieuwe beleid rondom zelfsturende teams waarbij er een laag in de hiërarchie, de 

teammanager, weggevallen is. Daarnaast zijn Careyn en Cordaan afhankelijk van externe partijen waar 

ze mee moeten samenwerken om optimale zorg te kunnen leveren. Er wordt samengewerkt met onder 

andere huisartsen, revalidatiecentra, woningcorporaties, ziekenhuizen, psychiatrie en andere 

gespecialiseerde zorgorganisaties in de buurt. Beide organisaties hebben als doel meer horizontale 

verbanden te organiseren (Careyn, 2014b; Cordaan, 2014). Cordaan zegt hier het volgende over: ‘Ieder 



L.E. Bekkema (2015)  Het effect van zelfsturing op kwaliteit van zorg 

76 
 

vanuit eigen kracht en expertise maar zonder ingewikkelde overdrachtmomenten of hiërarchische 

ingrepen. Wij zullen ons hierbij soms moeten profileren als effectieve regievoerder of ‘makelaar van 

diensten. Vanuit onze professie gedreven maar telkens open naar de samenwerkingspartners die voor 

de beste oplossing voor onze cliënt nodig is’ (Cordaan, 2014, p. 14). 

Volgens de methode van Noordegraaf en Teeuw (2003) zijn Careyn en Cordaan op alle vier de 

dimensies van identiteit publiek. Er kan dus gesteld worden dat Careyn en Cordaan een publieke 

identiteit hebben. Het antwoord op de vraag wat er publiek is aan de organisaties Careyn en Cordaan 

is dat beide organisaties privaat zijn op het gebied van eigendom en een klein gedeelte in de 

inkomsten, maar verder zijn ze publiek.  

 

 

In hoeverre is sociale legitimiteit een doelstelling van het HR-beleid van Careyn en Cordaan? 

Volgens de contextually based human resource theory van Paauwe (2004) zijn er verschillende 

mechanismen die van invloed zijn op het HRM beleid. Het HRM beleid wordt beïnvloed door de 

culturele eigenschappen (configuratie), de competitieve markt en technologie, en door 

sociaal/culturele en legale mechanismen. Sociaal/culturele en legale mechanismen leggen druk op 

organisaties om op een legitieme (legitimacy) en eerlijke (fairness) manier om te gaan met allerlei 

bronnen zoals kennis, geld en tijd. Paauwe (2004) noemt dit de relationele rationaliteit van een 

organisatie, waarbij duurzame en betrouwbare relaties opgebouwd moeten worden met zowel interne 

als externe stakeholders. ‘Fairness’ is het principe van gelijkheid in de relatie tussen individu en 

organisatie. ‘Legitimacy’ gaat om de relatie tussen de organisatie en de maatschappij (Paauwe, 2004). 

Hieronder zal eerst kort ingegaan worden op de legitimiteit en eerlijkheid van het algemene HRM 

beleid van Careyn en Cordaan, en daarna zal het toegespitst worden op het vraagstuk van mijn 

afstudeeronderzoek.  

Algemeen HR-beleid 

Zowel Careyn als Cordaan willen een goede en aantrekkelijke werkgever zijn en zich aanpassen aan de 

veranderende omstandigheden en maatschappelijke vraag. Een belangrijk punt uit de HRM strategie 

van beide organisaties zijn de investeringen in opleiding en ontwikkeling (Careyn, 2014a; Cordaan, 

