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Samenvatting 
Thuiszorgorganisaties moeten rekening houden met verschillende belangen en velen kiezen ervoor om 

zelfsturende teams in te voeren. Het is echter onduidelijk wat zelfsturende teams kenmerkt en deze 

teams zijn in elke context anders. Daarnaast is er in de thuiszorg een groot personeelstekort wat maakt 

dat het van belang is dat thuiszorginstellingen hun medewerkers aan zich binden, maar doordat er in 

zelfsturende teams wordt gewerkt liggen de factoren die medewerkers binden waarschijnlijk op het 

teamniveau. De relatie tussen zelfsturende teams en teambinding is echter nog niet bekend. Om deze 

reden tracht dit onderzoek de volgende hoofdvraag te beantwoorden: Hoe ziet het werken in 

zelfsturende teams in de thuiszorg eruit en is het werken in deze teams gerelateerd aan de binding die 

medewerkers in de thuiszorg met hun team ervaren? 

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het concept ‘zelfsturende teams’ vanuit de bestaande 

wetenschappelijke literatuur geoperationaliseerd aan de hand de elementen ‘de mate van zelfsturing’ 

en ‘de invulling van zelfsturing’. Daarnaast is het concept ‘teambinding’ uiteengezet in 3 soorten: 

affectief, normatief en continuerend. De onderzoeksvraag wordt in dit onderzoek beantwoord aan de 

hand van een exploratief design bestaande uit 18 semigestructureerde interviews met medewerkers uit 

zelfsturende teams van een thuiszorginstelling in Nederland. 

Uit het analyseren van de verzamelde data blijkt dat de ervaringen in de mate van zelfsturing kunnen 

verschillen en dat zowel de organisatie als de teams zelf daar een rol in spelen. In dit onderzoek is naar 

voren gekomen dat de organisatie de managementtaken die bij zelfsturing horen aan de teams heeft 

toegekend, maar dat bijbehorende autonomie niet is gegeven. Het blijkt echter dat de teams zelf meer 

zelfsturing kunnen nemen. Aangeraden wordt om de verantwoordelijkheden over teamprestaties 

nadrukkelijk bij het team te leggen en als organisatie een ondersteunende rol aan te nemen. Daarnaast 

wordt aangeraden dat organisaties achterhalen wat zelfsturende teams stimuleert om zelfsturing te 

nemen en dat zij teams hierin faciliteren. Verder blijkt het verschil in niveaus dat binnen de thuiszorg 

geldt, van invloed te zijn op de manier waarop de teams zich organiseren. Zo is het hoogste niveau in 

bijna alle teams de leider en hieruit kan worden opgemaakt dat het opleidingsniveau in deze context 

een indicator is voor informeel leiderschap. Tot slot is gebleken dat zelfsturing zorgt voor normatieve 

teambinding, maar ook dat de mate van zelfsturing bepaald wat voor invloed er wordt uitgeoefend op 

de affectieve teambinding. Bij hoge zelfsturing ervaren de medewerkers meer affectieve binding en bij 

lage zelfsturing minder. Het wordt dan ook aangeraden dat thuiszorgorganisaties die met zelfsturende 

teams werken, ervoor zorgen dat de teams een hoge mate van zelfsturing ervaren omdat dit kan zorgen 

voor een verhoging in niet alleen normatieve maar ook affectieve teambinding. Voor 

vervolgonderzoek is het relevant om te achterhalen hoe deze relatie eruit ziet en waarom het effect op 

de affectieve teambinding varieert met de mate van zelfsturing. Verder is het tevens interessant om 

dieper in te gaan op de voorwaarden van zelfsturing en hoe het nemen van zelfsturing tot stand komt. 
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1. Inleiding 
In dit onderzoek wordt gekeken naar zelfsturende teams in de thuiszorgsector in Nederland. In dit 

hoofdstuk wordt allereerst de aanleiding van het onderzoek beschreven. Vervolgens wordt de doel- en 

vraagstelling behandeld en tot slot worden de praktische, wetenschappelijke en maatschappelijke 

relevantie toegelicht. 

1.1 Aanleiding 
De context van de thuiszorg is erg complex. Er zijn diverse externe factoren van invloed op 

thuiszorgorganisaties en deze factoren hebben belangrijke consequenties voor de interne organisatie en 

processen. Zo vraagt de overheid bijvoorbeeld in een hoog tempo veranderingen van 

thuiszorgorganisaties in zaken als financiering, het vergroten van de invloed van de cliënt en in 

indicatiestelling: het vaststellen van de zorgbehoefte (Asbreuk, 2008). Almekinders (2006) stelt in zijn 

onderzoek naar zelfsturende teams in de thuiszorg dat er drie belangen zijn die grote invloed 

uitoefenen op thuiszorginstellingen. De eerste is volgens hem het maatschappelijke belang van de 

efficiëntie van het zorgproces. De bedoeling is dat het zorgproces zodanig doelmatig wordt uitgevoerd 

dat met de dezelfde middelen meer klanten geholpen kunnen worden (Almekinders, 2006). Deze 

output van thuiszorgorganisaties is afhankelijk van het uitvoerend personeel en Almekinders (2006) 

stelt dat de wijze van organiseren van de zorgmedewerkers van grote invloed is op de ervaren kwaliteit 

en doelmatigheid. De tweede belangrijke factor is dat de vraag naar zorg zowel kwantitatief als 

kwalitatief is gegroeid en tot slot is de derde invloedrijke factor dat er in moet worden gespeeld op de 

belangen van de medewerkers (Almekinders, 2006). Er namelijk een enorm tekort aan gekwalificeerde 

medewerkers en het werk in de thuiszorg dient aantrekkelijk te zijn (Almekinders, 2006). 

Zorgorganisaties moeten dus drie belangen in balans zien te houden (figuur 1.1) (Almekinders, 2006).  

 

Figuur 1. De belangenbalans. Herdrukt van “Teams beter thuis in thuiszorg?': resultaatverbetering in thuiszorg met behulp 

van sociotechnische organisatievernieuwing.,” van M. Almekinders, 2006, [Sl]: Stichting Sensire. 

Alle omgevingseisen en de verschillende belangenpartijen in de thuiszorg vragen een grote mate van 

flexibiliteit, innovatie en ondernemerschap (Asbreuk, 2008). Het soort dienst, in dit geval het leveren 
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van thuiszorg, heeft in combinatie met de markteisen invloed op de keuze voor de organisatievorm 

(Asbreuk, 2008). Om beter te kunnen opereren in de dynamische en complexe omgeving, wordt door 

veel thuiszorgorganisaties het concept zelfsturende teams ingevoerd (Skipr Redactie, 2015), maar over 

het concept zelfsturende teams is echter geen eenduidige definitie bekend en het is niet duidelijk wat 

nu kenmerkend is voor zelfsturende teams (Tjepkema, 2003). Volgens Tjepkema (2003) hopen 

organisaties met zelfsturende teams de productiviteit te verhogen, kostprijzen te reduceren en de 

flexibiliteit en klantgerichtheid te versterken, maar in de praktijk zijn zelfsturende teams in elke 

context verschillend. Zo zouden zelfsturende teams in de context van de thuiszorg een oplossing 

kunnen zijn voor alle eisen vanuit de omgeving, maar verkleinen deze eisen tegelijkertijd de 

regelmogelijkheden die de medewerkers in zelfsturende teams nodig hebben om efficiënt en effectief 

hun taken te volbrengen (Almekinders, 2006; Asbreuk, 2008). Daarnaast horen leden van zelfsturende 

teams gelijkwaardig te zijn, maar wordt er in de thuiszorg gewerkt met verschillende niveaus binnen 

de wijkteams (Nursing, z.j.). Deze niveaus betekenen verschillen in taken maar ook in 

verantwoordelijkheden en dit zou invloed kunnen hebben op de gelijkwaardigheid van de leden van 

zelfsturende teams in de thuiszorg. Kortom is het niet duidelijk wat zelfsturende teams kenmerkt en 

hoe het werken in zelfsturende teams er in de praktijk uitziet. Daarnaast zijn er verschillende factoren 

vanuit de omgeving die invloed kunnen hebben op de vorming van het concept zelfsturende teams in 

de context van de thuiszorg. Om deze reden is het interessant om te achterhalen wat zelfsturende teams 

kenmerkt en om te verkennen hoe het werken in zelfsturende teams eruit ziet in de context van de 

thuiszorg. 

Een andere verandering in de thuiszorg is het groeiende personeelstekort. Er is een enorm tekort aan 

instromende medewerkers, Floor (2017, 24 oktober) beschrijft hoe dit komt: ‘Elk jaar studeren zo’n 

2000 hbo’ers af op verpleegkunde. Daarvan kiest ongeveer maar 6% voor de wijkverpleging. Naast 

hbo’ers werken in de wijkzorg ook mbo-verpleegkundigen en ook daar is inmiddels een tekort aan. Als 

klap op de vuurpijl daalt in sommige regio’s bovendien ook nog het aantal mbo-studenten dat kiest 

voor de opleiding tot verpleegkundig.’ Zodoende zijn er op dit moment ongeveer 30.000 openstaande 

vacatures in de ouderenzorg en men verwacht dat dit aantal over 5 jaar gegroeid zal zijn tot 125.000 

(Floor, 2017, 24 oktober). Om te voorkomen dat er over 5 jaar 125.000 medewerkers te weinig zijn in 

de zorg, zouden er nu per jaar gemiddeld 25.000 extra mensen moeten kiezen voor werk in de 

thuiszorg (Floor, 2017, 24 oktober). Staatsecretaris van Rijn (2017) stelt echter in de kamerbrief over 

de gezamenlijke arbeidsmarktagenda voor de ouderenzorg dat het de komende jaren moeilijk zal 

blijven om voldoende geschikt personeel te vinden.  

Door de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg, terwijl het aanbod van personeel juist daalt (Tummers, 

Groeneveld & Lankhaar, 2012). Ruim 8 procent van de huidige werknemers verlaat jaarlijks de sector 

en dit is dweilen met de kraan open (Mandemaker, 2017, 4 augustus). Alle thuiszorginstellingen 

vissen uit dezelfde vijver en het personeelstekort is voor hen problematisch. Bij veel 
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thuiszorgorganisaties vertrekken meer medewerkers dan dat er binnen komen en het wordt steeds 

lastiger om goede zorg te verlenen met zo'n te kort aan medewerkers, terwijl het aantal vacatures voor 

thuiszorgmedewerkers blijft stijgen. Kortom is het van belang dat zorgorganisaties hun huidige 

personeel aan zich weten te binden.  

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de intentie tot verloop lager is als medewerkers een hoge mate 

van organisatiebinding hebben (Bishop, Dow Scott & Burroughs, 2000; de Gieter, Hofmans & 

Pepermans, 2011; Hayes et al., 2006; Mathieu & Zajac, 1990; Mowday, Porter & Steers, 1982; Porter, 

Steers, Mowday & Boulian, 1974). Daarnaast blijkt organisatiebinding ook gelinkt te zijn aan 

extrarole behaviour, waarbij de medewerker extra taken doet die niet officieel tot het takenpakket 

behoren (Bishop, Dow Scott & Burroughs, 2000; Knies en Leisink, 2014). Verder is het tevens gelinkt 

aan job performance en aan lager verloop (Bishop, Dow Scott & Burroughs, 2000; Matthieu & Zajac, 

1990). Organisatiebinding is de mate waarin een individu zich identificeert met en involveert in een 

specifieke organisatie. Hierbij hoort (a) een sterk geloof in, en acceptatie van, de doelen en waarden 

van de organisatie; (b) de bereidheid om moeite te doen voor de organisatie; en (c) een sterk 

verlangen om lid te blijven van de organisatie (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974, p.3).  

Veel onderzoeken gaan over organisatiebinding, maar bij organisaties zoals thuiszorginstellingen 

waarbij veel in teams wordt gewerkt is het belangrijk dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de 

binding aan het team en de binding aan de organisatie als geheel. Voor teambinding geldt dezelfde 

definitie als voor organisatiebinding van Porter et al. (1974), alleen wordt de organisatie hierbij 

vervangen door het team. Teambinding kan hetzelfde omschreven worden als organisatiebinding 

omdat teams doelen en waarden ontwikkelen die leden kunnen accepteren, de leden ervoor kunnen 

kiezen om zich extra in te zetten voor het team en omdat de leden verschillende levels van verlangen 

kunnen hebben om lid te blijven van het team (Bishop, Dow Scott & Burroughs, 2000). Teambinding 

is dus de mate waarin een individu zich identificeert met een team en geïnvolveerd is in een team. 

Deze vorm van binding is gelinkt aan extrarole behavior, team performance (Bishop et al., 2000), baan 

tevredenheid en een lagere intentie tot verloop (Powell, 2006). Uit onderzoek van Bishop, Dow Scott, 

Goldsby en Cropanzano (2005) blijkt dat medewerkers uit zelfsturende teams bewust onderscheid 

maken tussen de binding met het team en de binding met de organisatie. Volgens Foote en Li-Ping 

Tang (2008) is een reden voor dit onderscheid dat de afstand tussen de werknemer en de organisatie 

groter is dan de afstand met het team, hierdoor zou de werknemer meer betekenis geven aan het team. 

In de meeste onderzoeken naar werkbinding, gaat het om de binding aan de organisatie (Meyer & 

Herscovitch, 2001). In de thuiszorg wordt echter veelvuldig in teamverband gewerkt en steeds meer 

werk gerelateerde zaken verschuiven naar het teamniveau. De meeste medewerkers die in zelfsturende 

wijkteams werken, hebben namelijk meer contact met hun team dan met hun organisatie. Kortom 

moeten thuiszorgorganisaties medewerkers aan zich binden, maar doordat er in zelfsturende teams 

wordt gewerkt liggen de factoren die medewerkers binden waarschijnlijk op het teamniveau.  
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Thuiszorgorganisaties willen de kwaliteit van de arbeid verbeteren door het invoeren van zelfsturende 

teams (Almekinders, 2006; Tjepkema, 2003) en is het de bedoeling dat ontplooiingsmogelijkheden 

vergroot worden en dat de betrokkenheid van medewerkers verstrekt wordt (Tjepkema, 2003). Het 

verbeteren van de arbeid en daarmee het denken aan de belangen van de medewerkers is gericht op het 

creëren van meer binding, maar doordat er in zelfsturende teams wordt gewerkt liggen de factoren die 

medewerkers binden waarschijnlijk op het teamniveau. Zelfsturende teams zijn echter in elke context 

anders en de relatie tussen met teambinding is nog niet bekend. Om deze reden tracht dit onderzoek te 

achterhalen hoe het werken in zelfsturende teams in de thuiszorg eruit ziet en hoe het werken in deze 

teams gerelateerd is aan teambinding. 

1.2 Context  
Om de resultaten van dit onderzoek goed te kunnen begrijpen, is het van belang te weten in welke 

context deze plaatsvindt. Voordat de doel- en vraagstelling aan bod komt, zal daarom een 

omschrijving worden geven van de organisatie en de verdere context waarbinnen het onderzoek 

plaatsvindt. 

Organisatie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Hilverzorg. Dit is een zorginstelling die zowel thuis als in de 

omgeving van woondiensten zorg biedt bij het proces van ouder worden. Hilverzorg heeft eind 2010 

ervoor gekozen om de 9 wijkteams zelfsturend te maken. De situatie was urgent omdat het 

thuiszorgonderdeel van Hilverzorg dreigde failliet te gaan (In voor zorg, 24 juli 2014). In voor zorg 

beschrijft hoe de invoering van zelfsturende teams destijds tot stand is gekomen:  

“De thuiszorgorganisatie is vanaf toen gaan werken met zelfsturende teams. Teams die zichzelf 

hebben gevormd, met een eigen naam, een plek in de wijk en de autonomie om die zorg te leveren als 

het team nodig vindt voor de cliënten. De zorg wordt geleverd op basis van een indicatie van het CiZ. 

Maar is geen managementlaag die bepaalt dat die zorg geleverd wordt en hoe; de professionaliteit ligt 

bij de teams” (In voor zorg, 24 juli 2014b). 

Medewerkers zijn samen met de collega’s in hun team verantwoordelijk voor het realiseren van de 

meest passende vorm van zorg- en dienstverlening. De afdeling Support is daarin ondersteunend. 

Daarnaast biedt HilverZorg biedt kaders aan de teams. Kaders die houvast bieden voor 

doorontwikkeling van zowel teams als individuele professionals. Deze kaders komen voort uit de 

strategische doelstellingen van de organisatie. HilverZorg is met zelforganisatie op weg gegaan, maar 

beseft dat de komende jaren ondersteuning nodig blijft om de zelforganisatie ten volle tot ontplooiing 

te laten komen.  

Context thuiszorg 

De context waar de respondenten binnen opereren is erg specifiek en om deze reden is ervoor gekozen 

om een aantal kenmerken toe te lichten die relevant zijn om te weten bij het lezen van de 
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daadwerkelijke resultaten van het onderzoek. Deze informatie is nodig om de resultaten van het 

onderzoek goed te kunnen begrijpen omdat er gekeken wordt naar zelfsturende teams en de context 

van de thuiszorg hier invloed op hebben. Zodoende is gekozen om de veranderingen, belanghebbende 

partijen en afspraken binnen de sector te inzichtelijk te maken. Daarnaast is het van belang dat men 

kennis heeft van de taken die de respondenten uitvoeren zodat uitspraken over de taken niet verkeerd 

geïnterpreteerd worden. Hierbij is tevens omschreven welke rollen de organisatie heeft opgesteld 

omdat hierdoor ook kan worden beschreven hoe de rollen geïnterpreteerd worden door de 

medewerkers. Tot slot zijn de verschillen in niveaus en taken per niveau zijn vooraf uiteen gezet omdat 

de verschillen in niveaus vaak aangehaald worden door de respondenten. Het is van belang om een 

beeld van de verschillende niveaus te hebben bij het lezen van uitspraken hieromtrent.  

Ten eerste valt verpleging en persoonlijke verzorging thuis sinds 1 januari 2015 onder de 

Zorgverzekeringswet. Dit betekend dat thuiszorginstellingen afhankelijk zijn van de zorgverzekeraars 

voor hun zorgbudget (Zorgwijzer, 2014). Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de zorgverzekeraars veel 

invloed uit oefenen op de organisatie en daarmee ook op de zelfsturende teams. Verder is alles dat niet 

onder verpleging en verzorging in de wijk valt geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding. De gemeenten zijn 

hiervoor verantwoordelijk en zij mogen zelf bepalen hoe zij invulling willen geven aan hun zorgtaak 

(Zorgwijzer, 2014). Verder zijn ook de cliënten en de mantelzorgers van invloed op de manier waarop 

de zorg geleverd kan worden. Er zijn dus veel belanghebbenden waar de zelfsturende teams rekening 

mee moeten houden en dit kan van invloed zijn op hoe zij zich organiseren. Daarnaast is er ook 

wetgeving waar rekening mee moet worden gehouden. Zo geeft de Arbeidstijdenwet bijvoorbeeld aan 

dat de medewerkers 11 uur onafgebroken rust moeten hebben per dag. Hierdoor wordt het lastig voor 

medewerkers om een gebroken of een dubbele dienst te draaien en kunnen zij dus vaak geen ochtend- 

en avonddiensten achter elkaar draaien (Werktijden, 2016). Er zijn er dus veel verschillende 

belanghebbende en afspraken waar de medewerkers uit zelfsturende teams in de thuiszorg rekening 

mee te houden en daarnaast hebben zij ook te maken met het als maar groeiende personeelstekort 

(Floor, 2017, 24 oktober). Dit tekort heerst over de hele sector en kan veel invloed uit oefenen op de 

teamsamenstellingen en de gang van zaken binnen de zelfsturende teams. 

Binnen de wijkteams functioneren verschillende niveaus. Dit is relevant om te weten omdat dit van 

invloed zou kunnen zijn op de manier waarop de teams zichzelf organiseren.  Deze niveaus variëren 

van niveau 2 tot 5 en de invulling van de functie verschilt per niveau. Niveau 5 is de hbo-

verpleegkundige en deze mag als enige van alle niveaus de zorg van nieuwe cliënten indiceren. 

Daarnaast dragen deze wijkverpleegkundigen de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de zorg 

en onderhouden zij het contact met huisartsen en ziekenhuizen e.d.. Ze verlenen tevens complexere 

verpleegkundige zorg bij cliënten (Nursing, z.j.). Niveau 4 is het hoogst erkende mbo-opgeleide 

niveau en dit niveau richt zich met name op de diagnose en praktijk van zorgsituaties met beperkte 
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complexiteit, volgens protocollen en richtlijnen (Zorgvisie, 2016). Het initiëren en ontwikkelen van 

kwaliteitszorg, innovatie, analyse, praktijkonderzoek en professionalisering binnen een werkeenheid 

ligt bij niveau 5. Niveau 4 heeft hier een uitvoerende taak in maar beiden begeleiden en coachen 

collega’s van andere niveaus op dit vlak (Zorgvisie, 2016). Niveau 3 helpt cliënten met de dagelijkse 

verzorging en verpleging in de thuissituatie. Niveau 2 levert laag complexe basiszorg, maar door de 

steeds complexere zorgvraag is het vaak gewenst dat niveau 2 doorgroeit naar niveau 2 plus. Niveau 2 

plus zou verder ontwikkeld zijn in het signaleren van verandering in gedrag van cliënten en de 

communicatieve vaardigheden richting de cliënt en het netwerk (Zorgpact, 2016). 

Alle niveaus voeren dus verschillende taken uit en moeten er samen voor zorgen dat de cliënten 

kwalitatieve zorg ontvangen. De medewerkers in de thuiszorg zijn in het uitvoeren van de zorgtaken 

erg afhankelijk van elkaar. Zo moeten alle collega’s duidelijk rapporteren hoe het met de cliënten gaat 

omdat de zorgverlening continu op elkaar aan moet sluiten. Zodoende is het van groot belang dat 

overlegd wordt wat de cliënten zelf kunnen en hoe bijv. een bepaalde wondzorg uitgevoerd moet 

worden. Deze taakafhankelijkheid komt ook terug in het actueel houden van de zorgplannen. Hierin 

staat omschreven wat voor zorg en hoeveel zorg cliënten ontvangen. De hogere niveaus die deze 

plannen opstellen, komen zelf minder in de wijk. Om deze reden zijn zij afhankelijk van hun collega’s 

om te rapporteren hoe het met de cliënten gaat zodat dit juist beschreven kan worden in de 

zorgplannen. Deze zorgplannen kunnen ook gecontroleerd worden door de zorgverzekeraar en het 

belang van actuele zorgplannen is daarom groot. De taakafhankelijkheid in de thuiszorg is dus al hoog 

en dat is belangrijk om in acht te houden wanneer er gekeken wordt naar de taakafhankelijkheid die 

het werken in zelfsturende teams met zich meebrengt. 

Er is gekozen om de verschillende soorten taken van de respondenten uiteen te zetten om zo een beeld 

te schetsen van de inhoud van het werk. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de praktijk van het 

werken in zelfsturende teams in de thuiszorg en dit is handig voor de interpretatie van de 

daadwerkelijke resultaten van het onderzoek. Er wordt binnen zelfsturende teams namelijk vaak 

onderscheid gemaakt tussen de operationele taken, in dit geval het leveren van de zorg, en de 

managementtaken. De operationele taken hebben betrekking op alle zorghandelingen die de 

medewerkers al deden voordat zij zelfsturend werden. Voordat de teams zelfsturend werden, was hun 

enige taak om langs de cliënten in de wijk te gaan om verplegende en verzorgende handelingen bij hen 

uit te voeren. Voorbeelden van verpleging zijn wondzorg, bloeddruk meten, begeleiding bij diabetes, 

palliatieve zorg, een infuus aanleggen en medicatie delen (Nursing, z.j.). Voorbeelden van verzorging 

zijn steunkousen aan- en uittrekken, en helpen met de algemene dagelijkse levensbehoeften, zoals 

douchen en aankleden. De managementtaken hebben betrekking op het managen van het team zelf. 