2014). Cordaan heeft zelfs een speciale Cordaan Academie waarin trainingen en opleidingen worden 

geboden voor alle medewerkers (Cordaan, 2014). Werknemers moeten kunnen voldoen aan de 

veranderende eisen en moeten beschikken over andere competenties om te voldoen aan de 

veranderende eisen van de cliënt. Het doel hiervan is om de kwaliteit van zorg te verbeteren, wat een 

sociaal legitiem doel is. Daarnaast willen de organisaties de medewerkers de mogelijkheid geven 

zichzelf te ontwikkelen door middel van trainingen. Dit is een fair doel, omdat dit gaat over de relatie 

tussen organisatie en medewerker. Een ander doel van dit beleid rondom training en ontwikkeling is 

het breed inzetbaar maken van het personeel. De bezuinigingen in de zorg hebben gevolgen voor de 

werkgelegenheid, terwijl de zorgvraag op termijn alleen maar zal groeien. Careyn en Cordaan zetten 

daarom in op behoud van personeel door de focus te leggen op interne mobiliteit. Hierdoor zullen 

medewerkers breder inzetbaar zijn en behouden worden (Careyn, 2014a; Cordaan, 2014). Careyn wil 

daarnaast een aansluiting maken met Turkse en Marokkaanse jongeren om meer kansen te grijpen op 

de arbeidsmarkt. Het bijdragen aan het oplossen van de werkloosheid onder deze jongeren is een 

publiek doel, waardoor dit sociaal legitiem is (Careyn, 2014a).  
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Zelfsturend teams en kwaliteit van zorg 

Zoals in de inleiding al vermeld staat gaat het vraagstuk van mijn afstudeeronderzoek over of er een 

samenhang bestaat zelfsturende teams en de kwaliteit van zorg. Zowel Careyn als Cordaan zijn bezig 

met het invoeren van zelfsturende teams. De zorg moet kleinschalig georganiseerd worden met de 

regie in de zorgteams. Teams zijn verantwoordelijk voor het werk en het management van het team. 

Het zorgproces gaat hierdoor terug naar de kern; het leveren van goede en aandachtige zorg voor elk 

individu. Dit onder begeleiding van een ondersteunende organisatie (Careyn, 2014b; Cordaan, 2015). 

 Er zijn een aantal redenen waarom het invoeren van het beleid over zelfsturende teams sociaal 

legitiem is. De belangrijkste reden om dit beleid door te voeren is bij beide organisaties een verbetering 

van de kwaliteit van zorg. Door de regie in de zorgteams te leggen wordt de zorg lokaal en aandachtig 

georganiseerd. Er is sprake van minder bureaucratie door het wegvallen van een hiërarchische laag, 

wat de snelheid van communicatie moet bevorderen. Een betere kwaliteit van zorg is van belang voor 

de cliënten. Een betere kwaliteit van zorg betekent meer tevreden cliënten en een gezondere 

samenleving. Careyn en Cordaan willen met dit beleid ook voldoen aan de eisen van de Inspectie voor 

de Gezondheidszorg, wat betreft de kwaliteit van zorg. Een tweede reden voor het invoeren van 

zelfsturende teams is het toegankelijk zijn en houden van de zorg. Dit doen de organisaties door te 

reduceren op kosten. De functie van teammanager vervalt waardoor hierop bezuinigd wordt. Hiermee 

spelen Careyn en Cordaan in op het overheidsbeleid wat gericht is op bezuinigen in de zorg. Daarnaast 

hoeven belastingbetalers minder te betalen omdat de zorg goedkoper wordt. Een derde reden is dat 

door het invoeren van zelfsturende teams de cliënt meer de regie over zijn of haar eigen zorgproces 

krijgt. Hierdoor wordt er ingespeeld op de eisen van de overheid om een participatiesamenleving op 

te zetten. Daarnaast heeft de cliënt meer zeggenschap en invloed op de eigen zorg waardoor er beter 

op behoeftes kan worden afgestemd (Careyn, 2014b; Cordaan, 2015).  

 Daarnaast is dit beleid ook fair te noemen ten opzichte van de medewerkers. Binnen de 

zelfsturende teams hebben de medewerkers meer autonomie om zelf hun werk te kunnen regelen 

(Careyn, 2014b; Cordaan, 2015). Meer autonomie zal leiden tot meer motivatie waardoor de 

medewerkers meer tevreden zullen zijn met hun werk (Ryan & Deci, 2005). 