Deze taken zijn vaak gerelateerd aan verschillende rollen binnen het team. Hierbij kan gedacht worden 

aan de financiën, personeel en organisatie, kwaliteitszorg, plannen, public relations en het verzorgen 

van de benodigde faciliteiten (Waardigheid en trots, 2017). De managementtaken zijn door HilverZorg 
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verdeeld over zeven rollen. Namelijk de rol van coördinatie van zorg aan de klant, de rol van kwaliteit 

en veiligheid, de rol van facilitaire zaken, de rol van P&O, de rol van samenwerken in een veilige 

teamcultuur, de financiële rol: het (digitale) huishoudboekje en de rol van planning. Het is de 

bedoeling dat al deze rollen opgepakt worden binnen elk team. 

1.3 Doel- en vraagstelling 
Het is niet duidelijk wat zelfsturende teams kenmerkt en deze teams zijn in elke context anders. 

Daarnaast is het niet helder hoe het werken in deze teams gerelateerd is aan de binding die 

medewerkers uit de thuiszorg met hun team ervaren. Het is interessant om te achterhalen wat 

zelfsturende team kenmerkt en of zelfsturende teams verschillen op plekken waar teambinding hoog of 

juist laag is. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe het werken in zelfsturende teams 

eruit ziet en of het gerelateerd is aan de teambinding van medewerkers uit zelfsturende teams in de 

thuiszorg.  

De hoofdvraag luidt: 

“Hoe ziet het werken in zelfsturende teams in de thuiszorg eruit en is het werken in deze teams 

gerelateerd aan de binding die medewerkers in de thuiszorg met hun team ervaren?” 

Theoretische deelvragen: 

1. Wat zijn de kenmerken van zelfsturende teams? 

2. Wat is kenmerkend voor zelfsturende teams in de context van de thuiszorg? 

3. Wat is binding? 

4. Wat is teambinding? 

5. Wat is de relatie tussen zelfsturende teams en teambinding? 

Empirische deelvragen: 

1. Hoe ziet de zelfsturing van de zelfsturende teams in de thuiszorg eruit? 

2. Op welke manier geven de zelfsturende teams in de thuiszorg invulling aan hun zelfsturing? 

3. Hoe ziet de teambinding van de medewerkers uit zelfsturende teams in de thuiszorg eruit? 

4. Hoe is het werken in zelfsturende teams in de thuiszorg gerelateerd aan de teambinding die de 

medewerkers uit deze teams met elkaar ervaren? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moet allereerst het concept zelfsturende teams 

bestudeerd worden. Vervolgens zal teambinding uiteengezet worden en tot slot zal de relatie tussen 

zelfsturende teams en teambinding beschreven worden. 
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1.4 Relevantie van het onderzoek  

1.4.1 Praktische relevantie 
Thuiszorgorganisaties moeten verschillende belangen balanceren en zelfsturende teams liken voor veel 

organisaties de oplossing. Zelfsturende teams worden dus veelvuldig ingevoerd binnen de thuiszorg, 

maar het is niet bekend wat dit soort teams kenmerkt en hoe dit soort teams eruit zien in de praktijk. 

Daarnaast kan de context van de thuiszorg ervoor zorgen dat het concept van zelfsturende teams zich 

anders vormt dan in andere contexten. Voor thuiszorginstellingen die met zelfsturende teams werken 

of overwegen om het concept binnen hun organisatie in te voeren, is het praktisch relevant om meer 

inzicht te hebben in hoe het werken in zelfsturende teams eruit ziet in de context van de thuiszorg. 

Daarnaast stijgt de vraag naar zorg door de vergrijzin, terwijl het aanbod van personeel juist daalt. Het 

is daarom van cruciaal belang dat thuiszorginstellingen hun personeel aan zich bindt, maar doordat er 

in de thuiszorg veel in teams wordt gewerkt, zijn de factoren die medewerkers binden 

hoogstwaarschijnlijk verbonden aan het teamniveau in plaats van het organisatieniveau. Teambinding 

is gerelateerd aan lager personeelsverloop en het is dus belangrijk dat medewerkers teambinding 

ervaren, zodat zij zullen verlangen om bij hun team te blijven. De relatie tussen het werken in 

zelfsturende teams en de teambinding die medewerkers ervaren is echter nog onderbelicht en het is dus 

belangrijk dat achterhaald wordt of kenmerken van zelfsturende teams gerelateerd zijn aan 

teambinding zodat de thuiszorgorganisaties hierop in kunnen spelen. Kortom is het voor 

thuiszorginstellingen die met zelfsturende teams werken, of willen gaan werken, relevant om te weten 

hoe het werken in deze teams er in de praktijk uitziet en wat het werken in zelfsturende teams kan 

doen met de teambinding die de medewerkers ervaren. 

1.4.2 Wetenschappelijke relevantie 

Er heerst geen eenduidige omschrijving van zelfsturende teams. Dit komt doordat deze allerlei 

verschijningsvormen aan kunnen nemen en omdat ze in verschillende contexten voorkomen. Het is 

niet duidelijk wat zelfsturende teams kenmerkt en daarnaast is onderbelicht hoe zelfsturende teams 

werken in de specifieke context van de zorg. Deze context is echter erg onderscheidend omdat er veel 

verschillende belanghebbende partijen zijn die allemaal verschillen eisen stellen aan 

thuiszorginstellingen. Zo moet er niet alleen doelmatig gefunctioneerd worden, maar wil de klant 

kwalitatieve hoogwaardige zorg en wil de werknemer een aantrekkelijke baan. Om deze belangen te 

balanceren, wordt door veel thuiszorginstellingen het concept zelfsturende teams ingevoerd. Al de 

verschillende belangen in combinatie met het huidige personeelstekort in de thuiszorgsector, maakt 

echter dat de context van de thuiszorg erg specifiek is. Alle eisen uit de omgeving kunnen de 

regelmogelijkheden die zelfsturende teams nodig hebben om efficiënt en effectief hun taken te 

volbrengen verkleinen (Almekinders, 2006; Asbreuk, 2008; Tjepkema, 2003). Daarnaast wordt er in 
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de thuiszorg gewerkt met verschillende niveaus binnen de wijkteams (Nursing, z.j.). Binnen een 

zelfsturend team zouden alle teamleden als gelijkwaardige moeten bijdragen aan het werkproces, maar 

men kan zich afvragen of dit wel kan binnen de thuiszorg. Het verschil in niveaus binnen teams in de 

thuiszorg zou van invloed kunnen zijn op de gelijkwaardigheid van de teamleden. De manier waarop 

de teams hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voldoen, kan verder per team compleet verschillen 

en de behoeften die de leden van zelfsturende teams hierin hebben is onderbelicht (Asbreuk, 2008; 

Carte, Chidambaram & Becker, 2006; Hoda, Noble & Marshall, 2010; McIntyre & Foti, 2013; Wolff, 

Pescosolido & Druskat, 2002). Kortom is de context van de thuiszorg erg specifiek en om deze reden 

is het relevant om uit te pluizen hoe het concept zelfsturende teams er in de praktijk uitziet in de 

thuiszorg. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis over zelfsturende teams met in het bijzonder 

zelfsturende teams in de context van de thuiszorg.  

Ongeveer een decennium geleden ging men er in het domein van werkbinding vanuit dat binding 

hoofdzakelijk ontstaat tussen het individu en de organisatie. Sinds dien hebben verscheidende studies 

aangetoond dat er wel degelijk meerdere foci van werkbinding bestaan naast organisatiebinding 

(Bishop & Dow Scott, 2000; Bishop, Dow Scott & Burroughs, 2000; Bishop, Dow Scott, Goldsby & 

Cropanzano, 2005; Foote & Li-Ping Tang, 2008). Dit onderzoek draagt bij aan de uitbreiding van 

onderzoek naar de foci van werkbinding. Het is nog onderbelicht welke factoren invloed hebben op de 

verschillende foci van werkbinding. In dit onderzoek wordt getracht bij te dragen aan de 

wetenschappelijke kennis omtrent werkbinding door te onderzoeken hoe zelfsturende teams 

gerelateerd kunnen zijn aan teambinding. Verder zal ook onderzocht worden waarom deze factoren 

van invloed zijn op teambinding. Onderzoek naar werkbinding gaat vaak over de uitkomsten van 

binding. Naast onderzoek van Bishop en Dow Scott (2000, p.448) en onderzoek van Bishop, Dow 

Scott, Goldsby & Cropanzano, (2005) is nog niet onderzocht wat van invloed kan zijn op teambinding. 

Dit onderzoek zal bijdragen aan de kennis over het ontstaan en de vorming van teambinding. 

Daarnaast is het concept teambinding tot op heden nog niet onderzocht in een zorgcontext (Foote & 

Li-Ping Tang, 2008). Dit is echter relevant omdat er in deze context veel in teamverband wordt 

gewerkt. Daarnaast zijn veel van de onderzoeken omtrent de foci van werkbinding kwantitatief van 

aard (Bishop & Dow Scott, 2000; Bishop, Dow Scott & Burroughs, 2000; Bishop, Dow Scott, 

Goldsby & Cropanzano, 2005; Foote & Li- Ping Tang, 2008). Dit onderzoek zal worden uitgevoerd 

aan de hand van een kwalitatief design. Een dergelijke onderzoeksmethode zal meer diepgaande 

informatie voortbrengen over wat respondenten vinden en ervaren. Zodoende zal dit onderzoek 

bijdragen aan de kennis van de vorming van teambinding. Tot slot is de relatie tussen zelfsturende 

teams en teambinding tot op heden niet onderzocht. Dit onderzoek tracht te achterhalen of het werken 

in zelfsturende teams gerelateerd is aan teambinding en op welke manier dit zich manifesteert.  
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1.4.3 Maatschappelijke relevantie 

Thuiszorgorganisaties moeten verschillende belangen balanceren en zelfsturende teams lijken hiervoor 

de oplossing. Dit onderzoek tracht te achterhalen wat zelfsturende teams kenmerkt en hoe deze eruit 

zien in de praktijk in de context van de thuiszorg. Daarnaast wordt gepoogd om inzicht te geven in de 

werkzame elementen van zelfsturende teams binnen de thuiszorg en of het inzetten van deze teams 

gerelateerd is aan teambinding. Dit is maatschappelijk relevant omdat de vraag naar zorg door de 

vergrijzing stijg, terwijl het aanbod van personeel juist daalt. Zoals al blijkt uit de aanleiding, moeten 

thuiszorginstellingen nieuwe mensen die zorg nodig hebben vaak weigeren omdat er niet voldoende 

geschikt personeel is. Mensen die eigenlijk naar huis kunnen, blijven daarom langer in het ziekenhuis 

liggen dan nodig is. Het is waardevol om te achterhalen hoe de kenmerken van zelfsturende teams 

gerelateerd zijn aan teambinding, zodat thuiszorgorganisaties die met zelfsturende teams werken in 

deze kenmerken kunnen ondersteunen. Dit onderzoek is tevens maatschappelijk relevant omdat 

teambinding gerelateerd is aan teamproductiviteit en extra-rol gedrag, waarbij medewerkers dus buiten 

hun takenpakket meer taken doen. Door de teambinding te verhogen zou de kwaliteit van de zorg 

kunnen stijgen omdat medewerkers hierdoor productiever zouden kunnen worden.  
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2. Theoretisch kader 
De hoofdvraag van dit onderzoek focust zich op zelfsturende teams in de thuiszorg. Om deze reden zal 

eerst uiteengezet worden wat zelfsturende teams zijn en welke kenmerken binnen zelfsturende teams 

van belang zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de koppeling aan de context van de thuiszorg. 

Vervolgens zal het concept teambinding beschreven worden en aansluitend wordt er op basis van het 

theoretisch kader een conceptueel model met verwachtingen opgesteld.  

2.1 Zelfsturende teams 
Zelfsturende teams komen steeds meer voor in Nederland. Oorspronkelijk zijn deze teams ontwikkeld 

voor de productiesector, maar tegenwoordig worden ze ook in toenemende mate ingezet binnen de 

zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de zorgsector. Er bestaat geen standaard wat betreft 

zelfsturende teams. Het concept heeft vele verschijningsvormen en kent diverse benamingen en 

definities. Door het breder wordende toepassingsgebied wordt het steeds lastiger om een eenduidige 

definitie te omschrijven (Tjepkema, 2003b). Zelfsturende teams worden ook wel zelforganiserende 

teams, autonome werkgroepen, zelfregulerende teams en vele andere termen genoemd (Attaran & 

Nguyen, 2000; Tjepkema, 2003b). Dit kan komen doordat er in verschillende contexten een andere 

invulling wordt gegeven aan het begrip ‘zelfsturing’ (Tjepkema, 2003b). Daarnaast is de structuur van 

een zelfsturend team afhankelijk van de doelen en de structuur van de organisatie waarbinnen zij 

opereert (Attaran & Nguyen, 2000). In dit onderzoek is gekozen voor de term zelfsturende teams 

omdat deze term de lading het beste dekt en omdat uit de review over zelfsturende teams van 

Tjepkema (2003b) blijkt dat deze term het meest bekend is. 

2.1.1 Kenmerken van zelfsturende teams 

Er zijn veel verschillende definities van zelfsturende teams die op hun beurt weer verschillende 

kenmerken als meest belangrijk achten. Zo beschrijven Van Amelsvoort en Scholtes (1994) een 

zelfsturend team als volgt:  

“Een vaste groep medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin 

producten of diensten tot stand komen. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse 

problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te 

doen op de leiding of ondersteunende diensten.” 

Van Amelsfoort en Scholtes (1994) benoemen hierbij dat zelfsturende teams, ten opzichte van 

traditionele werkteams, veel verantwoordelijkheid en een hoge mate van taakautonomie hebben. Een 

kanttekening bij deze autonomie is dat zelfsturende teams nooit 100% zelfsturend, of autonoom, 

opereren, omdat ze immers altijd deel zijn van een bredere organisatie (Tjepkema, 2003b; De Leede, 

1997). Attaran en Nguyen (2000) omschrijven zelfsturende teams ook als groepen werknemers die 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele product of proces en benadrukken dat deze teams 
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niet alleen het werk uitvoeren, maar dat zij ook het werkproces bedenken en evalueren. Volgens 

Attaran en Nguyen (2000) zorgt dit ervoor dat de medewerkers eigenaarschap nemen over de 

resultaten. Medewerkers uit zelfsturende teams voeren namelijk veel van de taken uit die het 

management eerder voor hen deed. Bishop en Dow Scott (2000) beschrijven zelfsturende teams als 

organisatie-units waar medewerkers (a) functioneel gerelateerde taken delen en collectief 

verantwoordelijk zijn voor het eind product, (b) individueel gevarieerde competenties hebben die 

nodig zijn voor het voldoen aan de collectieve verantwoordelijkheid en (c) feedback krijgen op basis 

van teamprestaties. Ze voegen hieraan toe dat zelfsturende teams een hoge mate van zelfbeschikking 

hebben, zoals de controle over de snelheid van het werk, de distributie van de taken en de pauzes 

tijdens het werk.  

Er zijn dus veel verschillende definities en kenmerken van zelfsturende teams. Tjepkema (2003a) heeft 

in haar artikel over de structuur van zelfsturende teams getracht een eenduidige omschrijving van 

zelfsturende teams te ontwikkelen. Hiervoor heeft zij een analyse gemaakt van veertig definities van 

zelfsturende teams. De omschrijving van Tjepkema (2003a) zal in dit onderzoek dienen als beginpunt 

van de theorie over zelfsturende teams omdat haar review doormiddel van uitgebreid 

literatuuronderzoek tot stand is gekomen. Tjepkema (2003a, p.14) heeft de belangrijkste 

gemeenschappelijke elementen samengevoegd en is tot de volgende omschrijving gekomen: 

“The main characteristic of self-managing teams is that the team is responsible for managing itself and 

the task it performs. The comprehensive definition also includes the second most important 

characteristic; namely that the team is responsible for a ‘whole task’. This can be considered an 

essential element of a self-managing work team, as it is a prerequisite for team autonomy.” 

Samenvattend is het meest essentiële kernelement van zelfsturende teams dat het team 

verantwoordelijk is voor het managen van zichzelf en de taak die ze uitvoert. Zelfsturende teams 

hebben immers niet alleen operationele taken, maar ook managementtaken (Langfred, 2000, 2007; 

Sips & Keunen, 1996; Tjepkema, 2003a, 2003b). Operationele taken zijn gericht op het realiseren van 

de gewenste output en managementtaken zijn gericht op activiteiten omtrent planning, coördinatie, 

regulatie van het proces en het monitoren en verbeteren van de teamprestaties (Tjepkema, 2003a). Het 

taakdomein van zelfsturende teams betreft dus een ‘heel werkproces’ (Tjepkema, 2003a). Dit houdt in 

dat zij verantwoordelijk zijn voor een complete set van onderling afhankelijke taken die nodig zijn om 

het gehele werkproces te realiseren (Tjepkema, 2003a). Deze taken zijn dus niet alleen gericht op het 

primaire proces, maar ook op de ondersteuning van het primaire proces (Tjepkema, 2003a). De 

verantwoordelijkheid voor het ‘hele werkproces’ is een voorwaarde voor zelfsturing en het integreren 

van de managementtaken in de operationele taken heeft betrekking op de mate van zelfsturing 

(Tjepkema, 2003a).  
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De omschrijving van Tjepkema (2003a) legt de focus vooral op de mate van zelfsturing, maar de 

manier waarop invulling wordt gegeven aan de zelfsturing kan bij elk team verschillen. Het gehele 

werkproces wordt door zelfsturende teams bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd (Amelsvoort & 

Scholtes, 1994; Attaran & Nguyen, 2000; Bishop & Dow Scott, 2000; Tjepkema, 2003a, 2003b). 

Gedurende dit proces wordt er op bepaalde wijze invulling gegeven aan de zelfsturing. Zo kunnen de 

teamleden verschillende rollen aannemen (Belbin, 2012; Hoda, Noble & Marshall, 2010) en kan er 

informeel leiderschap ontstaan (Carte, Chidambaram & Becker, 2006; McIntyre & Foti, 2013). De 

manier waarop zelfsturende teams invulling geven aan hun zelfsturing, kan invloed hebben op het 

teamproces, de onderlinge relaties en op de prestaties (Asbreuk, 2008; Carte, Chidambaram & Becker, 

2006; Eijnatten, 1996; McIntyre & Foti, 2013). Om deze reden is gekozen om de manier waarop 

invulling wordt gegeven aan de zelfsturing ook te onderzoeken. 

In paragraaf 2.1.1.1 en 2.1.1.2 wordt getracht de mate van zelfsturing en de manier waarop zelfsturing 

kan worden ingevuld uiteen te zetten. 

2.1.1.1 De mate van zelfsturing 

Zelfsturing 

Het feit dat een team de verantwoording draagt voor het managen van zichzelf en de eigen taak is 

kenmerkend voor zelfsturende teams (Tjepkema, 2003a, 2003b). In een zelfsturend team is er geen 

scheiding tussen operationele taken en managementtaken, hierdoor worden de verantwoordelijkheden 

en de mate van zelfsturing vergroot (Tjepkema, 2003a, 2003b; Sips & Keunen, 1996). Deze 

zelfsturing kan worden omschreven als de vrijheid die het team heeft om het werkproces te bedenken, 

uit te voeren en te evalueren (Langfred, 2000; Langfred, 2007; Sips & Keunen, 1996; Tjepkema, 

2003a, 2003b). Operationele taken zijn gericht op het realiseren van de gewenste output en 

managementtaken zijn gericht op activiteiten omtrent planning, coördinatie, regulatie van het proces 

en het monitoren en verbeteren van de teamprestaties (Tjepkema, 2003a, 2003b). Hierbij wordt ook 

wel gesproken in termen van ‘doen’ en ‘denken’ (Tjepkema, 2003a). In bureaucratische organisaties 

worden regelgevende taken (denken) uitgevoerd door managers, terwijl de werknemers zich alleen 

bezighouden met de operationele taken (doen) (Tjepkema, 2003a). Zelfsturende teams vervullen zowel 

operationele taken als managementtaken en het integreren van deze nieuwe verantwoordelijkheden is 

hetgeen dat de mate van zelfsturing vergroot (Tjepkema, 2003a).  

Ontwikkeling in de mate van zelfsturing 

De mate van zelfsturing verschilt per zelfsturend team (Tjepkema, 2003a, 2003b). Organisaties maken 

namelijk hun eigen keuzes ten aanzien van de gewenste mate van zelfsturing (Tjepkema,2003b). In de 

review van Tjepkema (2003b) wordt door Van Amelsvoort & Scholtes (1994) onderscheid gemaakt 

tussen vier 'gradaties' van zelfsturing, namelijk het:  
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1. team beslist zelfstandig;  

2. team beslist in overleg met het management;  

3. team geeft advies;  

4. team heeft geen invloed op de beslissing.  

Tjepkema (2003b) stelt dat het mogelijk is om voor iedere management-taak te besluiten hoeveel 

autonomie een team krijgt. Zo zullen de taken van individuele teamleden in de beginfase van de 

teamvorming waarschijnlijk niet veel verschillen met de taken die zij daarvoor hadden (Tjepkema, 

2003a). In de beginfase van een zelfsturend team zal het management namelijk meer controle 

behouden over strategische beslissingen dan in een later stadium (Tjepkema, 2003b). Naarmate een 

team zich verder ontwikkelt, zal zij vaak ook meer verantwoordelijkheid krijgen. Naast het feit dat 

organisaties beslissen hoeveel vrijheid ze aan de zelfsturende teams toekennen, groeien teams en hun 

mate van zelfsturing ook door de tijd heen (Tjepkema, 2003a, 2003b). Zelfsturing is dus dynamisch en 

onderdeel van een ontwikkelproces omdat de teams geleidelijk meer verantwoordelijkheid op zich 

nemen (Tjepkema, 2003a, 2003b). In de review van Tjepkema (2003a) wordt een overzicht van 

Wellins, Byham & Wilson (1991) getoond dat de meest typerende managementtaken van zelfsturende 

teams weergeeft. In dit overzicht koppelen ze verschillende de managementtaken aan niveaus van 

zelfsturing: 

 

Figuur 2. Responsibilities of self-managing work teams (from: Wellins, Byham & Wilson, 1991). Herdrukt van The learning 

infrastructure of self-managing work teams, van Tjepkema, S. (2003a).  
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Level één staat voor het punt waarop nieuwe teams doorgaans beginnen (Tjepkema, 2003a, 2003b). 

De aard van de verantwoordelijkheden verschilt dan nog niet veel van de verantwoordelijkheden die 

leden hadden voor de invoering van het teamwerk (Tjepkema, 2003a, 2003b). Wanneer een team op 

level vier is, draagt zij veel meer verantwoordelijkheid. De mate van zelfsturing zal echter nooit de 

volle 100% bereiken omdat een deel van de autoriteit altijd op managementniveau zal blijven 

(Tjepkema, 2003a, 2003b; Wellins, Byham & Wilson, 1991). De teams zijn zelfsturend binnen 

grenzen; ze hebben de vrijheid om binnen een bepaald domein te opereren maar zijn wel gebonden aan 

bepaalde regels en prestatiedoelen (Tjepkema, 2003a, 2003b). 

Taakafhankelijkheid 

Het taakdomein van zelfsturende teams betreft een ‘heel werkproces’ (Tjepkema, 2003a). Dit houdt in 

dat zelfsturende teams verantwoordelijk zijn voor een complete set van onderling afhankelijke taken 

die nodig zijn om het gehele werkproces te realiseren (Tjepkema, 2003a). Deze onderlinge 

afhankelijkheid in de werktaken is kenmerkend voor zelfsturende teams (Bishop & Dow Scott, 2000) 

en wordt ook wel ‘task interdependence’ genoemd. Taakafhankelijkheid wordt omschreven als de 

mate waarin interactie en onderlinge afstemming van teamleden vereist is om taken te voltooien 

(Langfred, 2007). Teams die een hoge mate van zelfsturing hebben, zullen meer taakafhankelijkheid 

ervaren omdat onderlinge afstemming vereist is rondom de uitvoering van de managementtaken 

(Bishop & Dow Scott, 2000; Langfred, 2007). Wanneer teamleden hoge taakafhankelijkheid ervaren, 

worden ze zich meer bewust van het belang van hun eigen bijdrage aan de directe werkgroep (Bishop 

& Dow Scott, 2000). Dit verhoogde bewustzijn zou de onderlinge betrokkenheid van de teamleden 

moeten vergroten (Bishop & Dow Scott, 2000). Taakafhankelijkheid zorgt er dus voor dat een 

zelfsturend team bestaat uit onderling afhankelijke medewerkers die moeten samenwerken om een 

geheel of identificeerbaar deel van een werkproces te voltooien (Tjepkema, 2003a). Naarmate een 

team zich ontwikkelt in de mate van zelfsturing zal ook de onderlinge taakafhankelijkheid stijgen. 

 

2.1.1.2 De manier waarop invulling wordt gegeven aan zelfsturing 

Naast de mate van zelfsturing wordt in dit onderzoek ook de focus gelegd op de manier waarop er 

invulling wordt gegeven aan die zelfsturing. Het gehele werkproces wordt door zelfsturende teams 

bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd (Amelsvoort & Scholtes, 1994; Attaran & Nguyen, 2000; Bishop 

& Dow Scott, 2000; Tjepkema, 2003a, 2003b). Gedurende dit proces wordt er op bepaalde wijze 

invulling gegeven aan de zelfsturing. Zo kunnen de leden van een zelfsturend team de 

verantwoordelijkheid voor het werkproces delen en verschillende rollen aannemen (Belbin, 2012; 

Hoda, Noble & Marshall, 2010) en er kan bijvoorbeeld informeel leiderschap ontstaan (Carte, 

Chidambaram & Becker, 2006; McIntyre & Foti, 2013). 
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Teamrollen 

Tjepkema (2003) beaamt in haar analyse dat gedeelde verantwoordelijkheid een belangrijk aspect is 

van zelfsturende teams. In meer dan de helft van de veertig artikelen die Tjepkema (2003) 

geanalyseerd heeft, wordt de nadruk gelegd op gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tjepkema (2003) 

benoemt hierbij de quote van Katzenbach en Smith (1993): ‘no group ever becomes a team, until it can 

hold itself accountable as a team’. Hoda, Noble en Marshall (2010) beschrijven in hun onderzoek naar 

de organisatie van zelfsturende teams dat teamleden een of meerdere rollen aan moeten nemen om een 

aandeel te leveren aan de zelfsturing van hun team. Hoda et al. (2010) stellen dat deze rollen van groot 

belang zijn voor functioneren van een zelfsturend team. Dit geldt juist voor zelfsturende teams omdat 

hier niet meer gewerkt wordt met traditionele functies, maar met taken en rollen. Naast de operationele 

taken hebben teamleden dus een bredere verantwoordelijkheid en zodoende zijn er verschillende 

teamrollen die vertegenwoordigd zouden moeten worden. Daarnaast zouden teamleden ook informele 

rollen zoals bijvoorbeeld een mentor rol aan kunnen nemen (Belbin, 2012). Elk teamlid heeft sterke en 

zwakke punten en het is van belang dat de teamleden elkaar compenseren zodat er een goede mix aan 

kwaliteiten en competenties binnen een team is (Belbin, 2012).  

Informeel leiderschap 

Verder zou er bijvoorbeeld informeel leiderschap kunnen ontstaan. McIntyre en Foti (2013) hebben 

onderzoek gedaan naar de impact van informeel leiderschap op de mentale gesteldheid en de prestaties 

van zelfsturende teams. Zij stellen dat er binnen zelfsturende teams consequent behoefte is aan het 

ontstaan van informeel leiderschap, in plaats van extern leiderschap dat wordt opgelegd vanuit het 

management. Binnen zelfsturende teams wordt er dus vaak op vertrouwd dat leden het initiatief nemen 

en informeel leiderschapstaken uitvoeren binnen het team (Carte, Chidambaram & Becker, 2006; 

McIntyre & Foti, 2013; Solansky, 2008). Informeel leiderschap is volgens Carte et al. (2006) vaak 

rechtvaardig om twee redenen. Ten eerste omdat het goed mogelijk is dat doormiddel van natuurlijke 

selectie de meest gekwalificeerde leiders worden gekozen en ten tweede omdat ze geloven dat de 

mensen die het daadwerkelijke werk uitvoeren (de teamleden) het beste zelf kunnen kiezen wie een 

leidersrol aan moet nemen (Carte, Chidambaram & Becker, 2006; McIntyre & Foti, 2013). Om als 

informele leider te ontstaan moet een individu competenties en gedrag vertonen die de andere 

groepsleden als nuttig zien voor het behalen van het groepsdoel (McIntyre & Foti, 2013). De vorming 

van informeel leiderschap binnen een zelfsturend team kan veel impact hebben omdat leiders veel 

invloed uit kunnen oefenen op het groepsproces en de prestaties (McIntyre & Foti, 2013; Solansky, 

2008). Wolff, Pescosolido en Druskat (2002) voegen hier echter aan toe dat informele leiders geen 

formele macht hebben over de teamleden en dat de gewilligheid van teamleden om hen te volgen op 

ieder moment kan stoppen. Informeel leiderschap kan verdeeld worden over meerdere groepsleden, 

maar er kan ook één leider binnen een team zijn (McIntyre & Foti, 2013; Sips & Keunen 1996).  
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Gedeeld informeel leiderschap 

Gedeeld informeel leiderschap definiëren McIntyre en Foti (2013) als een proces dat ontstaat vanuit 

dynamische interactie tussen groepsleden die eenzelfde doel nastreven. Het is noodzakelijk dat 

groepsleden op de hoogte zijn van ieders behoeften en dat zij een gedeelde kijk op de omgeving 

hebben. Het team kan namelijk pas optimaal functioneren als de teamleden hetzelfde denken over de 

teamdoelen, de individuele taken en de coördinatie van het team om hun gemeenschappelijke doelen te 

halen (McIntyre & Foti, 2013). McIntyre en Foti (2013) stellen dat deze gedeelde visie bereikt kan 

worden als er meerdere leiders zijn binnen het team. Ze benoemen dat de aanwezigheid van maar één 

leider ervoor kan zorgen dat er niet voldoende gedeeld wordt binnen het team en dat dit kan resulteren 

in een tekort aan gedeelde doelen en waarden(McIntyre & Foti, 2013; Solansky, 2008). De 

aanwezigheid van meerdere leiders binnen één team kan uiteraard zowel positieve als negatieve 

uitkomsten hebben. Zo kunnen meerdere leiders leiden tot meer communicatie, het delen van meer 

informatie, samenwerking en een verlaagde vatbaarheid voor ‘group-think’ (McIntyre & Foti, 2013). 

Aan de andere kant kunnen meerdere leiders bijvoorbeeld ook leiden tot gedecentraliseerde autoriteit, 

minder consensus en meer conflicten.  

Één individu als informele leider 

Alleenstaande informele leiders beschrijven McIntyre en Foti (2013) als individuen die hun macht 

hebben verkregen door acceptatie van de groepsleden in plaats van door hun positie of status. In 

andere woorden hebben deze informele leiders hun macht via ervaringen door de tijd heen verdiend en 

worden ze door de andere groepsleden ook gezien als leider. Wanneer er maar één leider ontstaat 

binnen een groep, heeft deze veel invloed op het groepsproces, de effectiviteit, de emoties en op de 

uiteindelijke uitkomsten (McIntyre & Foti, 2013). Indien het informeel leiderschap wordt verwacht 

van één individu, heeft deze een cruciale positie bij het realiseren van een effectief en efficiënt team. 

Er worden zware eisen gesteld aan de persoon in die positie (Van Eijnatten, 1996). Asbreuk (2008) 

beschrijft in haar onderzoek naar zelfsturende teams in de ouderenzorg dat een informele leider binnen 

een zelfsturend team een totaal ander takenpakket uitvoert dan de andere teamleden. De traditionele 

taken zullen volgens haar grotendeels overgenomen worden door de rest van de teamleden. De taken 

van de teamleider zullen meer gericht zijn op de afstemming tussen het team en de omgeving. Hierbij 

kan gedacht worden aan het geven van feedback, het leiden van teamontwikkeling, het vormgeven van 

het werkproces en het bedenken en implementeren van vernieuwingen (Asbreuk, 2008). Veel van de 

taken die eerst werden uitgevoerd door het hoger management en de hulp- en stafdiensten verschuiven 

dus naar de informele teamleider (Asbreuk, 2008; Eijnatten, 1996).  

Acceptatie informeel leiderschap 

Zowel het artikel van Carte, Chidambaram en Becker (2006) als het artikel van McIntyre en Foti 

(2013) stelt de vraag of informeel leiderschap beter gedeeld of gecentraliseerd kan worden. 

Uiteindelijk stellen McIntyre en Foti (2013) dat teams met gedeeld leiderschap, waarbij de leiders 
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elkaar ook als leider accepteren, het meest effectief zullen zijn doordat deze teams het best een 

gedeelde visie kunnen bereiken. Dit in tegenstelling tot teams met maar één leider, geen leider of 

gedeeld leiderschap waarbij de leiders elkaar niet erkennen als leider (McIntyre & Foti, 2018; 

Solansky, 2008). Naast het feit dat het van belang is dat de leiders elkaar accepteren is het van groot 

belang dat de andere groepsleden het ook beamen als er informeel leiderschap ontstaat binnen een 

groep (McIntyre & Foti, 2013; Solansky, 2008). 

Informeel leiderschap in de zorg 

Downey, Parslow en Smart (2011) beschrijven dat informele leiders in de zorg geïdentificeerd kunnen 

worden doordat: 

- ze veel expertise hebben en hun kennis graag delen; 

- ze vaak aangedragen worden als leider of het vrijwillig doen; 

- ze erkent worden als leider door hun team; 

- ze het team tot een hoger niveau brengen en de leden bij elkaar houden; 

- ze goede resultaten neerzetten in de ogen van hun collega’s en het management. 

Downey et al. (2011) beschrijven verder dat informele leiders in de zorg een sterke werkethiek hebben 

en dat zij altijd aanwezig en toegewijd zijn. Daarnaast omschrijven ze dat deze leiders integriteit 

hebben en dat ze strategische denkers zijn die voortdurend informatie absorberen en analyseren en het 

team helpen betere beslissingen te nemen. Dit zou ervoor zorgen dat ze gemakkelijk de medewerkers 

kunnen vinden die hulp nodig hebben en dat ze bereid zijn om de situatie op te lossen (Downey et al., 

2011). Aansluitend omschrijven Downey et al. (2011) dat informele leiders in de zorg vaak een sterk 

gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid hebben over de resultaten van het team. 

 

2.1.2 Zelfsturende teams in de thuiszorg 

De kenmerken van zelfsturende teams, zoals deze in de voorgaande paragraven beschreven zijn, zijn 

onderhevig aan de context waarbinnen de teams werken. Omgevingsfactoren en aspecten van het werk 

dat wordt uitgevoerd, hebben invloed op de manier waarop het werken in zelfsturende teams zich 

vormt (Asbreuk, 2008). De omgeving van de thuiszorg is erg complex en alle omgevingseisen en 

verschillende belangenpartijen in de thuiszorg vragen een grote mate van flexibiliteit, innovatie en 

ondernemerschap (Asbreuk, 2008). Zelfsturende teams zouden juist een oplossing kunnen zijn voor 

alle eisen vanuit de omgeving, maar deze eisen verkleinen tegelijkertijd de regelmogelijkheden die de 

leden nodig hebben om efficiënt en effectief hun taken te volbrengen.  

De mate van zelfsturing 

De zelfsturing die zelfsturende teams hebben, zorgt ervoor dat ze naast de operationele taken ook 

managementtaken krijgen, zoals bijvoorbeeld planning, opleiding en registratie. Deze toename in 
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managementtaken zou gepaard moeten gaan met een toename in regelmogelijkheden die de teams in 

staat stellen om te voldoen aan de eisen die aan hun gesteld worden (Tjepkema, 2003). In de thuiszorg 

zijn echter veel externe invloeden zoals richtlijnen, afspraken, regels en procedures (Dodde & de 

Beurs, 2016). Dit betreft niet alleen het vakinhoudelijke gebied, maar ook de institutionele, juridische 

en fiscale constructies waarin gewerkt wordt (Dodde & de Beurs, 2016). Deze omgevingsfactoren 

beïnvloeden de manier waarop gewerkt wordt en bepalen een groot deel van de agenda. Zo zorgen de 

institutionele druk die wordt uitgeoefend op de thuiszorg en andere veranderingen in de omgeving 

bijvoorbeeld voor een grote hoeveelheid regels, registratie en administratie. Een hoge mate van 

zelfsturing stelt veel eisen aan de zelfsturende teams, maar de context van de thuiszorg zorgt ervoor 

dat er maar beperkte regelruimte is. Kortom zou de context van de thuiszorg de mate van zelfsturing 

dus kunnen beperken. 

De manier waarop invulling wordt gegeven aan zelfsturing 

Binnen een zelfsturend team zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele 

werkproces. De manier waarop een zelfsturend team het bedenken, uitvoeren en evalueren van 

werkproces vormgeeft, kan verschillen. De teamleden kunnen allemaal een bijdragen leveren door 

naast de operationele taken rollen op zich te nemen die nuttig zijn voor het ondersteunen van het 

primaire proces of er kunnen één of meerdere informele leiders ontstaan. In de thuiszorg is echter 

altijd een verschil in niveaus qua functie. Een hbo-verpleegkundige heeft bijvoorbeeld een 

uitgebreidere vooropleiding gehad en is wettelijk dan ook de enige die gekwalificeerd is om bepaalde 

handelingen uit te voeren. De hbo-verpleegkundigen zijn tevens de enige leden uit de teams die 

bevoegd zijn om indicaties te stellen. Bij het stellen van indicaties bepalen zij wat de cliënt nodig heeft 

en wie de zorg gaat uitvoeren. Zodoende zijn de leden van een zelfsturend team in de zorg 

hiërarchisch gezien wel gelijkwaardig, maar zijn ze qua niveaus en kennis verschillend. Daarnaast 

zorgt de manier waarop er in de thuiszorg gewerkt wordt ervoor dat de teamleden niet met elkaar zijn 

bij de primaire werkzaamheden. Dit zorgt voor een andere teamstructuur waarbij taken vooraf 

verdeeld moeten worden en waarbij een gebrek aan persoonlijk contact kan ontstaan. Deze factoren 

kunnen invloed hebben op de manier waarop een zelfsturend team in de thuiszorg invulling geeft aan 

hun zelfsturing. 

2.2 Binding 
Binnen de literatuur zijn er verschillende opvattingen over de definitie van binding en is er geen 

sprake van een algemeen gangbare definitie. Wetenschappers uit verschillende disciplines hebben zich 

over het onderwerp gebogen. Binnen de literatuur over werkbinding is de binding aan de organisatie 

het meest besproken. Porter, Steers, Mowday en Boulian (1974) definiëren binding als een begrip dat 

iets zegt over de mate waarin een individu zich identificeert met een organisatie en geïnvolveerd is in 

een organisatie. Zij stellen dat binding zich kenmerkt door drie factoren: een sterk geloof in en 
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acceptatie van de doelen van de organisatie, de bereidheid om zich in te spannen voor de organisatie 

en het verlangen om bij de organisatie te blijven. Wiener (1982) beschrijft binding als een 

geïnternaliseerde normatieve druk die een individu voelt om zich op manieren te gedragen die 

overeenkomen met de belangen van de werkgever. Allen en Meyer (1990) en O'Reilly en Chatman 

(1986) zien binding als een psychologisch stadium dat de relatie van de werknemer ten opzichte van 

de werkgever reflecteert. 

2.2.2 Affectieve, normatieve en continuerende binding 

Een veelgebruikt model in de literatuur over binding is het three-component model van Allen en 

Meyer (1990). Dit model dekt alle bovenstaande definities van binding en zal dan ook aangehouden 

worden in dit onderzoek. Allen en Meyer onderscheiden in het model drie psychologische staten van 

binding. Het onderscheid is belangrijk omdat de verschillende soorten binding verschillende 

consequenties hebben voor het gedrag van de medewerker. De eerste component noemen Allen en 

Meyer (1990) de affectieve binding. Affectieve binding verwijst naar iemands emotionele 

gehechtheid, de identificatie met de organisatie, de betrokkenheid bij de organisatie en de mate waarin 

het individu sympathie heeft voor organisatie gerelateerde zaken (Allen & Meyer, 1990). Uit het 

onderzoek van Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin en Jackson (1989) blijkt dat affectief gebonden 

medewerkers zich extra inspannen voor de organisatie. Meyer en Allen (1991) geven aan dat affectief 

gebonden medewerkers bij een organisatie blijven omdat zij dit intrinsiek verlangen. Reily (1994) stelt 

echter wel dat affectieve binding ook negatieve consequenties met zich mee kan brengen, zoals een 

burn-out of een hoge stres beleving. De tweede component die Allen en Meyer (1990) beschrijven is 

normatieve binding. Torka en van Riemsdijk (2001) beschrijven dat normatieve binding zich uit in de 

mate waarin een individu zich identificeert met de werk gerelateerde normen van een organisatie. Ze 

stellen dat normatief gebonden medewerkers een verplichting voelen om een houding aan te nemen 

die overeenkomt met de normen van de organisatie. Meyer en Allen (1991) omschrijven dat normatief 

gebonden medewerkers een gevoel van verplichting ervaren om het werk voor de organisatie voort te 

zetten. Deze medewerkers zouden zich schuldig voelen als zij de organisatie verlaten en blijven 

hierdoor in dienst. De derde component is continuerende binding. Medewerkers die continuerende 

binding ervaren, zijn zich bewust van de gevolgen die het verlaten van de organisatie met zich 

meebrengt (Allen & Meyer, 1990). Deze groep medewerkers zien werk gerelateerde zaken als een 

investering. Ze maken een kosten- en batenanalyse met betrekking tot de kansen tegenover de tot nu 

toe gepleegde investeringen. Hiermee wordt bedoeld dat deze medewerkers de organisatie pas zullen 

verlaten als een nieuwe kans gunstiger lijkt. Uit onderzoek van Meyer, Stanley, Herscovitch en 

Topolnytsky (2002) blijkt dat continuerende binding niet of negatief gerelateerd is aan positieve 

organisatie relevante uitkomsten (aanwezigheid, prestaties en ‘organizational citizenship behavior’) en 

positieve werknemer relevante uitkomsten zoals het verlagen van stress en een slechte werk-privé 
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balans. Allen en Meyer (1990) hebben gekozen voor de term componenten omdat alle drie de aspecten 

van binding in verschillende variaties naast elkaar kunnen bestaan binnen de relatie die iemand met 

een organisatie heeft. 

2.2.3 Teambinding 

In de context van zelfsturende teams wordt vaak onderscheid gemaakt tussen de binding aan het team 

en de binding aan de organisatie als geheel (Bishop & Dow Scott, 2000). Voor teambinding geldt 

dezelfde definitie als voor organisatiebinding van Porter et al. (1974), alleen wordt de organisatie 

hierbij vervangen door het team. Teambinding kan hetzelfde omschreven worden als 

organisatiebinding omdat teams doelen en waarden ontwikkelen die leden kunnen accepteren, de leden 

ervoor kunnen kiezen om zich extra in te zetten voor het team en omdat de leden verschillende levels 

van verlangen kunnen hebben om lid te blijven van het team (Bishop, Dow Scott & Burroughs, 2000). 

Teambinding is dus de mate waarin een individu zich identificeert met een team en geïnvolveerd is in 

een team. Deze vorm van binding is gelinkt aan extrarole behavior, dat is inzet tonen buiten de eigen 

taken om, en team performance (Bishop et al., 2000). Uit onderzoek van Bishop, Dow Scott, Goldsby 

en Cropanzano (2005) blijkt dat medewerkers uit zelfsturende teams bewust onderscheid maken tussen 

de binding met het team en de binding met de organisatie. Volgens Foote en Li-Ping Tang (2008) is 

een reden voor dit onderscheid dat de afstand tussen de werknemer en de organisatie groter is dan de 

afstand met het team. Hierdoor zou de werknemer meer betekenis geven aan het team. Dit kan er 

volgens hun voor zorgen dat de binding met het team hoger is dan de binding met de organisatie.  

Bij affectieve binding, is het delen van doelen en waarden van groot belang. Deze gedeelde doelen en 

waarden zouden een nog grotere rol kunnen spelen op teamniveau, omdat de teamleden nauwer met 

elkaar samen werken dan met de rest van de organisatie. Doordat de teamleden nauw met elkaar 

samen werken zouden het psychologisch contract en het gevoel van verplichting, dat bij normatieve 

binding een grote rol speelt, ook extra aanwezig kunnen zijn op teamniveau. Zo zouden de 

medewerkers zich bijvoorbeeld verplicht kunnen voelen om bij elkaar te blijven. Verder gaat het bij 

continuerende binding om het doen van investeringen. Mensen blijven in het geval van continuerende 

binding bij de organisatie omdat ze bepaalde investeringen hebben gedaan en omdat ze weten dat deze 

investeringen verdwijnen als ze de organisatie verlaten. Verwacht kan worden dat dit op het 

teamniveau ook aanwezig is, omdat de teamleden investeringen doen op teamniveau en daarom bij het 

team willen blijven.  

2.3 Verwachtingen 

De mate van zelfsturing 

Naast het feit dat organisaties beslissen hoeveel vrijheid ze aan de zelfsturende teams toekennen, 
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groeien teams en hun mate van zelfsturing ook door de tijd heen (Tjepkema, 2003a, 2003b). 

Zelfsturende teams vervullen zowel operationele taken als managementtaken en het integreren van 

deze nieuwe verantwoordelijkheden is hetgeen dat de mate van zelfsturing vergroot (Tjepkema, 

2003a). Zelfsturing is dus dynamisch en onderdeel van een ontwikkelproces omdat de teams 

geleidelijk meer verantwoordelijkheid op zich nemen (Tjepkema, 2003a, 2003b). Zodoende wordt 

verwacht de ontwikkeling van teams gerelateerd is aan de zelfsturing die zij ervaren. In de thuiszorg 

zijn echter veel externe invloeden in de vorm van richtlijnen, afspraken, regels en procedures (Dodde 

& de Beurs, 2016). Dit betreft niet alleen het vakinhoudelijke gebied, maar ook de institutionele, 

juridische en fiscale constructies waarin gewerkt wordt (Dodde & de Beurs, 2016). Deze 

omgevingsfactoren zouden de manier waarop gewerkt wordt en een groot deel van de agenda kunnen 

bepalen. Verwacht wordt dat deze institutionele druk die wordt uitgeoefend op de organisatie, 

gerelateerd is aan de mate van zelfsturing van de teams.  

Hoge mate van zelfsturing kan verschillende voordelen met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld 

hogere productiviteit, betere kwaliteit, innovatie, meer betrokkenheid, baantevredenheid en minder 

verloop (Mierlo, Rutte, Vermunt, Kompier & Doorewaard, 2006; Vermeer & Wenting, 2012). 

Verwacht wordt dat teams die een hoge mate van zelfsturing hebben meer taakafhankelijkheid ervaren 

omdat onderlinge afstemming vereist is rondom de uitvoering van de managementtaken (Bishop & 

Dow Scott, 2000; Langfred, 2007). Wanneer teamleden hoge taakafhankelijkheid ervaren, worden ze 

zich meer bewust van het belang van hun eigen bijdrage aan de directe werkgroep (Bishop & Dow 

Scott, 2000). Verwacht wordt dat het verhoogde bewustzijn de onderlinge betrokkenheid van de 

teamleden zal vergroten (Bishop & Dow Scott, 2000). Als een zelfsturend team tevens beoordeeld 

wordt op basis van teamprestaties kan de invloed die taakafhankelijkheid op de teambinding heeft nog 

groter zijn. (Bishop & Dow Scott, 2000). 