 

 

Mijn oordeel 

 

Zoals hierboven beschreven staat is het beleid over zelfsturing ingevoerd om verschillende redenen. 

De meest genoemde reden in de strategieën en meerjarenplannen van Careyn (2014b) en Cordaan 

(2015) is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Dit is een belangrijk sociaal legitiem doel, maar ik 

vraag me af of de bezuinigingen een grotere reden zijn voor het invoeren van het nieuwe HRM beleid. 

De organisaties schrijven beide dat ze financieel gezond willen worden én de kwaliteit willen 

verbeteren. Volgens Boyne (2002) zijn efficiëntie en kwaliteit twee dimensies van organisatie 

performance in de publieke sector. De kritische noot die ik hierbij wil maken is dat ik denk dat het lastig 

is om beide doelen volledig na te streven. Uit onderzoek van Van den Broek, Boselie en Paauwe (2014) 

blijkt dat het in de praktijk lastig is om beide doelen na te streven. Het doel om meer efficiënt te 

worden en kosten te besparen heeft in de praktijk vaak de overhand. Het doel om kwaliteit te 

verbeteren wordt makkelijker aan de kant geschoven (Van den Broek et al., 2014). Het zou kunnen zijn 

dat het HRM beleid omtrent zelfsturende teams een ‘mooi verpakte’ bezuiniging van het management 

is, en dat het in de praktijk niet leidt tot de beloofde verbeterde kwaliteit. Uit onderzoek blijkt namelijk 

ook dat als medewerkers denken dat het HRM beleid wordt ingevoerd vanwege 
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kwaliteitsverbeterende redenen, het een positief effect heeft op prestaties. Maar als medewerkers 

denken dat het is ingevoerd vanwege kostenbesparende redenen dan zal het beleid een negatief effect 

hebben op prestaties (Nishii, Lepak & Schneider, 2008). Het kan zijn dat Careyn en Cordaan om deze 

reden de nadruk leggen op de kwaliteitsverbetering, en zo hopen dat de medewerkers beter gaan 

presteren.  

 Er kan ook kritisch gekeken worden naar de tweede sociaal legitieme reden voor het invoeren 

van zelfsturende teams: het toegankelijk maken en houden van de zorg. Natuurlijk is het goed dat 

Careyn en Cordaan gaan bezuinigen en zo tegemoet komen aan de bezuinigingseisen van de overheid, 

én dat de belastingbetaler minder geld kwijt is aan zorgverzekeringen. Maar bezuinigen in de zorg 

kunnen ook leiden tot minder beschikbare zorg voor cliënten. Dan heeft het beleid een negatief gevolg. 

Het laatste kritische punt wat ik wil maken gaat over de vergroting van de autonomie van de 

medewerkers. In de strategieën en meerjarenplannen van Careyn (2014b) en Cordaan (2015) wordt 

dit als een positieve ontwikkeling beschouwd, omdat meer autonomie leidt tot meer motivatie van de 

medewerkers. Dit is ook wetenschappelijk bewezen (Ryan & Deci, 2005). Echter denk ik niet dat meer 

autonomie altijd leidt tot meer motivatie. In dit geval gaat het om medewerkers die gewend waren 

om gestuurd te worden, en dit nu zelf gaan doen. Uit onderzoek blijkt dat zelfsturing in dit geval als 

onnatuurlijk wordt ervaren en dat het dan zelfs kan leiden tot een negatief effect op prestatie 

(Wageman, 1997).  

 Om deze redenen ben ik kritisch over de sociale legitieme redenen achter het invoeren van 

zelfsturende teams. In mijn afstudeeronderzoek zal blijken of de zelfsturende teams een 

kwaliteitsverbetering opleveren of niet.  