De manier waarop invulling wordt gegeven aan zelfsturing  

Binnen een zelfsturend team zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele 

werkproces. De manier waarop een zelfsturend team het bedenken, uitvoeren en evalueren van 

werkproces vormgeeft, kan verschillen. De teamleden kunnen allemaal een bijdragen leveren door, 

naast de operationele taken, rollen op zich te nemen die nuttig zijn voor het ondersteunen van het 

primaire proces of er kunnen één of meerdere informele leiders ontstaan. In de thuiszorg is echter 

altijd een verschil in niveaus qua functie. Een hbo-verpleegkundige heeft bijvoorbeeld een 

uitgebreidere vooropleiding gehad en is wettelijk dan ook de enige die gekwalificeerd is om bepaalde 

handelingen uit te voeren. De hbo-verpleegkundigen zijn tevens de enige leden uit de teams die 

bevoegd zijn om indicaties te stellen. Bij het stellen van indicaties bepalen zij wat de cliënt nodig heeft 

en wie de zorg gaat uitvoeren. Zodoende zijn de leden van een zelfsturend team in de zorg 

hiërarchisch gezien wel gelijkwaardig, maar zijn ze qua niveaus en kennis verschillend. Verwacht 

wordt dat het verschil in niveaus gerelateerd is aan de manier waarop zelfsturende teams in de 
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thuiszorg zich organiseren. Daarnaast zorgt de manier waarop er in de thuiszorg gewerkt wordt ervoor 

dat de teamleden niet met elkaar zijn bij de primaire werkzaamheden. Dit kan zorgen voor een andere 

teamstructuur waarbij taken vooraf verdeeld moeten worden en waarbij een gebrek aan persoonlijk 

contact kan ontstaan.  

Teambinding 

Het is belangrijk dat de interacties, uitwisselingen en de affectie tussen teamleden positief en 

ondersteunend van aard zijn. Dit is nodig om effectief te kunnen functioneren in een zelfsturend team 

(Bishop, Scott & Burroughs, 2000; Hackman, 1986). De quote van Katzenbach en Smitch (1993): ‘no 

group ever becomes a team, until it can hold itself accountable as a team’ impliceert dat het delen van 

verantwoordelijkheid een voorwaarde is voor het zijn van een team. Volgens Tjepkema (2003) leidt 

gedeelde verantwoordelijkheid voor het gehele werkproces tot teamgerichtheid, in plaats van focus op 

individuele doelen en prestaties. Gedeelde verantwoordelijkheid voor het werkproces zorgt er namelijk 

voor dat de teamleden dezelfde doelen opstellen en nastreven en dus ook een visie en waarden met 

elkaar delen (Tjepkema, 2003a, 2003b). Daarnaast is het van belang dat ieder teamlid zich inzet om de 

gezamenlijke doelen te behalen. De teamleden creëren een psychologisch contract met elkaar en 

moeten samen zorgen de teamresultaten. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de medewerkers zich 

verplicht voelen om zich in te zetten voor hun team en bij hun team te blijven. Gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het werkproces resulteert ook in gedeelde investeringen. De teamleden 

investeren ieder hun tijd en moeite in het werkproces en ze worden uiteindelijk beoordeeld op de 

prestaties van het gehele team. De verantwoordelijkheid die de leden uit zelfsturende teams delen 

zorgt ervoor dat investeringen op teamniveau worden gedaan en niet op individueel niveau. 

Zelfsturende teams vervullen zowel operationele taken als managementtaken en het integreren van 

deze nieuwe verantwoordelijkheden is hetgeen dat de mate van zelfsturing vergroot. Verwacht wordt 

dat de mate van zelfsturing en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt, gerelateerd zijn 

aan de teambinding. 

Het is een gegeven dat de leden van zelfsturende teams gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor 

het gehele werkproces. De manier waarop invulling wordt gegeven aan de zelfsturing van het team 

heeft invloed op de invulling van het bedenken, uitvoeren en evalueren van het werkproces en kan 

hierdoor invloed hebben op de onderlinge relaties van de teamleden. Verwacht wordt dat de manier 

waarop invulling wordt gegeven aan de zelfsturing gerelateerd is aan de teambinding. 
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Bovenstaande verwachtingen leiden samen tot het conceptueel model van dit onderzoek. 

 

Figuur 3. Conceptueel model 
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3. Methoden 
In dit hoofdstuk zal het onderzoek methodisch verantwoord worden. De onderzoekspopulatie en de 

representativiteit worden behandeld en de wijze van dataverzameling en analyse worden onderbouwd. 

Er zal tevens in worden gegaan op de kwaliteitscriteria, bestaande uit de validiteit en betrouwbaarheid 

van het onderzoek. 

3.1 Onderzoeksdesign 
Voor een empirisch onderzoek is het relevant dat men bepaald wat voor rol wetenschappelijke theorie 

zal spelen bij het verzamelen van de data. Daarnaast moet bij het verzamelen van de empirische data 

binnen de organisatie gebruik gemaakt worden van een onderzoeksdesign. In dit onderzoek zal 

gebruik gemaakt worden van een exploratieve manier van onderzoeken. Dit is onderzoek dat niet in 

meetbare eenheden uitgedrukt wordt, maar waarin rijke en diepgaande informatie verzameld wordt 

(Dikkers, Jansen & van der Velde, 2015). Er is gekozen om deze manier te hanteren, omdat er geen 

eenduidige omschrijving van zelfsturende teams beschikbaar is. Het concept zelfsturende teams is niet 

duidelijk uiteengezet in de literatuur en daarnaast is er over de relatie tussen zelfsturende teams en 

teambinding geen algemene theorie bekend. Het onderzoek is dus exploratief omdat er, ondanks 

sturing vanuit de theorie, een onbekend gebied is onderzocht. Zodoende zijn er vooraf ook geen harde 

hypothesen gesteld.  

Daarnaast ligt de nadruk op de ervaringen van de individuen die onderzocht worden. Het gaat om de 

interpretatie die zij hebben van hun omgeving, van hun eigen gedrag en het gedrag van anderen 

(Bryman, 2003). Er is gekozen om de data te verzamelen aan de hand van interviews omdat daarmee 

echt achterhaald kan worden hoe de medewerkers het werken in een zelfsturend team ervaren. Het 

doel is immers om diepgaand inzicht te verkrijgen in de beleving van de doelgroep rondom het werken 

in zelfsturende teams en teambinding. 

3.2 Respondenten en methoden van data verzameling  
Respondenten 

De respondenten zijn geselecteerd op basis van functieniveau en wijkteam omdat deze zaken gezien de 

vraag van het onderzoek van belang zijn. Er is gekozen om op basis van het verschil in niveaus te 

selecteren omdat uit voorgaande gesprekken met de organisatie en het literatuuronderzoek is gebleken 

dat het verschil in niveaus invloed zouden kunnen hebben op de ervaringen van de medewerkers. Om 

de representativiteit van de onderzoeksgroep te verhogen zijn dus van elk niveau meerdere 

respondenten geïnterviewd. Representativiteit wordt bereikt wanneer de onderzoeksgroep zodanig is 

samengesteld dat alle relevante variaties in meningen, opvattingen, gevoelens en motivaties de 

mogelijkheid krijgen om zich te manifesteren binnen het onderzoek (Groenland, 2001). Er is voor 
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gekozen om medewerkers uit een aantal verschillende wijkteams te interviewen, maar de spreiding 

van de teams te beperken. In totaal zijn de respondenten afkomstig uit 6 verschillende teams. Door 

deze samenstelling kunnen overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de teams inzichtelijk 

gemaakt worden. Naast het selecteren op basis van verschil in niveaus en het aantal teams, heeft de 

selectie random plaatsgevonden. Hier is voor gekozen omdat er geen andere factoren waren die gezien 

de vraag, het literatuur onderzoek of voorgaande gesprekken met de organisatie relevant waren om op 

te selecteren. Op deze manier ontstaat de meeste kans op verschillende resultaten die meer inzicht 

kunnen geven in de manier waarop zelfsturende teams in de thuiszorg werken en hoe dit gerelateerd is 

aan de teambinding.  

In overleg met de organisatie is een mail verzonden naar alle wijkteams met de oproep om mee te 

doen aan het onderzoek. Deze is opgenomen in bijlage 1. Op de mail werd door een aantal 

respondenten gereageerd. Deze zijn direct uitgenodigd voor een interview, maar van de overige 

medewerkers bleef reactie uit. Dit kan mogelijk verklaard worden door de werkdruk die heerst binnen 

de thuiszorg en het feit dat het onderzoek plaats heeft gevonden in een vakantieperiode. De initiële 

gedachte was om alle respondenten te verzamelen door deze direct aan te schrijven, dit is echter niet 

gelukt en om deze redenen is uiteindelijk gekozen om de overige respondenten doormiddel van 

snowball sampling te verzamelen. Dit houdt in dat aan de respondenten is gevraagd of zij hun 

teamleden konden verzoeken om ook mee te doen aan het onderzoek (Biernacki & Waldorf, 1981). 

Hieruit is een redelijk aantal respondenten voortgekomen. Toen er via deze wijze geen respondenten 

meer aangedragen werden was het nog steeds wenselijk om een aantal extra respondenten te spreken 

zodat uitgesloten kon worden dat er nog andere meningen heersten binnen de wijkteams. Zodoende is 

opnieuw contact opgenomen met de organisatie, waarna de laatste 2 respondenten geïnterviewd 

konden worden. In totaal zijn er uiteindelijk 18 respondenten uit 6 verschillende teams geïnterviewd 

bestaande uit respectievelijk 7 niveau vijf, 5 niveau vier, 3 niveau drie en 3 niveau twee. 

Semigestructureerde interviews 

Er is gekozen om data te verzamelen aan de hand van semigestructureerde interviews. Bij 

semigestructureerde interviews ligt de inhoud van de vragen, de manier waarop de vragen worden 

gesteld en de volgorde van de vragen van tevoren slechts gedeeltelijk vast (Boeije, ’t Hart & Hox, 

2009). Er is voor semigestructureerde interviews gekozen omdat daarmee diepgaande informatie 

verzameld kan worden. Daarnaast biedt dit type structuur tijdens de interviews en de analyse terwijl 

het tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om nieuwe dingen te horen van de respondenten.  

Procedure 

Bijna alle interviews hebben plaatsgevonden in de periode van 4 mei tot 21 mei 2018, echter hebben 

twee latere interviews plaatsgevonden op 15 juni 2018. De interviews hebben allen plaatsgevonden op 

het wijkkantoor van desbetreffende respondent. Hierbij was het van belang dat andere teamleden niet 
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mee konden luisteren zodat er vrijuit gesproken kon worden. Bij interviews kan namelijk een groot 

risico op sociaal wenselijke antwoorden ontstaan (Dikkers, Jansen & van der Velde, 2015) en om deze 

reden hebben bijna alle interviews plaatsgevonden in aparte ruimtes zodat deze niet verstoord konden 

worden. Elk interview is met toestemming opgenomen zodat deze later uitgewerkt konden worden in 

transcripten. Hier is voor gekozen omdat het geheugen van mensen feilbaar is en interviews op deze 

wijze accuraat uitgewerkt kunnen worden (Dikkers et al., 2015). Nadat toegestemd werd met het 

opnemen van het interview, is elk interview gestart met het bespreken van het onderzoek, de 

vertrouwelijkheid en de terugkoppeling van de resultaten. Er is een topiclijst opgesteld met open 

vragen zodat er doorgevraagd kon worden om meer diepgaande antwoorden te verzamelen. Elk 

interview is gestart met een open vraag over de teambinding. Vervolgens is gevraagd naar de 

zelfsturing, de manier waarop het team invulling geeft aan de zelfsturing en de factoren die hier 

invloed op hebben. Aan het einde van de interviews is ingegaan op de relatie tussen zelfsturing en 

teambinding. Om de ruimte die bij semigestructureerde interviews hoort, te waarborgen is een open 

houding aangenomen, indien wenselijk afgeweken van de topiclijst en is ervoor gekozen om af en toe 

bewust een stilte te laten vallen. Daarnaast is ieder interview afgesloten met een open vraag om zo 

eventuele toevoegingen te vergaren. 

Topiclijst 

De topiclijst is tot stand gekomen door de concepten die in het theoretisch kader behandeld zijn, uit te 

werken in interview vragen. Zodoende is gekozen om allereerst te vragen naar de manier waarop de 

respondenten zich verbonden voelen met hun team. Deze vraag is volledig open geformuleerd zodat de 

respondenten niet gestuurd zouden worden in hun antwoord. Zo is bijvoorbeeld niet gevraagd of zij 

zich specifiek affectief, normatief of continuerend verbonden voelen. In plaats hiervan zijn de 

omschrijvingen van de verschillende soorten binding in acht gehouden gedurende het interview en is 

doormiddel van doorvragen een beeld geschetst van de manier waarop de respondenten zich 

verbonden voelen met hun team. Vervolgens zijn een aantal vragen opgesteld om een beeld te schetsen 

van de hoeveelheid zelfsturing die de respondenten ervaren. Ten eerste is gevraagd hoe de teams 

beslissingen maken. Hierbij is op basis van de literatuur onderscheid gemaakt tussen de operationele 

taken en de managementtaken. Ten tweede is ingegaan op de eventuele rol die de organisatie speelt bij 

het managen van de operationele taken en de managementtaken. Verder is tevens ingegaan op factoren 

uit de omgeving en eventuele afhankelijkheid die teamleden zouden kunnen hebben in het uitvoeren 

van hun taken. Om een beeld te schetsen van de manier waarop de teams invulling geven aan hun 

zelfsturing, is allereerst gevraagd naar de manier waarop de teams zich organiseren. Op basis van de 

literatuur is hier verder ingegaan op eventuele rollen en informeel leiderschap binnen de teams. 

Vervolgens is gevraagd naar eventuele factoren uit de omgeving die invloed zouden kunnen hebben op 

de manier waarop de teams zich organiseren en tot slot is gevraagd naar de relatie tussen zelfsturing en 

teambinding. Hierbij is doorgevraagd over zelfsturing en de wijze waarop de teams zich organiseren in 
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relatie tot het gevoel van verbondenheid dat de respondenten hebben met hun team. De topiclijst zoals 

hier beschreven is opgenomen in bijlage 2. 

3.3 Data-analyse 
Gedurende de periode waarin de interviews zijn afgenomen, zijn deze tevens uitgewerkt in 

transcripten. Dit proces heeft plaatsgevonden met behulp van het programma Express Scribe. Nadat de 

meeste interviews afgenomen waren, is de data-analyse gestart. De verzameling en de analyse van de 

data heeft zich dus afgewisseld, omdat twee interviews een tijd later dan de overige interviews hebben 

plaatsgevonden. De transcripten zijn gecodeerd met behulp van het kwalitatieve data-analyse 

programma Nvivo. Coderen is een proces waarbij alle transcripten zorgvuldig geanalyseerd worden, 

waardoor thema’s en relaties tussen thema’s ontdekt kunnen worden (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009). Er 

kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende vormen van coderen, namelijk open coderen, 

axiaal coderen en selectief coderen (Boeije et al., 2009).  

Allereerst is in dit onderzoek op een open wijze gecodeerd door de verzamelde data in fragmenten op 

te delen en te categoriseren. Om te voorkomen dat relevante data verloren zou gaan, zijn alle 

transcripten geheel gecodeerd. Fragmenten uit de transcripten die betrekking hebben op hetzelfde 

thema zijn ondergebracht onder een code. De code toont aan waar de fragmenten over gaan. 

Fragmenten die betrekking hebben op thema’s uit de literatuur zijn deductief gecodeerd, hierbij kan 

gedacht worden aan informeel leiderschap of teambinding. Er zijn echter ook fragmenten die 

betrekking hebben op zaken die voor het eerst genoemd werden en deze zijn inductief gecodeerd. Een 

voorbeeld hiervan is de code ‘teamsamenstelling’. 

Nadat de eerste 16 interviews open gecodeerd waren, is overgegaan op axiaal coderen. Hierbij zijn de 

codes kritisch bestudeerd en met elkaar vergeleken. Als resultaat hiervan zijn sommige 

overeenkomende codes samengevoegd en zijn een aantal codes ondergebracht bij overkoepelende 

codes. Daarnaast zijn een aantal fragmenten ontkoppeld van codes als gedurende dit proces bleek dat 

deze niet relevant waren.   

Vervolgens zijn de overige transcripten open gecodeerd, waarna wederom axiaal gecodeerd is. Hierbij 

lag de nadruk op het ontdekken van hoofdcodes en subcodes. Deze zijn deels gebaseerd op de 

topiclijst die uit het theoretisch kader is voortgekomen en deels op de nieuwe thema’s die de 

respondenten aangedragen hebben. De hoofd- en subcodes vormen samen de codeboom die 

opgenomen is in bijlage 3. De laatste fase, het selectief coderen, heeft zich voltrokken doormiddel van 

een zoektocht naar relaties tussen de verschillende codes. Zo lijkt bijvoorbeeld dat zelfsturing en 

normatieve teambinding met elkaar samenhangen. Daarnaast kwam bijvoorbeeld naar voren dat het 

verschil in niveaus een factor zou zijn die invloed heeft op de vorming van informeel leiderschap. 
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Doormiddel van het uitwerken van deze relaties is bij het selectief coderen getracht om meer inzicht te 

krijgen in hoe het werken in zelfsturende teams eruit ziet en hoe het gerelateerd is aan teambinding. 

3.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
Wanneer we kijken naar de geldigheid van de methoden, nemen we de validiteit en betrouwbaarheid 

in beschouwing. Boeije, ’t Hart en Hox (2009) beschrijven betrouwbaarheid als de afwezigheid van 

toevallige fouten waardoor herhaling van het onderzoek zal leiden tot een gelijke uitkomst. Van 

IJzendoorn (1986) beschrijft dat het bij betrouwbaarheid gaat om de herhaalbaarheid van het 

onderzoeksproces langs ongeveer dezelfde weg als oorspronkelijk werd gevolgd. Hij geeft aan dat 

betrouwbaarheid betrekking heeft op verschillende fasen in het onderzoeksproces. Niet alleen het 

verzamelen van de gegevens maar ook het analyseren van de data kan aan vertekenende invloeden 

onderhevig zijn en voor beide fasen geldt de eis van herhaalbaarheid (van IJzendoorn, 1986). Met dit 

in het achterhoofd is op meerdere manieren getracht de betrouwbaarheid van dit onderzoek te 

waarborgen.  

Ten eerste is het onderzoek uitgebreid beschreven waardoor het mogelijk is voor de lezer om in te 

schatten wat de kwaliteit van het onderzoek is. Daarnaast is uiteengezet hoe het proces van het 

onderzoek verlopen is, waardoor eventuele herhaling van het onderzoek beter mogelijk is. Verder is er 

structuur aangebracht in het onderzoekproces. De concepten die voortkomen uit het theoretisch 

fundament zijn leidend in het vervolg van het onderzoek omdat deze de basis vormen van de topiclijst. 

Door deze structuur gedurende het onderzoeksproces aan te houden, zijn de resultaten van de 

interviews makkelijker te analyseren en is de betrouwbaarheid beter gewaarborgd. Naast de structuur 

van het onderzoeksproces, draagt ook het feit dat bijna alle interviews plaats hebben gevonden in 

afgesloten ruimtes bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek omdat het risico op sociaal 

wenselijke antwoorden hierdoor beperkt is gebleven. Tot slot is zorgvuldig omgegaan met de data van 

het onderzoek. Alle interviews zijn opgenomen en letterlijk uitgewerkt in transcripten. Daarnaast is 

tevens alle tekst gecodeerd waardoor de mogelijkheid van verlies van belangrijke informatie beperkt 

is. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het onderzoek verhoogd. 

Validiteit wordt door Boeije et al. (2009) beschreven als de vraag of de waarneming de werkelijkheid 

dekt. Zij geven aan dat een onderzoek valide is als wordt gemeten wat men beoogt te meten. Er kan 

onderscheid gemaakt worden tussen interne validiteit en externe validiteit. Interne validiteit heeft 

betrekking op de mate waarin het redeneren binnen dit onderzoek correct is uitgevoerd. Een onderzoek 

is dus intern valide als de onderzoeksopzet goed is en conclusies voor waar kunnen worden 

aangenomen (Boeije et al., 2009). Het feit dat de topiclijst voortkomt uit het theoretisch fundament 

van dit onderzoek draagt bij aan de interne validiteit van dit onderzoek. Daarnaast is door het gebruik 

van opname materiaal de volledige aandacht naar de inhoud van de interviews gegaan, waardoor de 

kans op gemiste informatie beperkt is gebleven. 
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De externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van de gevonden relaties naar andere 

situaties. De externe validiteit is bij dit onderzoek minimaal, omdat het onderzoek zich specifiek 

focust op één organisatie in de thuiszorgsector in Nederland en omdat de grootte van de 

onderzoeksgroep beperkt is. 
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten beschreven. De respondenten hebben hun ervaringen 

omtrent het werken in een zelfsturend team in de thuiszorg en de binding met hun team omschreven. 

Deze ervaringen worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. 

4.1 Mate van zelfsturing 
De respondenten hebben verschillende percepties omschreven omtrent het werken in een zelfsturend 

team. Zo omschrijft een aantal respondenten dat zij meer vrijheid hebben gekregen doordat ze 

zelfsturend zijn geworden. Meerdere respondenten beschrijven echter dat de zelfsturing niet voelt als 

vrijheid, maar juist alsof ze aan hun lot worden overgelaten. Zij benoemen hierbij dat het voelt alsof de 

extra taken aan de teams worden gegeven doordat er bezuinigd wordt op het hoofdkantoor. Toch 

worden de extra taken worden door bijna alle respondenten beschreven als een leuke toevoeging aan 

hun functie. Wanneer de vergelijking gemaakt wordt met alleen operationele taken gaat bij bijna alle 

respondenten de voorkeur uit naar het werken in een zelfsturend team. Er is maar één respondent die 

aangeeft dat het niet prettig voelt om in een zelfsturend team te werken omdat het teveel werkdruk 

oplevert. Deze respondent geeft echter aan dat het huidige team niet meer goed functioneert en dat het 

moeilijk is om te oordelen over zelfsturing vanuit een team dat niet goed functioneert. 

‘Ja absoluut, ja, maar toch is het leuker dan toen je alleen maar verzorgende was.’ – Respondent 1 team A. 

‘Maar ik vind het ook lastig want als ik zelf zou mogen kiezen zou ik niet in een zelfsturend team weer gaan 

werken. […], maar dat is mijn gevoel. – Respondent 10 team B. 

Regels vanuit de organisatie 

Alle respondenten omschrijven dat de teams in de context van de organisatie fungeren en dat zij zich 

bewust zijn van het feit dat zij daardoor altijd te maken hebben met de regels, doelen en waarden van 

de organisatie. Bijna alle respondenten omschrijven echter dat ze voelen dat ze zelf beslissingen 

mogen maken totdat de organisatie hen iets oplegt. De respondenten beschrijven hierbij dat het gaat 

om het gevoel dat ze gedwongen worden iets met de regels van de organisatie te doen.  

‘Uhm we denken heel veel zelf te beslissen totdat de baas beslist.’ – Respondent 16 team E. 

‘Ja dat vraag ik me dus af, want als je echt een zelfsturend team bent dan zou je zelf mogen beslissen wie wat 

doet en dat is niet zo, dat is absoluut niet zo.’ – Respondent 4 team A. 

Omtrent de vertaling van de regels van de organisatie naar de teams wordt vaak het 

wijkverpleegkundigenoverleg genoemd. Dit is een overkoepelend overleg waarbij alle 

wijkverpleegkundigen, de niveau 5 hbo-verpleegkundigen, van de teams samen met de manager 

aanwezig zijn. Alle respondenten geven aan dat de afspraken die in dit overleg gemaakt worden 

binnen alle teams doorgevoerd moeten worden. De wijkverpleegkundigen zelf benoemen dat ze wel 
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zeggenschap hebben binnen het overleg, maar dat dit vooral aankomt op de vormgeving van regels 

van de organisatie. Zij geven aan dat ze als doorgeefluik fungeren en dat ze de regels die de 

organisatie bedenkt, door moeten voeren binnen de teams.  

‘Nou het management speelt wel een grote rol in hoe we beslissingen maken. De wijkverpleegkundigen zijn wel 

een beetje een doorgeefluik vind ik. Die hebben de leuke taak om alles dat van bovenaf wordt bepaald zeg maar, 

door te geven aan de teams.’ – Respondent 6 team C. 

De respondenten van de andere niveaus beamen dit en benadrukken dat zij zich bewust zijn van het 

feit dat het management de meeste afspraken bedenkt. Hierdoor voelen de respondenten minder 

keuzevrijheid. 

 ‘Ja in ons geval is dat denk ik degene die hbo-v doet. Maar die krijgt het ook allemaal weer aangedragen. Zij 

komt dan met hee we gaan de dingen nu zo doen. En dat krijgt zij natuurlijk ook allemaal van daar (Hilverzorg) 

weer door, dat zijn niet allemaal dingen die zij verzint. Dat komt allemaal uit het wijkverpleegkundige overleg. 

[Naam manager] of weet ik veel wie heeft dat dan verzonnen, en zij moet dat dan uitvoeren. Dat zijn geen dingen 

die ze zelf verzint.’ – Respondent 3 team A. 

Wel de managementtaken maar niet de verantwoordelijkheden 

Er zijn drie teams die aangeven dat ze eigenaarschap voelen over de managementtaken en dat ze hierin 

vrij zelfsturend kunnen opereren. Dit is duidelijk inzichtelijk gemaakt in tabel 1 aan het einde van dit 

hoofdstuk. De respondenten uit deze teams geven aan dat ze zelfsturend zijn totdat het management 

hun terug fluit als ze het ergens niet mee eens zijn. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen 

vakantieplanning maken, maar als het management het er niet mee eens is, moet deze gewijzigd 

worden. Ze voelen dat ze zelfsturend kunnen opereren totdat de manager zich inmengt. Daarnaast 

geven ze aan dat ze binnen vrij strakke kaders moeten bewegen en dat de organisatie vaak afspraken 

doorvoert waar ze zich aan moeten houden.  

‘Dat is iets waar ik nog wel aan moet wennen, hoe zij toch, ja dit klinkt misschien een beetje negatief, maar zich 

inmengt met dingen. Dan denk ik van ja of je legt het bij mij neer, of je doet het zelf, maar hier kan ik niks mee. 

[…] dan denk je van ja als je wil dat we zo zelf organiserend zijn dan moet je bijv. ook de taak [naam taak] bij 

mij laten. Dan moet je die niet afpakken als je iets in de wandelgangen hoort zeg maar.’ - Respondent 18 team F. 

Er zijn twee teams waarvan de respondenten aangeven dat ze zich semi zelfsturend voelen. Dit komt 

wederom doordat de organisatie doormiddel van de wijkverpleegkundigen vaak over alle wijkteams 

afspraken doorvoert en regels oplegt. Daarnaast voelen zij dat de rollen waarbinnen ze de 

managementtaken uitvoeren, ook opgelegd zijn en dat ze hierin nog veel gecontroleerd worden. Een 

van de respondenten uit deze teams geeft echter aan dat het team de managementtaken ook niet meer 

geheel zelfstandig uit kan voeren en dat hulp van het management dus ook welkom is. Tot slot is er 

een team dat zich niet meer echt zelfsturend voelt. Ze voelen zich tot op zekere hoogte nog wel 

zelfsturend in de zin van het uitvoeren van managementtaken naast de operationele taken, maar over 
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deze managementtaken voelen zij steeds minder eigenaarschap. De respondenten uit dit team geven 

aan dat ze al een langere periode onderbezet zijn en hierdoor niet meer optimaal kunnen functioneren. 

Ze voelen zich te klein om de managementtaken te verdelen over de teamleden en hebben ze dus ook 

hulp van het management nodig. 

‘Nou dat (zelfsturend zijn) is dus heel moeilijk binnen dit team en dat komt ook doordat we het niet meer kunnen, 

we zijn te klein om de rollen goed uit te voeren, en daardoor ook, vinden we het heel lastig om beslissingen te 

nemen.’ – Transcript 10 team B. 

Kortom voelen de respondenten allemaal dat de rollen waarbinnen de managementtaken uitgevoerd 

worden vast staan en dat er in de rollen nog veel aan de touwtjes getrokken wordt. Zo beschrijft een 

aantal respondenten uit verschillende teams dat zij nooit zouden mogen bepalen wat hun strategie zou 

zijn in de managementtaken.  

‘Heel veel dat werd aangestuurd voorheen, P&O, opleidingen, klantadvies etc. die zijn er nu allemaal uit 

gehaald. Maar er wordt nog wel erg aan de touwtjes getrokken. Je mag bijvoorbeeld nooit zelf bepalen wat je 

strategie is daarin.’ – Respondent 2 team A. 

Meerdere respondenten benoemen dat de taken binnen de rollen ook niet volledig op eigen wijze 

uitgevoerd mogen worden. Hierbij werd een voorbeeld gegeven over het ontvangen van cv’s waarbij 

er niet gehandeld mocht worden omdat de sollicitant te duur zou zijn.  

‘En weet je wat het dan ook is, als je dan die rol P&O hebt en je mag eigenlijk verder niks, […]. Ja en dan denk 

je leuk die cv maar eigenlijk ja kan je er niks mee.’ – Respondent 13 team B. 

Wat ook vaak genoemd is, is de invloed die de organisatie uitoefent op de manier van plannen van de 

teams. Veel teams voelen zich hierin niet zelfsturend omdat vaak, via een roostercoach, wordt verteld 

hoe het gedaan moet worden. Dit soort restricties zorgen ervoor dat veel respondenten zich minder 

zelfsturend voelen. 

‘Hilverzorg heeft natuurlijk het gevoel van: er moet bijzonder efficiënt gewerkt worden. Dus dat merk je in de 

personele bezetting, in de planning dingen die ons toch wel een beetje.. Nou ja dringend worden geadviseerd 

haha. Of ja opgelegd dus.’ – Respondent 5 team C 

Samenvattend ervaren alle teams dat zij wel de managementtaken hebben gekregen, maar dat de 

verantwoordelijkheid over deze taken nog steeds bij de organisatie ligt. Hierdoor is de ruimte die de 

teams ervaren beperkt. De respondenten omschrijven dat de mate van zelfsturing die zij van de 

organisatie krijgen laag is. Dit is ook terug te zien in de rollen waarbinnen de managementtaken 

uitgevoerd worden. Zoals in de context paragraaf is omschreven, zijn de managementtaken die bij 

zelfsturing horen door de organisatie onderverdeeld in 7 rollen. Wat opvalt is dat de respondenten 

maar een aantal van deze rollen oppakken. De respondenten voeren dus niet alle managementtaken uit, 

terwijl deze wel bij zelfsturing horen. Hieronder staan nog twee voorbeelden waaruit blijkt dat de  
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respondenten lage zelfsturing ervaren: 

 

Zelfsturing nemen 

Er zijn ook teams die meer zelfsturing nemen door voor zichzelf de ruimte te maken om te kiezen hoe 

zij met bepaalde regels vanuit de organisatie omgaan. Deze teams zijn ook de drie teams die aangeven 

dat ze vrij veel zelfsturing ervaren. Dit is duidelijk weergegeven in tabel 1. In tabel 1 komt duidelijk 

naar voren dat de teams een verschillende mate in zelfsturing ervaren omdat een aantal teams meer 

ruimte voor zichzelf creëert. Respondenten uit deze teams geven tevens aan dat ze erg gehecht zijn aan 

hoe zij de dingen zelf willen en regelen. Opvallend is dat deze teams, naar eigen zeggen, goed 

functioneren. Zo worden de besluiten van het wijkverpleegkundigenoverleg bijvoorbeeld op een 

andere manier vormgegeven als het team voelt dat dat beter werkt. Zij voelen dat ze die mogelijkheid 

moeten hebben omdat ze een zelfsturend team zijn. 

‘Nou dat doen we tijdens het teamoverleg, dan zeggen we van nou dit is er besloten in het 

wijkverpleegkundigenoverleg en nou zo gaan we het doen. En wat ik dan vind is we mogen het zelf inrichten 

want we zijn een zelfsturend team dus ik vind dat we ook die mogelijkheid moeten hebben.’ – Respondent 14 

team F. 

Soms maken de teams de keuze om van bepaalde richtlijnen af te wijken als dit naar hun idee bijdraagt 

aan goede zorg. Een voorbeeld hiervan is een regel die de organisatie had opgelegd omtrent het niet 

Zo zijn er ook regels omtrent operationele taken waardoor de respondenten voelen dat hun vrijheid om 
zelf te kiezen hoe zij dingen aan willen pakken, beperkt wordt. Dit heeft betrekking op hoe de zorg 
geleverd wordt. 
 
‘Nee want Hilverzorg wil aannemen en Hilverzorg wil dat we de zorg leveren op die manier, en Hilverzorg wil dat 
je bijvoorbeeld protocollen op die manier bespreekt en Hilverzorg wil dat als je een overeenkomst hebt, dat je m 
nog helemaal gaat voorlezen en alles weet je wel. Dus ja wat dat betreft ben je niet echt een team zoals je echt zou 
zijn als je echt zelf een thuiszorg team zou opstellen.’ – Respondent 3 team A. 

Daarnaast is door vrijwel alle respondenten benoemd dat de organisatie recentelijk de keuze heeft 
gemaakt om de term zelfsturing te veranderen naar zelf organiserend. De respondenten geven aan dat 
niemand echt weet wat het verschil is tussen de twee termen en dat ze zich afvragen of ze dan nog wel 
zelfsturend zijn.  
 
‘We zijn gebombardeerd als zelfsturend en ze hebben dat ergens in de loop van vorig jaar ofzo, verandert naar zelf-
organiserend. Wat er precies het nuance verschil aan is, dat weet ik niet, maar we mogen ons blijkbaar echt niet 
meer zelfsturend noemen maar dus zelf-organiserend. Dat wordt echt wel zo benoemd, als je zegt zelfsturend dan 
krijg je terug je bent niet zelfsturend je bent zelf-organiserend.’ – Respondent 11 team B. 
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mogen weigeren van nieuwe cliënten. Desbetreffend team voelde dat dit voor hun niet zou werken en 

heeft toen de keuze gemaakt om van de regel af te wijken. 

‘Nou dat gaat wel ver hoor, ik bedoel je hebt wel bepaalde richtlijnen maar je kan dat ook niet altijd opvolgen, 

want er wordt bijv. ook gezegd dat je geen nee mag zeggen bij cliënt aanname, maar soms dan kan je het 

gewoon niet meer bolwerken en moet je toch keuzes maken.’ – Respondent 12 team D. 

Vermindering in zelfsturing bij minder functioneren 

Respondenten uit alle teams geven aan dat zij voelen dat de organisatie duidelijk in beeld komt als het 

management denkt dat er iets niet goed gaat. Als teams minder goed functioneren neemt de organisatie 

de beslissingsbevoegdheid over. Dit hoeft niet direct de beslissingsbevoegdheid in het algeheel te 

betekenen omdat het bijvoorbeeld ook per rol of taak kan gebeuren. Hierbij wordt beschreven dat de 

organisatie iets overneemt en dat de zelfsturing in zo’n situatie steeds minder wordt.  

‘Dus het management is nu erbij betrokken, vandaar ook de roostercoach die heeft nu ook het mandaat om te 

zeggen van dit gaat er gebeuren en dan moeten we dat ook doen.’ - Respondent 10 team B. 

Samenvatting mate van zelfsturing 

Hoewel er verschil is in de ervaringen in de mate van zelfsturing per team, vragen alle respondenten 

zich af in hoeverre zij zelfsturend zijn. Ze geven aan dat ze alle taken en rollen erbij hebben gekregen, 

maar dat zij nog steeds te maken hebben met restricties vanuit de organisatie. Er zijn een aantal teams 

die meer speelruimte voor zichzelf creëren en als het ware meer zelfsturing nemen, maar ook de 

respondenten uit deze teams voelen zich niet helemaal zelfsturend. Er wordt door alle respondenten 

aangeven dat het voelt alsof ze veel managementtaken opgelegd krijgen, maar dat ze niet de ruimte 

krijgen vanuit de organisatie om deze taken zelfstandig uit te voeren.  

‘Het lijkt net alsof we zelfsturend zijn en alles zelf beslissen, maar dat is natuurlijk verre van, echt verre van.’ - 

Respondent 4 team A. 

‘Ik denk dat het overal speelt, in al die zelfsturende teams, want ze noemen je zelfsturend, maar je krijgt toch 

allemaal regels van bovenaf opgelegd, waar je je aan moet houden, waar je het zelf soms niet mee eens bent, dat 

je denkt het kan anders, we zouden het liever op een andere manier doen, maar dat mag dan weer niet.’ – 

Respondent 1 team A. 

 

4.1.1 Zelfsturende teams in de context van de thuiszorg 

Alle respondenten geven aan dat er vanuit verschillende belanghebbende partijen dingen worden 

opgelegd waar de teams zich simpelweg aan moeten houden. Zo worden de zorgverzekeraars vaak 

benoemd als belemmerende factor voor de eigen keuze vrijheid. Dit uit zich in de hoeveelheid 

administratie die de respondenten moeten doen en komt vooral terug in bepalingen omtrent welk 

niveau welke handelingen mag uitvoeren bij het leveren van de zorg. Naast de zorgverzekeraars zijn, 

zoals beschreven in de context paragraaf, ook de cliënten, gemeenten, wetgeving en mantelzorgers van 
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invloed op de manier waarop de zorg geleverd kan worden. Zo hebben veel cliënten bijvoorbeeld de 

wens om vroeg in de ochtend en laat in de avond geholpen te worden en dit resulteert in korte diensten 

waarbij de piek alleen in de ochtend of de avond is.  

Bovenstaande belanghebbende zijn allen aanwezig in de context waarbinnen de organisatie 

functioneert, maar de invloed die zij uitoefenen op de zelfsturende teams is indirect. Voor de 

respondenten staat de organisatie duidelijk tussen de context en de zelfsturende teams in. Als 

bijvoorbeeld gekeken wordt naar de zorgverzekeraars, heeft de organisatie zelf de keuze hoe zij de 

bepalingen vertalen naar de zelfsturende teams. Zodoende is de organisatie voor vrijwel alle 

respondenten leidend in wat zij doen.  

‘Eigenlijk is het gewoon zo dat er gewoon heel veel dingen van bovenaf beslist worden, door zorgverzekeraars, 

door onze organisatie die graag centen wil van een zorgverzekeraar dus dingen inzet, […]  maar dat zijn echt 

dingen die gepusht worden vanuit boven zodat er weer meer geld verdiend wordt. Dus ik vraag me af in 

hoeverre we echt zelfsturend zijn.’ – Respondent 4 team A. 

 

4.2.2 Taakafhankelijkheid 

Over het algemeen geven de respondenten aan dat ze afhankelijk zijn van elkaar bij het uitvoeren van 

hun taken. Zoals eerder aangegeven in het context hoofdstuk zijn de respondenten sterk afhankelijk 

van elkaar bij het uitvoeren van de zorgtaken. Alle participanten geven aan dat ze in het uitvoeren van 

de zorgtaken sterk afhankelijk zijn van hun collega’s. Hierbij moeten alle collega’s duidelijk 

rapporteren hoe het met de cliënten gaat omdat de zorgverlening continu op elkaar aan moet sluiten. 

Zodoende is het volgens de participanten van groot belang dat overlegd wordt wat de cliënten zelf 

kunnen en hoe bijv. een bepaalde wondzorg uitgevoerd moet worden. Daarnaast hebben de 

medewerkers elkaar ook nodig bij de fysiek zware zorgtaken. De taakafhankelijkheid is dus bij de zorg 

altijd al hoog. 

‘Nou wij zijn behoorlijk afhankelijk van elkaar want je loopt wel alleen in de wijk maar uiteindelijk als jij iets 

hebt waarbij je handjes nodig hebt, moet je toch wel ja proberen dat er iemand naar je toe komt.’ – Respondent 

12 team D 

Omtrent de invloed van zelfsturing op taakafhankelijkheid, is er gekeken naar taakafhankelijkheid in 

het uitvoeren van de managementtaken. Er is een aantal respondenten dat aangeeft dat zij zich niet 

afhankelijk voelen in het uitvoeren van de management taken. Hierbij geven ze aan dat iedereen 

individueel de eigen taken en rollen uitvoert en dat bijzonderheden besproken worden in het 

teamoverleg. Dit zien zij niet als taakafhankelijkheid omdat het vrijwillig overleg is.  

‘Nou dat denk ik niet (afhankelijk van elkaar zijn), weet je we hebben echt onze rollen en daar houdt iedereen 

zich aan.’ - Respondent 16 team E 
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De respondenten die aangeven dat zij zich wel afhankelijk voelen in het uitvoeren van de 

managementtaken benoemen dat dit mede komt doordat alle teamleden niet elke dag werken. Het feit 

dat de teamleden soms meerdere dagen afwezig zijn, zorgt er volgens hun voor dat onderlinge 

afstemming over de taken van groot belang is. Hierbij geven veel respondenten aan dat dit korte 

lijntjes betreffen waarbij vaak twee teamleden samen een taak uitvoeren en werk met elkaar 

overleggen.  

 ‘Ja het is dan ook heel belangrijk dat je terugkoppelt waar je mee bezig bent en dat gaan ook weleens mis. Maar 

dat is ook wel een beetje inherent aan dit werkt, want je bent een paar dagen vrij en dan blijven dingen liggen, 

wie gaat dat dan in de tussentijd oppakken, is dat dan nodig? […]. Vaak worden er dingen vergeten, niet 

teruggekoppeld en ja tast de ander een beetje in het duister van oh is het nou wel of niet gedaan en ja als je ja. 

Als team moet je wel goed samenwerken om dat allemaal gaande te houden. – Respondent 13 team B. 

Daarnaast wordt wederom door respondenten uit verschillende teams aangegeven dat 

taakafhankelijkheid lastig is binnen een kleine groep omdat het moeilijk is om dingen met elkaar af te 

stemmen en het eens te worden als . 

 ‘Nee ik denk dat om iets af te leveren, wat voor werk dan ook,  met een kleine groep mensen heeft ook veel 

nadelen. Hoe kleiner de groep is, hoe lastiger dat ook is.’ - Respondent  2 team A 

 

4.2 Manier waarop invulling wordt gegeven aan de 

zelfsturing  
Informele rollen 

Omtrent de aanwezigheid van informele rollen zijn de meningen per team verdeeld. Zo zijn er twee 

teams die de informele rol van mentor hebben binnen het team en een 4 teams die dit niet hebben.  

‘Ja die hebben we ook. Mentor hebben we.’ – Respondent 1 team A. 

Een aantal respondenten geeft aan dat de mentor rol bij de invoering van de zelfsturende teams een 

officiële rol was en dat zij deze bewust hebben behouden binnen het team. Er zijn echter ook teams 

waarbij de mentorrol oorspronkelijk vervuld was maar uiteindelijk geschrapt is omdat het binnen hun 

team niet werkte.   

‘Die hebben we wel gehad trouwens maar daar ging niemand naar toe haha. Die heeft haar rol op een gegeven 

moment in de wilgen gehangen.’ – Respondent 11 team B. 

De mentor rol wordt door respondenten beschreven als een neutraal persoon binnen het team waar de 

leden hun ei bij kwijt kunnen en die zich inzet om de sfeer binnen het team prettig te houden.  

‘Uhm, die houdt toch echt een beetje de, bij ons in het team is dat iemand die ja heel, ja, hoe noem ik dat, 

neutraal is. En dat is gewoon best wel eens lekker.’ – Respondent 16 team E. 



43 
 

De teams die geen mentorrol hebben, geven aan dat zij daar ook geen behoefte aan hebben. Zij voelen 

zich prettiger om zo’n vertrouwenspersoon buiten het team te zoeken, zoals bijvoorbeeld bij een 

teamcoach. 

‘Nou als er iets is kan je naar de coaches van Hilverzorg, of je kan naar je manager, dus ik mis dat niet echt in 

het team. Ik moet er niet aan denken om dat ook nog in het team te hebben.’ – Respondent 8 

Naast de informele mentorrol zijn geen verdere informele rollen naar voren gekomen. 

Invloed van de verschillen in niveaus op de invulling van de zelfsturing 

Het verschil in niveaus is volgens meerdere respondenten van grote invloed op de manier waarop 

invulling wordt gegeven aan de zelfsturing. Veel respondenten omschrijven dat de hogere niveaus een 

groter aandeel hebben in de managementtaken dan de lagere niveaus binnen de teams. Dit ligt volgens 

sommige respondenten ook aan het feit dat het voor teamleden van een lager niveau wellicht lastiger is 

om managementtaken uit te voeren waar zij niet voor opgeleid zijn.  

‘Maar als helpende ken je alleen zorgtaken, dan heb je super gefunctioneerd in jouw functie en dan moet je 

ineens een P&O rol gaan vervullen, ja dat is dan knap lastig.’ – Respondent 2 team A. 

Een aantal respondenten vraagt zich ook af of het haalbaar is om bepaalde taken neer te leggen bij een 

lager niveau. Zij geven aan dat het van groot belang is dat de taken goed uitgevoerd worden en dat er 

ook verschil merkbaar is de uitvoering per niveau. Een voorbeeld dat hierbij is gegeven, is dat de 

financiële taken beter uitgevoerd worden bij een team waar die rol bij een hoger niveau ligt dan bij een 

team waar de rol bij een lager niveau ligt.  

‘Maar van een niveau 3 vind ik niet dat je mag verwachten dat die ineens alle financiën kent, want dat is gewoon 

niet hun opleidingsniveau ook. Dat is heel cru gezegd hoor.’ – Respondent 14 team F. 

Andere respondenten geven aan dat de hogere niveaus zich meer verantwoordelijk voelen over de 

resultaten en dat zij daarom meer taken uitvoeren. Enerzijds komt dit verantwoordelijkheidsgevoel 

doordat de organisatie bijvoorbeeld niveau 5 meer verantwoordelijk stelt voor de managementtaken en 

anderzijds geven de respondenten aan dat het komt doordat ze meer overzicht hebben en in alle taken 

meedenken. 

4.2.2 Informeel leiderschap 

Rondom het maken van beslissingen met het team gaat de voorkeur bij alle teams uit naar het 

stemmen via een democratisch proces omdat de respondenten voelen dat alle teamleden gelijkwaardig 

zijn. Respondenten uit kleine teams geven aan dat zij daar moeite mee hebben omdat meningen 

zwaarder lijken te wegen in kleine teams. 

‘Nou we proberen wel gewoon in het teamoverleg te bespreken, zo unaniem mogelijk. Als iedereen voor is dan 

doen we het, maar is er iemand tegen dan wordt het moeilijk omdat je zo'n klein team bent en ja je bent 
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gelijkwaardig aan elkaar dus als mijn collega zegt van ik vind het helemaal niks, nou wie zegt dat zijn mening 

meer of minder is..’ - Respondent 9 team B. 

Ondanks het feit dat er democratisch gestemd wordt, is er wel sprake van informeel leiderschap binnen 

bijna alle teams. Er is namelijk maar één team dat aangeeft dat er geen informeel leiderschap is. 

Omtrent informeel leiderschap zijn meningen gedeeld door de respondenten. Meerdere respondenten 

beschrijven dat ze het logisch vinden dat er leiderschap ontstaat binnen de teams. Zij voelen dat teams 

altijd leiderschap nodig hebben. Sommige respondenten geven ook aan dat zij het fijn vinden om 

geleid te worden. 