 

 

Literatuur 

 

Belastingdienst (2015). Overzicht ANBI’s. Geraadpleegd op 9 maart 2015 via  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/

brochures_en_publicaties/overzicht_anbis   

Boyne, G. (2002). Concepts and indicators of local authority performance: An evaluation of the  

statutory frameworks in England and Wales. Public Money & Management, 22(2): 17-24. 

Broek, van den. J., Boselie, P., & Paauwe, J. (2014). Multiple institutional logics in health care:    

‘Productive Ward: Releasing Time to Care’. Public Management Review, 16(1), 1-20. 

Careyn (2014a). Jaarverslag Stichting Careyn 2013. Geraadpleegd op 27 februari 2015 via  

file:///C:/Users/Lisa%20Eline/Downloads/jaarverslag_stichting_careyn_2013_inclusief_

verklaring%20(1).pdf   

Careyn (2014b). Wendbaar op weg naar 2020. Strategie Careyn 2014-2018. Geraadpleegd op 27 

 februari 2015 via file:///C:/Users/Lisa%20Eline/Downloads/strategie_careyn_2014-2018.pdf  

Collier, J. & Esteban, R. (2007). Corporate social responsibility and employee commitment, Business  

 ethics: a European review, 16(1): 19-34. 

Cordaan (2014). Zorg in een veranderende samenleving. Meerjarenbeleidsplan 2014-2017.  

 Geraadpleegd op 27 februari 2015 via http://www.cordaan.nl/2637/3483/34255/  

 Meerjarenbeleidsplan_2014_-1.pdf  

Cordaan (2015). Zorg dichtbij. De visie van Cordaan. Visiedocument. Geraadpleegd op 27 februari  

2015 via http://www.cordaan.nl/2637/18041/31572/31575/31674/ 

Visiedocument_Cordaan.pdf  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/overzicht_anbis
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/overzicht_anbis
file:///C:/Users/Lisa%20Eline/Downloads/jaarverslag_stichting_careyn_2013_inclusief_verklaring%20(1).pdf
file:///C:/Users/Lisa%20Eline/Downloads/jaarverslag_stichting_careyn_2013_inclusief_verklaring%20(1).pdf
file:///C:/Users/Lisa%20Eline/Downloads/strategie_careyn_2014-2018.pdf
http://www.cordaan.nl/2637/3483/34255/%20Meerjarenbeleidsplan_2014_-1.pdf
http://www.cordaan.nl/2637/3483/34255/%20Meerjarenbeleidsplan_2014_-1.pdf
http://www.cordaan.nl/2637/18041/31572/31575/31674/%20Visiedocument_Cordaan.pdf
http://www.cordaan.nl/2637/18041/31572/31575/31674/%20Visiedocument_Cordaan.pdf


L.E. Bekkema (2015)  Het effect van zelfsturing op kwaliteit van zorg 

79 
 

Noordegraaf, M. & Teeuw, M.M. (2003). Publieke identiteit. Eigentijds organiseren in de publieke  

 sector. Bestuurskunde, 2003(1), pp. 2-13. 

Paauwe, J. (2004). HRM and Performance. Achieving Long-Term Viability. Oxford: Oxford University 

Press. 

Rainey, H.Cr. (2003). Understanding and managing public organizations. San Francisco: Jessey-Bass,  

 pp. 55-78. 

Rijn, van. M. (2015). Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Geraadpleegd op 5  

maart via http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/10/

waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen.html  

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2005). On assimilating identities to the self: A self-determination theory  

 perspective on internalizaton and integrity within cultures. In Leary, M. R. & Tangney, J. P.  

 Handbook of self and identity. Guilford Press: New York, pp. 253-272. 

Wageman, R. (1997). Critical success factors for creating superb self-managing teams. Organizational  

 Dynamics, 26(1), 49-61.  

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/10/waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/10/waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen.html

	voorkant scriptie.pdf (p.1)
	Scriptie definitief 3.0.pdf (p.2-80)