Ik ben er altijd een beetje sceptisch over geweest, een team, gewoon een groep mensen, in welke setting dan ook, 

die heeft gewoon aansturing nodig. – Respondent 2 

Hbo-verpleegkundige als teamleider 

De respondenten uit vier teams omschrijven dat de hbo-verpleegkundige (niveau 5) duidelijk de leider 

is binnen het team. De respondenten omschrijven dat dit zo voelt omdat niveau 5 een hoog 

kennisniveau heeft, de meeste coördinerende taken uitvoert en omdat niveau 5 voor velen de schakel 

tussen management en het team vormt.  

‘Nou ik zie hbo-v sowieso als de leider want die is het hoogste niveau en doet ook de meeste administratie en 

heeft het meeste contact met de manager en zo, en als ik iets heb dan vraag ik het aan hbo-v. Dat vind ik zo 

schattig want die kwam eerst bij ons als uitzend en nu is gewoon de baas, dat zeg ik ook gewoon tegen haar, je 

bent gewoon m’n baas, klaar. En ze weet ook zoveel.’ – Respondent 1 team A. 

‘Ja de twee niveau 5’s. […]. Ja ja dat hangt met opleiding samen ja, zeker weten. Maar ook met 

verantwoordelijkheid, [naam respondent] en ik zijn eindverantwoordelijk dus het is logisch vind ik dat wij in de 

gaten willen houden wat er gebeurt.’ – Respondent 11 team B. 

Bijna alle respondenten van niveau 5’s geven aan dat zij zichzelf als leider zien, omdat zij zich 

eindverantwoordelijke van het team voelen. Bijna alle respondenten die aangeven dat er informeel 

leiderschap is binnen het team, geven aan dat dit gerelateerd is aan het opleidingsniveau en de 

verantwoordelijkheden per niveau. Ook de respondenten die aangeven dat zij geen informeel 

leiderschap ervaren, erkennen wel dat de hbo-verpleegkundige meer verantwoordelijkheden draagt dan 

de rest van de niveaus.  

‘Nee en je bent natuurlijk door de dingen wat opgedragen wordt vanuit de verzekering, met dat bijv. de hbo-v'er 

meer verantwoordelijkheid draagt, dus die zal dan ook bepaalde beslissingen nemen.’ – Respondent 12 team D. 

Naast het feit dat veel respondenten aangeven dat niveau 5 door de zorgverzekeraars in een hoge 

positie is gezet, is ook door meerdere respondenten benoemd dat de organisatie niveau 5 in die positie 

zet. Zo geeft een aantal respondenten aan dat niveau 5 door de organisatie op handen en voeten wordt 

gedragen en dat dit niveau beslissingen van de organisatie moet doorvoeren binnen de teams. 



45 
 

‘We hebben binnen Hilverzorg een wijkverpleegkundigenoverleg, met alle wijkverpleegkundigen, dus de niveau 

5 van ieder team. Wat een beetje de bazen zijn van de teams. Als je informeel leiderschap bedoeld, dat je een 

ongeschreven regel hebt, dat de niveau 5 eigenlijk de leider is.’ – Respondent 4 team A. 

Meerdere respondenten die zelf niveau 5 zijn, geven aan dat ze soms moeite hebben met de positie 

waarin zij staan. Ze voelen dat ze soms als baas op moeten treden terwijl ze tegelijkertijd als collega 

binnen het team moeten fungeren. Een aantal geeft dan ook aan dat zij eigenlijk niet in die positie 

willen staan. 

‘Want daar voel ik gewoon heel erg de spagaat, ik wil de niveau 3, wil ik echt niet voorbij lopen en ik ben ook 

van mening dat zij heel veel zelf kunnen doen, maar ondertussen moet ik wel iedere keer aan de manager 

uitleggen waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En ja dan, ik ben geen teamleider, maar soms 

wordt ik wel in die positie geduwd.’ – Respondent 18 team F. 

‘Dat vind ik wel een lastige want ik merk wel dat er een ja een soort gat is tussen de wijkverpleegkundige en de 

verzorgenden.’ – Respondent 8 team C. 

Een aantal respondenten vraagt zich af of het haalbaar is om binnen de thuiszorg als gelijkwaardig 

zelfsturend team te functioneren. Volgens hun is het opleidingsniveau van te grote invloed op de 

invulling van de zelfsturing. 

‘Je wil ook gewoon dat iedereen zich gelijk voelt etc. maar dat is nou eenmaal gewoon niet zo, dus eigenlijk is 

opleidingsniveau best wel heel erg een ding in de thuiszorg, […]. Het is eigenlijk dus best wel raar om een 

gelijkwaardig zelfsturend team te zijn als dat eigenlijk helemaal niet zo is.’. – Respondent 4 team A. 

Het is echter nooit vastgelegd voor de organisatie dat niveau 5 een teamleider vormt. Er zijn dan ook 

twee teams waarbij zij niet voelen dat niveau 5 een leiderschapsrol vervult. In een van deze teams zien 

de respondenten iedereen echt als gelijk en in het andere team zijn er twee teamleden van een ander 

niveau die de informele leiderschapsrol vervullen. De respondenten uit dit team beschrijven dat 

iedereen gelijk is, dat de niveau 5 uit hun team niet meer is dan hun niveau 3, maar dat zij wel twee 

teamleden hebben die de kar trekken. Volgens de respondenten uit dit team is informeel leiderschap 

bij hun afhankelijk van het karakter van de teamleden. Alle respondenten zijn het er echter wel over 

eens dat de wijkverpleegkundige door de organisatie in een positie van teamleider geduwd wordt. 

‘Ja nou, eigenlijk zijn er wat ik nog steeds heel krom vind, de wijkverpleegkundige is dus een verkapte 

teamleider eigenlijk want anders komen collega's niet naar mij toe om te vragen van joh help mij hier bij en ik 

heb problemen met die, wil jij dat oplossen. […]. Zij hebben meer een teamgevoel dan ik waarschijnlijk.’ – 

Respondent 14 team F. 
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4.3 Teambinding 

4.3.1 Zelfsturing en affectieve teambinding 

Elf respondenten spreken over gehechtheid aan hun teamleden. De overige respondenten voelen deze 

vorm van binding niet met hun teamleden. Er zijn tevens maar twee teams waarvan alle respondenten 

aangeven dat ze zich affectief verbonden voelen met het team.  

‘Nu zijn we wel echt betrokken bij elkaar we praten ook over privélevens van elkaar en zo, maar het is niet dat 

we bij elkaar op de koffie gaan of zo.’ – Respondent 8 

Bij de rest van de teams zijn over het algemeen de helft van de respondenten wel affectief gebonden 

en de andere helft niet. Een aantal respondenten dat zich niet affectief verbonden voelt, geeft aan dat 

dit bij hun persoonlijkheid past en dat zij ook geen behoefte hebben aan zo’n soort binding met 

collega’s.  

‘Nou ik ben niet echt een heel warm en behoeftig persoon denk ik, ik ben altijd wel vrij zakelijk en bewaar altijd 

wel mijn afstand. Ik hoef mijn collega's ook niet privé te spreken. Maar ik kan het prima met ze vinden en daar 

blijft het bij en dat is verder ook genoeg voor mij.’ – Respondent 11 team B. 

De respondenten hebben verschillende meningen gedeeld omtrent de invloed van zelfsturing op 

affectieve teambinding. In tabel 1 is duidelijk zichtbaar dat er verschillen zijn tussen de teams in hun 

gevoel van zelfsturing in relatie tot affectieve teambinding. Er zijn in totaal drie respondenten die 

voelen dat hun affectieve teambinding minder wordt doordat het team zelfsturend is. Deze drie 

respondenten komen uit hetzelfde team en omschrijven dat de verantwoordelijkheden die zelfsturend 

zijn met zich meebrengt teveel druk op de onderlinge relaties zet. Dit is helder inzichtelijk gemaakt in 

tabel 1. De respondenten uit dit team geven tevens aan dat ze al een langere periode onderbezet zijn en 

hierdoor niet meer optimaal kunnen functioneren. Ze voelen zich niet meer echt zelfsturend omdat ze 

met te weinig teamleden zijn om de managementtaken goed uit te voeren en dus veel hulp van het 

management nodig hebben. Desbetreffende respondenten omschrijven dat de verbinding zakelijk van 

aard wordt doordat de druk ervoor zorgt dat men niet meer open kan zijn naar elkaar. Hierbij wordt 

benoemd dat de respondenten het spijtig vinden dat de verbinding emotioneel minder is.  

‘Daarom want de verbinding is zakelijk. Doordat je soms gewoon echt zo'n gevoel van druk ervaart slik je soms 

dingen in en emotioneel wordt het steeds minder met elkaar.’ – Respondent 10 team B. 

Zo geven veel van de respondenten geven aan dat ze de druk die de verantwoordelijkheden van een 

zelfsturend team met zich meebrengt als nadeel zien.  

‘Ja ik denk het wel, juist omdat we zo zelfsturend zijn, zoveel managementtaken hebben, alles zelf regelen, dat je 

je daardoor meer verbonden kan voelen dat denk ik wel. Dat zorgt ervoor dat je verantwoordelijker voor elkaar 

bent en dat je je meer verbonden voelt, maar of dat positief is.. omdat dat heel veel druk geeft. Dat vraag ik me 
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af. […] maar het werken in zo'n zelfsturend team legt wel heel erg een druk op je en ja dat zie ik wel als een 

nadeel.’ – Respondent 2 team A. 

Er zijn echter drie teams waarvan het merendeel van de respondenten aangeeft dat de affectieve 

teambinding beter wordt doordat ze zelfsturend zijn. De drie teams in kwestie zijn tevens de teams die 

aangeven dat ze vrij veel zelfsturing ervaren, extra zelfsturing creëren en goed functioneren. In totaal 

omschrijven vijf respondenten dat ze zich door de zelfsturing een hechter team voelen doordat de 

samenwerking steeds sterker wordt en de teamleden afhankelijk zijn van elkaar.  

 ‘Ja ja je werkt veel meer samen, voorheen was het wat ik net al zei, nee je leert elkaar beter kennen want je 

moet samenwerken en je gaat ook samen sparren. […] dus je samenwerking is wel veel sterker. Nee dat vind ik 

wel positief, dat vind ik wel heel leuk, want je bent niet meer zo solistisch, de thuiszorg is heel erg solistisch, 

maar door dit erbij te hebben is het wel dat je echt wel een team bent.’ – Participant 15 team E. 

‘Ik vind dat we wel emotioneel met elkaar verbonden bent omdat je gewoon zo afhankelijk van elkaar bent. Dus 

die binding voel ik ook wel meer door de zelfsturing.’ – Respondent 17 team F. 

Een aantal van deze respondenten, dat al langere tijd voor de organisatie werkt, geeft aan dat zij zich 

door de zelfsturing meer verbonden voelen met hun team. Zij voelen zich hechter door het delen van 

verantwoordelijkheden. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt van het gezamenlijk beheren van een 

eigen winkeltje.  

‘Uhm ik heb altijd het gevoel gehad van je hebt je eigen toko'tje, je hebt je eigen winkeltje, dat gevoel geeft het 

mij.’ – Respondent 16 team E. 

Er zijn ook een paar respondenten die uit de teams komen die veel zelfsturing ervaren, maar voelen dat 

hun affectieve teambinding hier niet door wordt beïnvloed. Zij geven zelfs nadrukkelijk aan dat 

affectieve teambinding daar niet van afhankelijk is. Volgens deze respondenten is dat alleen 

afhankelijk van hoe je emotioneel met elkaar klikt.  

‘Ja emotioneel is meer hoe je met elkaar bent, dat is ongeacht of je zelfsturend bent, is dat er wel of niet.’ – 

Respondent 18 team F. 

Uitvoeren van de managementtaken en affectieve teambinding 

Op een aantal na hebben alle respondenten het gevoel dat het uitvoeren van de managementtaken een 

negatief effect kan hebben op de affectieve teambinding. Dit komt doordat ze moeite hebben met het 

uitvoeren van een aantal gevoelige managementtaken. Zo vinden alle respondenten het afhandelen van 

een bepaald soort ziekmeldingen onprettig om met collega’s te doen. Hierbij gaat het om 

ziekmeldingen door mentale problemen zoals bijvoorbeeld een burn-out. Alle respondenten vinden dat 

dit niet door collega’s afgehandeld kan worden omdat het te emotioneel geladen en ongemakkelijk is. 

Zij vinden dat hun affectieve binding minder wordt doordat een aantal managementtaken ervoor 

zorgen dat de relatie zakelijk wordt. 
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‘Ja dat vind ik dus wel heel moeilijk […]. Uhm de ziekmeldingen, ten minste, de specifieke, kijk een griepje niet 

ofzo. Dat is prima, maar als er echt wat anders is dan vind ik eigenlijk dat dat niet binnen het team hoort.’ – 

Respondent 16 team E. 

Daarnaast vinden alle respondenten dat het voeren van functioneringsgesprekken met collega’s voor 

ongemak en scheve verhoudingen kan zorgen. Alle respondenten vinden dat het lastig is om als 

gelijkwaardige collega’s zo’n gesprek te voeren. Zij geven aan dat de emotionele gehechtheid minder 

wordt door het uitvoeren van deze taak. 

‘Wij hebben nu met functioneringsgesprekken... Je wil op een gelijkwaardig niveau blijven functioneren met 

elkaar, maar als je dat soort gesprekken moet gaan voeren dan is dat natuurlijk zoek. Dan kan je wel ernaar 

streven dat je gelijkwaardig blijft maar dan is die verhouding gewoon verstoord.’ – Respondent 18 team F. 

Ook een aantal taken omtrent de financiën vinden de respondenten lastig om uit te voeren binnen het 

team. Vooral de taak waarbij de eigen teamleden gecontroleerd moeten worden op bijvoorbeeld 

geschreven uren of kilometers zorgt bij veel respondenten voor een vervelend gevoel. Het uitvoeren 

van dit soort taken zorgt ervoor dat de affectieve teambinding minder wordt. 

‘Nou soms moet je iemand wel ergens op aanspreken, bijv. dat je tegen iemand moet zeggen dat ze teveel tijd 

schrijven en dan maak je jezelf niet echt populairder door dat soort toestanden, eigenlijk is dat iets dat normaal 

de manager doet. "Ja, zij loopt altijd maar te hameren op die financiën!" dan denk ik van ja, alsof ik dat leuk 

vind.’ – Respondent 3 team A 

Informeel leiderschap en affectieve teambinding 

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat informeel leiderschap binnen de teams geen invloed 

heeft op hun affectieve teambinding. Van het aantal respondenten dat voelt dat ze zelf informeel 

leiderschap uitdragen omdat zij niveau 5 zijn, zijn er een paar die bang zijn dat het de affectieve 

binding van andere teamleden vermindert. Dit uit zich vooral in de verwachting dat er een afstand is 

tussen de niveau 5 zelf en de rest van het team. 

‘Want daar voel ik gewoon heel erg de spagaat […]. En ja dan, ik ben geen teamleider, maar soms wordt ik wel 

in die positie geduwd.’ – Respondent 18 team F. 

‘Ik merk wel dat er een ja een soort gat is tussen de wijkverpleegkundige en de verzorgenden.’ – Respondent 8 

team C. 

Het gaat de respondenten hier niet om de eigen affectieve teambinding maar om die van de teamleden. 

Zo wordt omschreven dat deze waarschijnlijk meer affectieve teambinding met elkaar ervaren dan met 

desbetreffende niveau 5. 

‘Zij hebben meer een teamgevoel dan ik waarschijnlijk.’ – Respondent 14 team F. 
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4.3.2 Zelfsturing en normatieve teambinding 

Alle respondenten geven aan dat zij normatief gebonden zijn aan hun team. De respondenten hebben 

allemaal hun eigen ervaringen omschreven omtrent een gevoel van verplichting naar hun team om 

elkaar niet in de steek te laten. Zo wordt er door bijna alle respondenten benoemd dat ze zich vrijwel 

nooit ziekmelden en dat men in geval van ziekte toch nog naar het werk komt om bepaalde 

handelingen uit te voeren. Vooral in het geval van langdurige uitval zou bij veel respondenten 

schuldgevoel optreden. Het gevoel dat de respondenten hierbij omschrijven, is dat het vervelend is om 

collega’s op te zadelen en lastig te vallen met de eigen verantwoordelijkheden.  

‘Ja je hebt zoiets van ik heb hier verantwoording in en je wil niet iemand anders daarmee opzadelen, dat is een 

beetje het idee erbij. Kijk als het een groot bedrijf is, stel je werkt in de V&D, dan heb je al heel snel van zoek 

het maar uit, iemand vangt het wel op.’ – Respondent 12 team D. 

Dit komt ook terug in beschrijvingen van respondenten waarbij ze aangeven dat hun verbondenheid 

resulteert in het overschrijden van hun eigen grenzen ten behoeve van het team en de collega’s.  

‘Uhm ja op zich, ga je vaak, vind ik ook, te ver in je beslissingen. Omdat je met elkaar zo verbonden bent, kijk 

als morgen pietje ziek is, dan zeg je oh dan doe ik het wel, omdat je met zo weinig bent, en je collega's niet in de 

steek wil laten.’ – Respondent 10 team B. 

Omdat teamleden het met elkaar op moeten lossen, voelen sommigen zich ook op dagen dat ze vrij 

zijn erg verbonden. Dit zorgt ervoor dat desbetreffende teamleden zich ook op vrije dagen ten dienste 

stellen van hun team.  

‘Maar je moet het wel met elkaar oplossen. Maar daardoor voel je je ook op de dagen dat je vrij bent, heel erg 

verbonden.’ – Respondent 2 team A. 

Ook enkele teamleden die zich affectief niet verbonden voelen met het team, omschrijven dat ze wel 

druk voelen om zich voor het team in te zetten. Daarnaast wordt vaak gezegd dat personeelstekort in 

de teams ervoor zorgt dat het gevoel van verplichting naar het team nog groter is. Tot slot wordt door 

een aantal respondenten uit een twee kleinere teams omschreven dat ze een drukkend gevoel ervaren 

om bij het team te blijven werken omdat ze de teamleden niet in de steek willen laten. 

‘Nou ja je hebt een bepaald traject doorgemaakt en je wil het ook samen afsluiten. Als je iets niet doet dan laat 

je ze in de steek of he je wil er wel samen doorheen komen.’ – Respondent 9 team B. 

Zoals duidelijk te zien is in tabel 1, voelen alle respondenten zich meer normatief gebonden doordat de 

teams zelfsturend zijn. Ze beschrijven dat het managen van het eigen team ervoor zorgt dat ze meer 

verbonden zijn met elkaar, omdat ze het met elkaar moeten redden. Zij vinden dat de verbondenheid 

een automatisch gevolg is van de gedeelde verantwoordelijkheid die zelfsturing met zich meebrengt. 

Alle respondenten voelen zich door de zelfsturing extra verplicht om zich in te zetten voor hun team. 
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‘Ja we zijn met z'n 6en maar, bij ons 6en ligt gewoon echt een enorme verantwoordelijkheid en dat maakt dat je 

het met elkaar moet rooien en dat je je dus ook verbonden voelt. […]. Met elkaar denk ik, ik denk dat het een 

automatisch gevolg is van de hoge verantwoordelijkheid die je draagt met elkaar.’ – Respondent 11 team B. 

De respondenten geven aan dat ze door de context van de thuiszorg vaak al hoge normatieve binding 

hebben, maar dat de normatieve binding gegroeid is doordat ze nu in zelfsturende teams werken. 

‘Nou ja je hebt niet echt een baas die je belt van goh ik kan vandaag niet komen werken. Vroeger meldde je je af 

bij het hoofdkantoor, maar nu bij je team […] ja dan meld je je al minder snel af want dan moet je alle collega's 

weer gaan lastig vallen.’ – Participant 12 team D. 

De respondenten uit alle teams omschrijven dat het delen van de extra verantwoordelijkheden die bij 

zelfsturing horen, zorgen voor meer normatieve binding. Hierbij wordt omschreven dat de eigen inzet 

een direct effect heeft op naaste collega’s en dat dit voor veel druk zorgt. Dit gevoel is vooral door 

respondenten uit kleine teams vaak beschreven.  

‘Bij ons 6en ligt gewoon echt een enorme verantwoordelijkheid en dat maakt dat je het met elkaar moet rooien 

en dat je je dus ook verbonden voelt. en je weet dat als jij het verzaakt op een gebied, dat je directe collega daar 

de dupe van is eigenlijk. Dus dat maakt dat je eigenlijk verplicht wordt om wat loyaler naar elkaar te zijn. […] 

Ja als ik een stapje naar achter doe, dan moeten mijn 5 andere collega's nog een stapje harder werken, dus je 

voelt ja verbondenheid, een grote verplichting naar je collega's.’ - Respondent 11 team B. 

4.4.3 Continuerende teambinding 

Naast affectieve- en normatieve binding hebben zeven respondenten ook andere redenen gegeven 

waarvoor zij in hun huidige wijkteam zitten. Deze zeven respondenten komen uit 3 verschillende 

teams, waarvan bij een van de teams alle respondenten continuerende binding ervaren. Hier worden 

echter wel verschillende redenen voor gegeven. Zo wordt de wijk zelf benoemd als bindende factor, 

omdat de locatie bepaalde voordelen heeft zoals parkeerplekken of een korte reisafstand. De 

verbinding met de cliënten of voorkeur voor een bepaalde cliëntenpopulatie in de wijk is tevens een 

factor die meespeelt voor sommige respondenten. 

‘Maar ik heb bijvoorbeeld ook binding aan deze wijk, ik kan bijvoorbeeld niet parkeren in het centrum, maar 

hier in [Naam locatie] is altijd plek. Dat speelt ook mee, allemaal van dat soort dingen. Dat is misschien stom, 

maar als ze mij bijv. in het centrum zouden plaatsen, dan zou ik dood ongelukkig worden, dan kan ik mijn auto 

niet meer kwijt e.d. haha. Dan ben ik meer tijd kwijt met rondjes rijden, of ik zou met de fiets moeten en daar hou 

ik niet van, dat zijn allemaal dingetjes die wel meespelen.’ – Respondent 1 team A. 

Een andere reden om bij een team te blijven is het volgen van een opleiding. Hierbij spelen 

bijvoorbeeld het volgen van een stage buiten het team en de onrust die een wissel van team met zich 

meebrengt een rol.  

‘Uhm ja ik vind het werk in de wijk gewoon heel leuk en ik ben nog steeds leerling en ik ga over 5 maanden 

stage doen in een hospice en dat is ook een totaal andere omgeving. Als ik nu kies voor een ander team, ja ten 
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eerste ben ik dus 5 maanden weg dadelijk dus die denken dan ook van ja, wat hebben we daaraan en voor mezelf 

is het ook heel onrustig want dan kom ik weer in een ander team met weer andere cliënten dus het is voor mij nu 

een bewuste keuze om in dit team te blijven.’ – Respondent 13 team B. 

Qua verschillen tussen de teams is er dus één team waarvan iedereen aangeeft continuerende 

teambinding te ervaren en drie teams waarvan niemand aangeeft continuerende teambinding te 

ervaren. Bij de overige teams waren de meningen verdeeld. Wat echter opvalt is dat geen een van de 

respondenten heeft aangegeven dat zelfsturing invloed heeft op continuerende teambinding. 

4.4 Samenvatting resultaten 
In onderstaande tabel is getracht inzichtelijk te maken wat de respondenten hebben beschreven over de 

mate van zelfsturing die ze ervaren, of zij zelfsturing nemen en de hoe die zelfsturing gerelateerd is 

aan hun teambinding.  

Team Mate van zelfsturing Nemen Zelfsturing en teambinding 

A Weinig zelfsturing X Meer normatief 

Semi zelfsturend Meer normatief 

Zelfsturend Meer normatief 

Zelfsturend Meer normatief 

B Weinig zelfsturing X Meer normatief 

Niet echt zelfsturend  Normatief, minder affectief 

Weinig zelfsturing Normatief, minder affectief 

Weinig zelfsturing Normatief, minder affectief 

C Zelfsturend X Meer normatief 

Semi zelfsturend Meer normatief 

Semi zelfsturend Meer normatief 

D Veel zelfsturing Ja Meer normatief en affectief 

Zelfsturend Meer normatief 

E Veel zelfsturing Ja Meer normatief en affectief 

Zelfsturend Meer normatief en affectief 

F Zelfsturend Ja Meer normatief en affectief 

Zelfsturend Meer normatief en affectief 

Veel zelfsturing Meer normatief 

 

Tabel 1. Samenvatting resultaten 

Uit de bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat er drie teams zijn die een hoge mate van 

zelfsturing ervaren, twee teams die zich semi zelfsturend voelen en één team dat weinig zelfsturing 

ervaart. Respondenten die veel zelfsturing ervaren, beschrijven dat zij zelf ook zelfsturing nemen. De 
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respondenten die omschrijven dat ze zich zelfsturend voelen, geven aan dat ze binnen de kaders die de 

organisatie stelt mogen bewegen, maar dat het management zich inmengt als ze het ergens niet mee 

eens zijn. Weinig zelfsturend wordt door de respondenten omschreven als het uitvoeren van de 

managementtaken, zonder dat ze eigenaarschap hebben over de taken of beslissingsbevoegdheid 

hebben in hoe ze de taken vormgeven. Respondenten die zich niet zelfsturend voelen, geven aan dat 

zij de managementtaken niet meer zelfstandig uitvoeren en dat het management een grote rol speelt in 

hoe zij verdere beslissingen maken. Teams die aangeven dat ze zich niet zo zelfsturend voelen, hebben 

op dit moment ook geen behoefte aan meer zelfsturing omdat ze momenteel moeite hebben met de 

managementtaken. Deze teams voelen zich meer normatief gebonden doordat zij zelfsturend zijn. Bij 

één team waarvan de respondenten aangeven dat ze zich niet echt zelfsturend voelen, kwam ook naar 

voren dat ze onderbezet zijn en niet meer optimaal functioneren. In dit team zorgt de zelfsturing bij 

bijna alle respondenten voor minder affectief binding. De teams waar het functioneren op bepaalde 

punten minder goed gaat, voelen een verminderde mate van zelfsturing omdat het management hierbij 

ingrijpt. Wat opvalt bij de teams die een hoge mate van zelfsturing ervaren, is dat zij deze ook zelf 

nemen en tevens aangeven dat ze goed functioneren. Deze teams creëren dus meer ruimte voor 

zichzelf waardoor zij ook meer zelfsturing ervaren. Daarnaast valt op dat ze gemiddeld meer 

teamleden hebben dan de andere teams en dat de zelfsturing bij deze teams grotendeels voor zowel 

meer normatieve teambinding als affectieve teambinding zorgt. Samenvattend zorgt de zelfsturing bij 

alle respondenten voor meer normatieve binding en lijkt de relatie tussen zelfsturing en affectieve 

teambinding afhankelijk te zijn van de mate van zelfsturing en het functioneren. 
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5. Conclusie en discussie 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag door kort de resultaten te beschrijven 

en door in te gaan op de eerder opgestelde verwachtingen. Vervolgens zal in de discussie in worden 

gegaan op de interpretaties en mogelijke verklaringen voor de resultaten. Daarnaast zal ook aandacht 

worden besteed aan de overeenkomsten en verschillen van het empirische onderzoek en het theoretisch 

kader. Achtereenvolgens zullen de kwaliteit en de beperkingen van het onderzoek en suggesties voor 

vervolgonderzoek aan bod komen en tot slot worden een aantal aanbevelingen voor de praktijk 

gedaan. 

5.1 Conclusie 
Dit onderzoek heeft zich voltrokken om antwoord te geven op de vraag hoe het werken in zelfsturende 

teams in de thuiszorg eruit ziet en of het werken in deze teams bijdraagt aan de binding die 

medewerkers in de thuiszorg met hun team ervaren. Hiervoor is een exploratief onderzoek uitgevoerd 

doormiddel van interviews met medewerkers uit 6 teams van een thuiszorginstelling. 

Uit de resultaten is gebleken dat er in de context van de thuiszorg een redelijk aantal factoren zijn die 

zelfsturing belemmeren, maar dat de organisatie de schakel tussen de context en de zelfsturende teams 

is en deze dus als leidend wordt gezien. Dit is gedeeltelijk in overeenstemming met de verwachting dat 

de context van de thuiszorg invloed heeft op de mate van zelfsturing die de teams kunnen vervullen. 

De context oefent namelijk wel rechtstreeks druk uit op de organisatie, maar de druk die de context 

uitoefent op de teams is indirect. Verder is gebleken dat de ervaringen omtrent de zelfsturing per team 

verschillen. Er zijn drie teams die een hoge mate van zelfsturing ervaren, twee teams die zich semi 

zelfsturend voelen en er is één team dat weinig zelfsturing ervaart. De drie teams die veel zelfsturing 

ervaren, bestaan uit meer teamleden dan de andere teams en geven aan dat ze goed functioneren. 

Daarnaast nemen deze teams ook meer zelfsturing. Dit is in overeenstemming met de verwachting dat 

het ontwikkelingsproces van zelfsturende teams gerelateerd is aan de mate van zelfsturing die zij 

ervaren. Deze teams voelen zich ver ontwikkeld en eisen daardoor ook meer verantwoordelijkheden en 

ruimte op. Het team dat weinig zelfsturing ervaart, geeft aan dat het niet goed functioneert. De teams 

waar het functioneren op bepaalde punten minder goed gaat, voelen een verminderde mate van 

zelfsturing omdat het management hierbij ingrijpt. De organisatie speelt echter bij alle teams nog een 

rol bij hoe zij beslissingen maken. Zo gebeurt het vaak dat de organisatie doormiddel van het 

wijkverpleegkundigenoverleg regels doorvoert en hierdoor voelen veel teams dat de organisatie hun 

zelfsturing beperkt. Alle respondenten voelen dat ze veel managementtaken opgelegd krijgen, maar 

dat ze niet de ruimte krijgen vanuit de organisatie om deze taken zelfstandig uit te voeren. De 

verwachting dat teams met een hoge mate van zelfsturing meer taakafhankelijkheid zouden hebben, is 

niet naar voren gekomen in de resultaten. 
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De manier waarop de teams invulling geven aan hun zelfsturing komt bij de meeste teams overeen. Bij 

alle teams worden de managementtaken die bij de zelfsturing horen niet volledig opgepakt. Daarnaast 

blijkt dat bijna alle respondenten een aantal taken belangrijk vinden en een aantal minder belangrijk 

vinden. Zodoende worden alleen de belangrijkste taken opgepakt. Wat tevens naar voren is gekomen 

is dat het verschil in niveaus van grote invloed is op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de 

managementtaken. De hogere niveaus hebben over het algemeen een groter aandeel in de rollen dan de 

lagere niveaus binnen de teams. Dit is in overeenstemming met de verwachting dat het verschil in 

niveaus gerelateerd is aan de manier waarop de teams zich organiseren. Verder werd ook verwacht dat 

de solistische aard van de thuiszorg invloed zou hebben op de manier waarop de teams zich 

organiseren, maar dit bleek niet aan de orde. 

Er is sprake van informeel leiderschap binnen bijna alle teams. Er is namelijk maar één team dat 

aangeeft dat er geen informeel leiderschap is. Bij vier teams is de hbo-verpleegkundige (niveau 5) 

duidelijk de leider binnen het team. Bijna alle respondenten van niveau 5 ziet zichzelf ook als leider en 

meerderen hebben moeite met de positie waarin zij staan als collega en leider. Verder blijkt dat het 

uitvoeren van een aantal gevoelige managementtaken een negatief effect heeft op de affectieve 

teambinding. Bovendien zorgt het uitdragen van informeel leiderschap binnen de teams voor angst dat 

de affectieve teambinding van de andere teamleden vermindert. Dit komt doordat men voelt dat er een 

afstand ontstaat tussen de niveau 5 zelf en de rest van het team. Deze resultaten zijn in 

overeenstemming met de verwachting dat de manier waarop de teams zich organiseren gerelateerd is 

aan de teambinding. 

Tot slot is gebleken dat de teambinding die de respondenten ervaren verschilt. Er zijn namelijk 11 

respondenten die affectieve teambinding ervaren, 7 die continuerende teambinding ervaren en alle 

respondenten voelen normatieve teambinding. Teams die aangeven dat ze zich niet zo zelfsturend tot 

semi zelfsturend voelen, ervaren hierdoor meer normatieve teambinding. Bij één team dat zich niet 

echt zelfsturend voelt, zorgt de invulling van de zelfsturing die ze ervaren in veel gevallen zelfs voor 

minder affectieve binding. Bij de teams die veel zelfsturing ervaren, zorgt de zelfsturing grotendeels 

voor zowel meer normatieve teambinding als affectieve teambinding. Deze resultaten zijn in 

overeenstemming met de verwachting dat de mate van zelfsturing gerelateerd is aan de teambinding. 

Uit dit kwalitatieve onderzoek is gebleken dat de mate van zelfsturing per team veel kan verschillen en 

dat teams zelf ook initiatief kunnen nemen om hun zelfsturing te vergroten. Daarnaast is gebleken dat 

de teams invulling geven aan de managementtaken door deze onder te verdelen in bepaalde rollen. 

Verder is er bijna bij alle teams sprake van informeel leiderschap en de verschillen in niveaus die 

binnen de thuiszorg gelden oefenen veel invloed uit op de manier waarop teams zich organiseren. Tot 

slot zorgt de zelfsturing bij alle respondenten voor meer normatieve binding en of zelfsturing invloed 

heeft op affectieve teambinding lijkt afhankelijk te zijn van de mate van zelfsturing. 
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5.2 Discussie 
Voor dit onderzoek is een topiclijst gebruikt waarmee 18 semigestructureerde interviews zijn 

afgenomen. Door het gebruik van de topiclijst is structuur aangebracht waardoor de grote lijn in de 

interviews hetzelfde is geweest. Op basis hiervan kan gesteld worden dat bij een herhaling van dit 

onderzoek, de resultaten hetzelfde zouden zijn en dat daarmee de resultaten van dit onderzoek valide 

zijn. De respondenten komen uit 6 verschillende teams wat er voor zorgt dat de verschillen en 

verbanden tussen en binnen de teams inzichtelijk zijn gemaakt. Daarnaast zorgt de hoeveelheid 

respondenten en teams ervoor dat de resultaten een representatief beeld schetsen van de wijkteams 

binnen de organisatie.  

Het krijgen van zelfsturing 

Uit de resultaten is gebleken dat in de context van de thuiszorg een redelijk aantal factoren zijn die 

druk uitoefenen op de organisatie. Uit de interviews bleek echter dat de medewerkers de organisatie 

als schakel zien tussen de context en de zelfsturende teams. Hierdoor wordt de organisatie leidend en 

zien de medewerkers de context als een gegeven waarbinnen zij nou eenmaal hun werk uitvoeren. De 

medewerkers vinden dat het aan de organisatie is om te beslissen hoe groot de invloed is die de 

context op de zelfsturing van de teams uit oefent. Een mogelijke verklaring hiervoor biedt het 

onderzoek van Boon, Paauwe, Boselie en Den Hartog (2009) dat stelt dat organisaties op verschillende 

manieren kunnen reageren op institutionele druk. Zo zijn er drie soorten responsstrategieën voor 

HRM: ontwijkend gedrag als actieve weerstand, conformistisch gedrag als een passieve of neutrale 

reactie en innovatief gedrag als actieve reactie die gericht is op ontwikkelen (Boon et al., 2009). 

‘Human agency’ bepaalt de mate waarin organisaties deze responsstrategie vormgeven en kan ook 

extra ruimte scheppen voor strategische keuzes. Het onderzoek van Gestel en Nyberg (2009) stelt dat 

er verschillen zijn in hoe beleid op papier staat en hoe dit geïmplementeerd wordt in de praktijk. De 

focus ligt hierbij op de ‘human agency’ van de HR-manager, die verbindt namelijk de institutionele 

context met de lokale HR-praktijken. De rol van HR-manager is groot omdat deze betekenis geeft aan 

de consequenties voor de organisatie (strategic reframing) en de implementatie verzorgt (Gestel & 

Nyberg, 2009). Zodoende zijn er veel factoren die invloed uitoefenen op de zelfsturing van de 

zelfsturende teams, maar heeft de organisatie wel speelruimte om te beslissen hoe ze dit vormgeven 

binnen de teams. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat de medewerkers naar 

de organisatie kijken voor richting. 

Uit de resultaten is gebleken dat de ervaringen omtrent de zelfsturing per team verschillen. Er zijn 

namelijk drie teams die een hoge mate van zelfsturing ervaren, twee teams die zich semi zelfsturend 

voelen en één team dat weinig zelfsturing ervaart. De organisatie speelt echter bij alle teams nog een 

rol bij hoe zij beslissingen maken. Zo gebeurt het vaak dat de organisatie doormiddel van het 

wijkverpleegkundigenoverleg regels doorvoert en hierdoor voelen veel teams dat de organisatie hun 
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zelfsturing beperkt. Alle respondenten voelen dat ze veel managementtaken opgelegd krijgen, maar 

dat ze niet de ruimte krijgen vanuit de organisatie om deze taken zelfstandig uit te voeren. Een 

mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de organisatie de taken wel heeft toegewezen maar de 

daadwerkelijke verantwoordelijkheid en regelruimte niet heeft gegeven. Dit zou kunnen resulteren in 

een organisatie die zich in alles terug trekt behalve de controle. Tjepkema (2003a) stelt dat de 

regelgevende taken in bureaucratische organisaties uitgevoerd worden door managers, terwijl de 

werknemers zich alleen bezighouden met de operationele taken (doen). Zelfsturende teams horen 

zowel operationele taken als managementtaken te vervullen en het integreren van deze nieuwe 

verantwoordelijkheden is hetgeen dat de mate van zelfsturing vergroot (Tjepkema, 2003a). Team 

autonomie is namelijk de mate van handel-en ordeelvrijheid dat een team heeft in het uitvoeren van 

taken binnen de organisatie (Langfred, 2007). Team autonomie bestaat pas echt wanneer het team 

recht heeft om te beslissen over aspecten van het werk (Nijholt & Benders, 2010). Langfred (2004) 

stelt: “At the heart of a self-managing team is the discretion team members have in deciding how to 

carry out tasks and allocate work within the team. This discretion includes decisions that have 

traditionally been made at managerial levels” (p.385). Als de organisatie echter de controle over de 

nieuwe verantwoordelijkheden houdt, zal de mate van zelfsturing niet echt vergroot worden. De 

verantwoordelijkheid voor het ‘hele werkproces’ is een voorwaarde voor zelfsturing en deze wordt 

niet gegeven. Tjepkema (2003, p.12) stelt echter: 

‘Om autonomie te kunnen realiseren is het belangrijk dat het team verantwoordelijk wordt gehouden 

voor de eigen prestaties. Beslisruimte is ook onmisbaar om teambeslissingen met betrekking tot het 

werkproces te kunnen implementeren. Zonder die autonomie kan een team nooit op eigen initiatief het 

eigen werkproces aanpassen of verbeteren (Goodman et al., 1990; Pasmore, 1988; Peeters & Van der 

Geest, 1996; Vink et al., 1996). Eigenaarschap van het werkproces groeit meestal van 'eigenaarschap' 

van productie-activiteiten (‘doing the job’) tot eigenaarschap met betrekking tot regulatie en 

management-activiteiten (‘co-ordinating the job’) (Wellins et al., 1991). Het vergroten van de 

beslisruimte in het team verandert de rol van het management in de organisatie.’ 

Als teams alleen de taken krijgen maar niet de autonomie die erbij hoort, kan men zich afvragen of het 

wel zelfsturing betreft. In zo’n situatie is het concept zelfsturende teams namelijk niet in zijn geheel 

ingevoerd. Hierdoor zou het voor de medewerkers kunnen voelen alsof ze niet de ruimte krijgen om de 

managementtaken zelfstandig uit te voeren.  

Het nemen van zelfsturing 

Het is tevens gebleken dat de drie teams die veel zelfsturing ervaren, deze ook zelf nemen door meer 

ruimte voor zichzelf te creëren in de omgang met de regels van de organisatie. Een mogelijke 

verklaring hiervoor biedt het onderzoek van Tjepkema (2003a) dat stelt dat naarmate een team zich 

verder ontwikkelt zij vaak ook meer verantwoordelijkheden krijgen. Zo kunnen de zelfsturende teams 
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door de tijd heen groeien en naarmate ze zich meer ontwikkelen zullen ze geleidelijk meer 

verantwoordelijkheid op zich nemen. Een verklaring voor het nemen van zelfsturing kan dus zijn dat 

de teams zich ontwikkeld voelen en daarmee meer verantwoordelijkheid opeisen.  

In de literatuur over zelfsturende teams is, naast de theorie van Tjepkema (2003a), weinig bekend over 

het nemen van zelfsturing. Er zijn echter wel onderzoeken waarbij aandacht wordt besteed aan de 

verantwoordelijkheden die bij werknemers zelf liggen. Zo zijn er artikelen over duurzame 

inzetbaarheid waarbij de nadruk wordt gelegd op de gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgevers 

en de werknemers (Clarke & Patrickson, 2008; Ellig, 1998; Vuuren & Marcelissen, 2017). Hierbij 

wordt een deel van de verantwoordelijkheid ook bij de werknemer zelf gelegd en wordt verwacht dat 

deze meer regie neemt (Vuuren & Marcelissen, 2017). Deze verantwoordelijkheid van de werknemer 

is terug te zien in een aan zelfsturende teams verwant concept, namelijk bij ‘team empowerment’. 

Krikman en Rosen (1999) hebben in hun onderzoek ‘Beyond Self-Management: Antecedents and 

Consequences of Team Empowerment’ benoemd dat teams zelf ook proactief op kunnen treden. Ze 

omschrijven proactiviteit als acties die gericht zijn op verandering door te zoeken naar mogelijkheden, 

initiatief te tonen, actie te ondernemen bij problemen en deze op te lossen (Kirkman & Rosen, 1999). 

Volgens Bandura (1997) leiden hogen levels van self-efficacy tot meer initiërend gedrag en 

standvastigheid bij problemen. Bandura (1977) definieert self-efficacy als het geloof van een 

werknemer in het eigen vermogen om met uitdagende situaties om te gaan. De drie teams die 

zelfsturing nemen, geven tevens aan dat zij goed functioneren. Mogelijk hebben de medewerkers uit 

die teams meer self-efficacy, omdat zij vaker hebben kunnen bevestigen dat hun eigen vermogen 

voldoende is om goed te kunnen functioneren. Hogere self-efficacy zou een mogelijke verklaring 

kunnen zijn voor het nemen van initiatieven omtrent het vergroten van de eigen zelfsturing (Bandura, 

1997; Kirkman & Rosen, 1999). De teams die geen zelfsturing nemen, geven tevens aan dat ze minder 

goed functioneren dan gewenst. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat zij niet voldoende vertrouwen in 

hun eigen vermogen, waardoor zij wellicht ook minder snel initiatief zouden nemen om hun 

zelfsturing te vergroten.  

Verder is in onderzoek van Deci en Ryan (1985) ontdekt dat hoeveel meer autonomie een individu 

ervaart, des te meer deze initiatief zal nemen in werk gerelateerde situaties. De drie teams die 

aangeven dat ze zelfsturing nemen, voelen daarnaast ook dat ze veel zelfsturing hebben. Wellicht kan 

dit een verklaring zijn voor het feit dat deze teams meer zelfsturing nemen. 

Kirkman en Rosen (1999) stellen verder dat teams proactief zijn wanneer ze continue verbetering 

zoeken, werkprocessen herzien en innovatieve oplossingen voor werkproblemen zoeken. Daarnaast 

stellen ze dat bij ‘empowered teams’ is gevonden dat ze vaak actie ondernemen tegen problemen en 

dat ze de kwaliteit van hun werk verbeteren door veranderingen in de manier van werken in te voeren  
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(Kirkman & Rosen, 1999). De mate van proactiviteit van de teams zou een mogelijke verklaring 

kunnen zijn voor het nemen van zelfsturing. 

De invulling van zelfsturing 

Binnen de zelfsturende teams zijn de teamleden gezamenlijk verantwoordelijk voor het werkproces. 

De teamleden leveren hun bijdrage aan het werkproces door, naast de operationele taken, rollen op 

zich te nemen waarbinnen ze de managementtaken uitvoeren. Daarnaast is er sprake van informeel 

leiderschap binnen bijna alle teams. Deze bevinding komt overeen met het onderzoek van McIntyre en 

Foti (2013) dat stelt dat er binnen zelfsturende teams consequent behoefte is aan informeel 

leiderschap. Het verschil in niveaus dat in de thuiszorg van toepassing is, oefent invloed uit op de 

manier waarop de zelfsturende teams invulling geven aan de zelfsturing. Zo blijkt het van invloed te 

zijn op de verdeling van de managementtaken omdat de hogere niveaus over het algemeen een groter 

aandeel hebben in de rollen dan de lagere niveaus binnen de teams. Verder is de hbo-verpleegkundige, 

niveau 5, binnen vier van de zes teams duidelijk de leider. Dit wordt zowel erkend door de niveau 5 

zelf als door de andere niveaus. Dit is in overeenstemming met de verwachting dat het verschil in 

niveaus invloed heeft op de manier waarop een zelfsturend team in de thuiszorg invulling geeft aan de 

zelfsturing. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het opleidingsniveau een indicator is van 

informeel leiderschap. Dit is in lijn met het onderzoek van Downey, Parslow en Smart (2011) dat stelt 

dat informele leiders in de zorg geïdentificeerd kunnen worden doordat ze veel expertise hebben en 

hun kennis graag delen. Daarnaast omschrijven Downey et al. (2011) dat informele leiders in de zorg 

een sterk gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid hebben over de resultaten van het team en 

dit is tevens bevestigd in het huidige onderzoek. Een mogelijke verklaring voor het feit dat het 

opleidingsniveau een indicator is voor informeel leiderschap, is dat deze ontstaan door competenties 

en gedrag te vertonen die andere groepsleden als nuttig zien voor het behalen van het groepsdoel 

(McIntyre & Foti, 2013). Het opleidingsniveau kan ervoor zorgen dat deze teamleden meer gedrag 

vertonen dat anderen als nuttig ervaren. Wat echter niet in lijn is met de literatuur is dat de traditionele 

taken van de informele leiders niet overgenomen worden door de rest van de teamleden. Asbreuk 

(2008) stelt in haar onderzoek naar zelfsturende teams in de ouderenzorg dat een informele leider 

binnen een zelfsturend team een totaal ander takenpakket uitvoert dan de andere teamleden doordat 

deze de operationele taken overnemen. Dit bleek echter niet het geval in het huidige onderzoek. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat het opleidingsniveau tegelijkertijd een verschil in operationele 

taken betekend. De niveau 5 binnen de thuiszorg is bijvoorbeeld de enige die mag indiceren. Zodoende 

kunnen de andere teamleden veel van de operationele taken niet overnemen van de niveau 5.  

De relatie tussen zelfsturing en teambinding 

Teams die aangeven dat ze zich niet zo zelfsturend tot semi zelfsturend voelen, ervaren meer 

normatieve teambinding doordat ze zelfsturend zijn. Bij één team dat zich niet echt zelfsturend voelt, 

zorgt de mate van zelfsturing die ze ervaren in veel gevallen voor minder affectieve binding. Bij de 
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teams die veel zelfsturing ervaren, zorgt de zelfsturing grotendeels voor zowel meer normatieve 

teambinding als affectieve teambinding. De mate van zelfsturing veroorzaakt dus een verandering in 

de teambinding en er zit verschil in het effect dat de verschillende mate van zelfsturing veroorzaakt.  

Uit dit onderzoek blijkt dat zelfsturing altijd zorgt voor meer normatieve teambinding. Teambinding 

kan volgens Bishop, Dow Scott en Burroughs (2000) hetzelfde gezien worden als organisatie binding 

en Meyer en Allen (1991) omschrijven dat normatief gebonden medewerkers een gevoel van 

verplichting ervaren om werk voor de organisatie voort te zetten. Deze medewerkers zouden zich 

schuldig voelen als zij de organisatie verlaten en blijven hierdoor in dienst (Meyer & Allen, 1991). Het 

feit dat alle respondenten meer normatieve teambinding ervaren door zelfsturing, zou mogelijk 

verklaard kunnen worden doordat de teamleden van zelfsturende teams nauw met elkaar samen 

werken. Hierdoor kan het psychologisch contract en het gevoel van verplichting, dat bij normatieve 

binding een grote rol speelt, extra aanwezig zijn op teamniveau. Dit kan ervoor zorgen dat de 

medewerkers zich verplicht voelen om zich in te zetten voor hun team en bij hun team te blijven.  

Wat echter opvalt is dat hoge zelfsturing meer affectieve teambinding veroorzaakt en lage zelfsturing 

minder affectieve teambinding veroorzaakt. Een mogelijke verklaring voor het feit dat hoge zelfsturing 

zorgt voor een verhoging in affectieve teambinding, biedt het onderzoek van Tjepkema (2003). 

Volgens Tjepkema (2003) leidt gedeelde verantwoordelijkheid voor het gehele werkproces tot 

teamgerichtheid, in plaats van focus op individuele doelen en prestaties. Gedeelde 

verantwoordelijkheid voor het werkproces zorgt er namelijk voor dat de teamleden dezelfde doelen 

opstellen en nastreven en dus ook een visie en waarden met elkaar delen (Tjepkema, 2003a, 2003b). 

De resultaten van dit onderzoek zijn in overeenstemming met de verwachting dat zelfsturing tot 

affectieve teambinding kan leiden indien het werkproces zorgt voor het delen van doelen, waarden en 

een visie. Hier is namelijk sprake van bij de teams die hoge zelfsturing ervaren. Zij voelen zich 

zelfsturend en voelen verantwoordelijkheid over de doelen van het team. Een mogelijke verklaring 

voor het feit dat hoge zelfsturing leidt tot hogere affectieve teambinding is dat er bij hoge zelfsturing 

sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. Deze gedeelde verantwoordelijkheid voor het 

werkproces zorgt voor teamgerichtheid en gedeelde waarden en doelen (Tjepkema, 2003). Dit kan 

ervoor zorgen dat de teams met hoge zelfsturing meer affectieve teambinding ervaren. De overige 

teams voelen zich minder zelfsturend en hebben dus voor hun gevoel minder gedeelde 

verantwoordelijkheid en minder eigenaarschap over de doelen van het team. Om deze reden zorgt de 

zelfsturing bij deze teams waarschijnlijk niet voor meer affectieve teambinding.  

Een mogelijke verklaring voor het feit dat het team met lage zelfsturing minder affectieve teambinding 

ervaart, kan zijn dat het team met een lage mate van zelfsturing tevens niet goed functioneert en veel 

druk ervaart doordat ze onderbezet is. Hierdoor zou de extra normatieve teambinding die zelfsturing 

met zich meebrengt teveel druk op onderlinge relaties kunnen zetten waardoor de affectieve 
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teambinding daalt. Uit onderzoek van Meyer, Stanley, Herscovitsch en Topolnytsky (2002) blijkt 

namelijk dat werkervaringen een antecedent zijn van affectieve teambinding. De werkervaringen 

zouden minder positief kunnen zijn als de zelfsturing teveel druk zet op de onderlinge relaties. Als de 

werkervaringen negatief worden, zou de affectieve teambinding kunnen dalen. Dit zou een mogelijke 

verklaring kunnen zijn voor het feit dat zelfsturing in dit team gerelateerd wordt aan lagere affectieve 

teambinding. 

5.2.1 Beperkingen 
Zoals bij ieder wetenschappelijk onderzoek, is ook hier sprake van enkele beperkingen die van invloed 

zijn op de kracht van het onderzoek. Allereerst moet er een kanttekening gemaakt worden met 

betrekking tot de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. De externe validiteit is bij dit 

onderzoek minimaal, omdat het onderzoek zich specifiek focust op één organisatie in de 

thuiszorgsector in Nederland. Een organisatie is niet representatief voor de rest van de thuiszorgsector. 

Bij de organisatie van het huidige onderzoek zijn recentelijk veranderingen geweest in het 

management. Zo zijn meerdere managers die maar een aantal wijkteams aanstuurden, vervangen door 

één manager die nu alle 9 wijkteams onder zich heeft. Deze verandering heeft begin 2018 

plaatsgevonden. Om deze reden zou het onderzoek bij een andere thuiszorginstelling die met 

zelfsturende teams werkt andere resultaten op kunnen leveren. Daarnaast is het aantal respondenten 

van dit onderzoek beperkt, er zijn voor dit onderzoek namelijk 18 respondenten geïnterviewd. Om de 

generaliseerbaarheid te vergroten zouden er dus meer respondenten uit verschillende organisaties 

geïnterviewd moeten worden. 

De respondentengroep van dit onderzoek zou een beperking kunnen vormen door de manier waarop 

deze verzameld zijn. De initiële gedachte was om alle respondenten te verzamelen door deze direct 

aan te schrijven, hier hebben maar een aantal medewerkers van de complete medewerkersgroep op 

gereageerd. Vervolgens is ervoor gekozen de overige respondenten doormiddel van snowball sampling 

te verzamelen. Dit houdt in dat aan de respondenten is gevraagd of zij hun teamleden konden 

verzoeken om ook mee te doen aan het onderzoek (Biernacki & Waldorf, 1981). Zodoende hebben alle 

medewerkers die mee hebben gedaan aan het onderzoek zichzelf hiervoor aangemeld. Dit zou tot 

gevolg kunnen hebben dat alleen de medewerkers die positief reageren op het onderzoek geïnterviewd 

zijn. Wat echter naar voren is gekomen in de resultaten is dat de respondenten zowel positief als 

negatief geladen antwoorden hebben gegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat de respondenten niet 

gelimiteerd zijn aan een puur positieve insteek en dat dus meerdere invalshoeken aan bod zijn 

gekomen in het onderzoek. Verder kan de respons mogelijk verklaard worden door de werkdruk die 

heerst binnen de thuiszorg en het feit dat het onderzoek plaats heeft gevonden in een vakantieperiode. 



61 
 

5.2.2 Toekomstig onderzoek 

Op basis van de hierboven besproken beperkingen en de eerder besproken wetenschappelijke 

inzichten, zijn een aantal mogelijkheden voor toekomstig onderzoek geformuleerd. 

Het krijgen van zelfsturing 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat als de organisatie de controle over de nieuwe taken houdt, 

de mate van zelfsturing niet echt vergroot worden. In zo’n situatie worden de managementtaken 

opgelegd, maar krijgen teams niet de ruimte krijgen vanuit de organisatie om deze taken zelfstandig 

uit te voeren. De verantwoordelijkheid voor het ‘hele werkproces’ is echter een voorwaarde voor 

zelfsturing. Het kan dus voorkomen dat een organisatie de taken wel heeft toegewezen maar de 

daadwerkelijke verantwoordelijkheid en regelruimte niet geeft. Als teams alleen de taken krijgen maar 

niet de autonomie die erbij hoort, kan men zich afvragen of het wel zelfsturing betreft. In zo’n situatie 

is het concept zelfsturende teams namelijk niet in zijn geheel ingevoerd. Voor vervolgonderzoek is het 

dus interessant om dieper in te gaan op de voorwaarden van het concept zelfsturing. Er is 

vervolgonderzoek nodig om te bepalen waar de grens ligt tussen taakverrijking en het toekennen van 

zelfsturing.  

Het nemen van zelfsturing 

Voor vervolgonderzoek is het relevant om te achterhalen hoe het nemen van zelfsturing tot stand 

komt. Zo kan er onderzoek gedaan worden naar het nemen van zelfsturing en waar de 

verantwoordelijkheden hierin liggen voor werknemers. Hierbij kan in worden gegaan op de vraag of 

de ontwikkeling van teams daadwerkelijk een verklaring is voor het nemen van zelfsturing. Daarnaast 

kan in worden gegaan op de karaktereigenschappen van teams die zelfsturing nemen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan self-efficacy, de al bestaande mate van autonomie en proactiviteit. Er 

kan tevens aandacht besteedt worden aan de rol van de organisatie in het stimuleren van het nemen 

van zelfsturing.  

De invulling van zelfsturing 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat het verschil in niveaus invloed heeft op de manier waarop 

een zelfsturend team in de thuiszorg invulling geeft aan de zelfsturing. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat het opleidingsniveau een indicator is van informeel leiderschap. Er is echter 

vervolgonderzoek nodig om te achterhalen of het opleidingsniveau invloed heeft op de vorming van 

informeel leiderschap. 

De relatie tussen zelfsturing en teambinding 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat zelfsturing zorgt voor normatieve teambinding, maar ook 

dat de mate van zelfsturing bepaald wat voor invloed er wordt uitgeoefend op de affectieve 



62 
 

teambinding. Voor vervolgonderzoek is het relevant om te achterhalen hoe deze relatie eruit ziet en 

waarom het effect op de affectieve teambinding varieert met de mate van zelfsturing.  

Het feit dat alle respondenten meer normatieve teambinding ervaren door zelfsturing, zou mogelijk 

verklaard kunnen worden doordat de teamleden van zelfsturende teams nauw met elkaar samen 

werken. Hierdoor kan het psychologisch contract en het gevoel van verplichting, dat bij normatieve 

binding een grote rol speelt, extra aanwezig zijn bij zelfsturende teams. Voor vervolgonderzoek is het 

relevant om de relatie tussen zelfsturing en normatieve teambinding verder te duiden. 

In het huidige onderzoek is naar voren gekomen dat zelfsturing zowel een negatief als een positief 

effect kan hebben op affectieve teambinding. Een mogelijke verklaring voor het feit dat hoge 

zelfsturing leidt tot hogere affectieve teambinding is dat er bij hoge zelfsturing sprake is van gedeelde 

verantwoordelijkheid. Een mogelijke verklaring voor het feit dat het team met lage zelfsturing minder 

affectieve teambinding ervaart, kan gerelateerd zijn aan negatieve werkervaringen. Uit onderzoek van 

Meyer, Stanley, Herscovitsch en Topolnytsky (2002) blijkt namelijk dat werkervaringen een 

antecedent zijn van affectieve teambinding. Als de werkervaringen negatief worden, zou de affectieve 

teambinding kunnen dalen. Voor vervolgonderzoek is het interessant om de relatie tussen zelfsturing 

en affectieve teambinding onder de loep te nemen omdat deze dus twee kanten op kan bewegen.  

5.2.3 Aanbevelingen voor de praktijk 

De bevindingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen dragen niet alleen bij aan de 

theorievorming, ook voor de praktijk hebben deze een aantal implicaties, deze worden hieronder 

toegelicht. 

Het krijgen van zelfsturing 

Uit de resultaten is gebleken dat alle teams voelen dat de organisatie nog wel een grote rol speelt bij 

hoe ze zich organiseren. Zo gebeurt het vaak dat de organisatie doormiddel van het 

wijkverpleegkundigenoverleg regels doorvoert en hierdoor voelen veel teams dat de organisatie hun 

zelfsturing beperkt. Alle respondenten voelen dat ze veel managementtaken opgelegd krijgen, maar 

dat ze niet de ruimte krijgen vanuit de organisatie om deze taken zelfstandig uit te voeren. Uit het 

onderzoek blijkt echter dat hoge zelfsturing een positief effect heeft op affectieve teambinding en lage 

zelfsturing een negatief effect. Aangeraden wordt om bij de taken die aan de teams toegewezen 

worden tevens de verantwoordelijkheid en regelruimte te geven. Als de organisatie zich terugtrekt in 

de controle zouden de teams zich meer zelfsturend kunnen gaan voelen. Uit onderzoek van Tjepkema 

(2003) blijkt dat om autonomie te kunnen realiseren, het belangrijk is dat het team verantwoordelijk 

wordt gehouden voor de eigen prestaties. Daarnaast is ook beslisruimte is onmisbaar om 

teambeslissingen met betrekking tot het werkproces te kunnen implementeren. Aangeraden wordt om 
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de verantwoordelijkheden over teamprestaties nadrukkelijk bij het team te leggen en als organisatie 

een ondersteunende rol aan te nemen in plaats van een controlerende rol. 

Daarnaast blijkt dat de context van de thuiszorg veel institutionele druk uitoefent die de zelfsturing 

kan beperken, maar dat de organisatie speelruimte heeft om te beslissen hoe zij die druk vertalen naar 

de wijkteams. Aangeraden wordt om gebruik te maken van human agency en waar mogelijk via deze 

manier de ruimte van de zelfsturende teams te vergroten. 

Het nemen van zelfsturing 

Zoals in de inleiding is benoemd worden zelfsturende teams veelvuldig ingevoerd binnen de thuiszorg. 

Hoe het werken in zelfsturende teams in de thuiszorg er concreet uitziet, is onderbelicht. De 

ervaringen in de mate van zelfsturing kunnen verschillen en uit dit onderzoek blijkt dat zowel de 

organisatie als de teams zelf daar een rol in spelen. Het blijkt dat de teams zelf meer zelfsturing 

kunnen nemen en dat dit afhankelijk is van de mate waarin het team ontwikkeld is en hoe het 

functioneert. Aangeraden wordt dat organisaties achterhalen wat zelfsturende teams stimuleert om 

zelfsturing te nemen en dat zij teams hierin faciliteren 

De invulling van zelfsturing 

Uit het huidige onderzoek is gebleken dat het opleidingsniveau binnen zelfsturende teams in de 

thuiszorg een indicator is voor informeel leiderschap. Zowel de teamleden van niveau 5 als van de 

andere niveaus beamen dit en de leden die het informele leiderschap uitdragen voelen dat zij door de 

omgeving en de organisatie in die positie worden gezet. Zij voelen zich teamleider en collega tegelijk 

wat volgens hun kan zorgen voor een afstand tussen de niveau 5 en de andere niveaus. Het wordt 

aangeraden dat als de organisatie van de niveau 5 verlangt dat zij fungeren als teamleider, een 

duidelijk beeld naar buiten wordt gebracht met verwachtingen van de verschillende niveaus. Hierdoor 

zal niveau 5 kunnen verantwoorden waarom deze bepaalde leiderschapstaken uitvoert.  

De relatie tussen zelfsturing en teambinding 

Door de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg, terwijl het aanbod van personeel juist daalt. Het is 

daarom van cruciaal belang dat thuiszorginstellingen hun personeel aan zich binden. Veel 

thuiszorginstellingen werken echter in zelfsturende teams en uit het huidige onderzoek blijkt dat de 

factoren die medewerkers binden verbonden zijn aan het teamniveau. Het is dus belangrijk dat de 

thuiszorgorganisaties hierin kunnen faciliteren. Bij affectieve binding, is het delen van doelen en 

waarden van groot belang. Uit het huidige onderzoek blijkt dat deze gedeelde doelen en waarden een 

nog grotere rol kunnen spelen op teamniveau. Dit komt doordat de teamleden nauwer met elkaar 

samen werken dan met de rest van de organisatie. Aangeraden wordt dat de organisatie de affectieve 

teambinding tracht te vergroten door het delen van doelen en waarden en een visie bij de teams te 

stimuleren. 
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Het huidige onderzoek is een aanvulling op de bestaande literatuur over zelfsturende teams en 

teambinding, omdat eerdere studies geen conclusies hebben gegeven over de relatie tussen zelfsturing 

en teambinding. Op basis van dit onderzoek wordt aangeraden dat thuiszorginstellingen die met 

zelfsturende teams werken, ervoor zorgen dat de teams een hoge mate van zelfsturing ervaren omdat 

dit kan zorgen voor een verhoging in niet alleen normatieve maar ook affectieve teambinding.  

Afsluiting 

In dit onderzoek is gezocht naar inzichten omtrent het werken van zelfsturende teams in de thuiszorg. 

Vanuit een wisselend beeld over zelfsturende teams vanuit de wetenschappelijke literatuur, blijkt uit 

het empirische onderzoek dat zelfsturende teams ook in de praktijk erg verschillend kunnen zijn. Het 

huidige onderzoek draagt hopelijk bij aan een duidelijker beeld van hoe het werken in zelfsturende 

teams in de thuiszorg eruit ziet. Ik hoop dat de lezer geïnspireerd raakt om kritisch te kijken naar hoe 

zelfsturende teams in de praktijk functioneren. Want vanuit de titel van dit onderzoek ‘Wel de lasten 

niet de lusten’ blijkt dat zelfsturende teams ook de verantwoordelijkheid horen te dragen over de 

managementtaken die zij van de organisatie hebben gekregen. 
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Bijlagen 
 

1. Mail naar respondenten 
Beste teams, 

In het kader van de afronding van mijn studie (master in strategische human resource management) zal ik bij 
HilverZorg een onderzoek uitvoeren. Mijn studie gaat in op het managen van arbeid en personeel, niet alleen 
gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld 
tevredenheid en motivatie). 

Samen met Jacqueline Laan en Marion Verhey ben ik opzoek gegaan naar een interessant onderwerp waarnaar 
ik onderzoek kan doen binnen HilverZorg en we hebben gekozen voor: zelfsturende teams en teambinding. 
Binnen de thuiszorgsector wordt namelijk steeds meer gewerkt met zelfsturende/zelforganiserende teams en 
teambinding is hierdoor een veel besproken onderwerp. De binding die jullie ervaren met jullie team is erg 
belangrijk want die kan invloed uitoefenen op positieve uitkomsten voor jullie eigen welzijn (tevredenheid in het 
werk) en voor de doelen van HilverZorg (teamproductiviteit, inzet). Om deze reden lijkt het mij erg interessant 
om te achterhalen hoe het werken in zelfsturende teams er voor jullie uit ziet en wat voor factoren van invloed 
zijn op de binding die jullie met jullie team hebben. 

Dit wil ik graag doen door middel van ongeveer 20 interviews. In overleg met Jacqueline en Marion is gekozen 
om deze interviews af te nemen bij 5 teams. Een interview zal niet langer dan een uur in beslag nemen en het 
wordt volledig anoniem gehouden. Het is de bedoeling dat ik de interviews opneem zodat ik deze later uit kan 
typen. De opnames en de uitgetypte interviews worden niet met Hilverzorg gedeeld. De bevindingen die ik uit de 
interviews kan halen worden algemeen omschreven in de resultaten van het onderzoek, maar zullen niet te 
herleiden zijn naar jullie persoonlijk. 

Het plan is om in april/begin mei de interviews af te nemen zodat ik genoeg tijd heb om deze te verwerken en 
conclusies en aanbevelingen te schrijven. In juli zal het onderzoek klaar zijn. Jullie zullen dan van mij een 
terugkoppeling krijgen over de resultaten en aanbevelingen die uit het onderzoek voort komen. 

Ik hoop dat jullie met mijn onderzoek mee willen werken en dat ik jullie binnenkort persoonlijk kan ontmoeten in 
een interview! Bij vragen kunnen jullie mij altijd mailen op:j.hofland@students.uu.nl 

Vriendelijke groet, 

Jade Hofland 
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2. Topiclijst  
 

 Introductie 
Onderzoek naar: 

Hoe ziet het werken in zelfsturende teams in de thuiszorg eruit en is het werken in deze teams 
gerelateerd aan de binding die medewerkers in de thuiszorg met hun team ervaren? 

 Data anoniem 
De data blijft volledig anoniem.  

 Uitkomsten onderzoek terugkoppeling 

6 juli moet in mijn onderzoek inleveren en zodra ik mijn feedback heb ontvangen, zal ik aan jullie 
een terugkoppeling sturen over mijn bevindingen, de conclusies en een eventueel advies aan 
Hilverzorg. 

Teambinding 

1. Hoe voel je je verbonden met je team? 

- Hier zelf steekwoorden van de drie vormen van teambinding in acht houden en kijken of ik die 
herken. 

Affectieve teambinding: dit verwijst naar iemands emotionele gehechtheid, de identificatie met het 
team, dus of je je erin herkent, de betrokkenheid bij het team en de mate waarin je sympathie hebt 
voor team gerelateerde zaken. Het delen van doelen en waarden is hierbij van groot belang.  

Normatieve teambinding: dit is de mate waarin een individu zich identificeert met, dus herkent in, de 
normen van het team. Als je normatieve teambinding hebt dan voel je vaak een verplichting om een 
houding aan te nemen die overeenkomt met de normen van het team en daarnaast voel je dan ook een 
gevoel van verplichting om het werk voor het team voort te zetten. Je zou je schuldig voelen als je het 
team zou verlaten en blijft daardoor bij het team. 

Continuerende teambinding: teamleden die continuerende binding ervaren, zijn zich bewust van de 
gevolgen die het verlaten van het team met zich meebrengt. Als je continuerende binding ervaart, 
zie je werk gerelateerde zaken als een investering. Als je continuerende teambinding voelt dan zal je 
het team pas verlaten als een nieuwe kans/optie gunstiger lijkt. 

Mate van zelfsturing 

2. Vraag over in welke mate jullie jezelf managen? 

 Hierbij onderscheid tussen: 

- Hoe managen jullie je taak, dus de operationele taken, de zorg? 

- Hoe managen jullie jezelf, qua regel taken, schema’s maken, budgets stellen, vakanties plannen, 
nieuwe leden aannemen etc. 

- Hoe maken jullie beslissingen? 
- Maken jullie de beslissingen zelf of speelt het management daar nog een rol bij? 
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3. Welke factoren hebben invloed op de mate waarin jullie zelf beslissingen kunnen nemen? 

4. Kun je iets vertellen over de mate waarin jij en je collega’s dingen met elkaar af moeten 
stemmen en met elkaar moeten bespreken om jullie taken uit te voeren? 

5. Wat voor invloed heeft dit, hoe jullie jezelf managen, voor invloed op je gevoel van 
verbondenheid met het team? 

 

Manier waarop invulling wordt gegeven aan zelfsturing 

6. Hoe organiseren jullie je? / Hoe managen jullie jezelf? 
Hoe geven jullie invulling aan de operationele taken en de managementtaken die jullie uitvoeren? 

- Hebben jullie bepaalde rollen binnen het team? 

- Heb je het gevoel dat mensen de leiding nemen? 

7. Welke factoren hebben invloed op de manier waarop jullie jezelf organiseren? 

8. Wat voor invloed heeft dit, de manier waarop jullie jezelf organiseren, voor invloed op je gevoel 
van verbondenheid met het team? 
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3. Codeboom 
Mate van zelfsturing 

 Factoren die de mate van zelfsturing beïnvloeden 
o Cliënten 
o De organisatie 
o Gemeenten 
o Mantelzorgers 
o Zorgverzekeraars 

 Invloed mate zelfsturing op teambinding 
 Taakafhankelijkheid 

Invulling zelfsturing 

 Factoren die de invulling van zelfsturing beïnvloeden 
o Contracturen 
o Fysiek niet bij elkaar in primaire werkzaamheden 
o Gesteldheid mentaal 
o Verschil in niveaus 

 Informeel leiderschap 
 Invloed manier organiseren op teambinding 
 Rollen 

o Begeleiding in rollen 
o Informele rollen 

Teambinding 

 Affectieve teambinding 
 Normatieve teambinding 
 Continuerende teambinding 

Overig: 

Invoering zelfsturende teams 

 Steun en terugkoppeling 

Personeelstekort 

 Omgaan met tekort 

Teamsamenstelling 

 Generatieverschillen 

 

 

 

 

 

 


