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Voorwoord  
 

Twee jaar geleden stortte ik mij in een studie-avontuur, waarbij ik op voorhand niet 
precies kon inschatten waar ik aan begon. Mijn deelname aan de Master of Health 
Business Administration (MHBA) bleek een uitdaging die ik voor geen goud had willen 
missen. De variëteit aan modules leverde me nieuwe inzichten op. De samenwerking met 
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brachten verdieping en hebben mijn scope verruimd. En de maandelijkse samenkomst in 
Epe bleek het perfecte decor om serieuze gesprekken af te wisselen met schatergelach.  

Met deze thesis rond ik de MHBA af. De kers op de taart waarbij ik net als bij de eerdere 
modules de theorie aan de praktijk mocht verbinden en vice versa. Dat heb ik gedaan 
aan de hand van twee onderwerpen die mij fascineren en op dit moment veel 
belangstelling kennen in de zorgsector: zelfsturing en HR. 

Over zelfsturing van zorgtaken is al veel geschreven; over de impact hiervan op de 
ondersteunende taken in een organisatie nog niet. Specifiek was ik als kwartiermaker HR 
voor zorgorganisatie Thebe benieuwd naar de inrichting van de HR-regeltaken. Hoe ziet 
de HR-functie binnen een intramurale zorgorganisatie eruit als de zelfsturende teams aan 
het roer staan? Het bleek een interessant thema met ‘variatie’ als kernwoord.  

Bedankt! 
Vier zorgorganisaties hebben tijd gemaakt om met mij over dit onderwerp in gesprek te 
gaan. Ik dank hen voor hun openhartigheid en inspiratie. Thebe wil ik bedanken voor de 
ruimte die ik heb gekregen om deze opleiding te volgen. 

Zonder begeleiding zat ik nu waarschijnlijk nog steeds in een iteratief denkproces. Marco 
de Witte, dank je wel voor je duw in de richting van sociotechniek. Daar ga ik ook na de 
thesis nog veel plezier aan beleven. Onze gesprekken over de wondere wereld van 
zelfsturing in de zorg waren precies wat ik nodig had om met plezier en vertrouwen aan 
dit onderzoek te blijven werken. Elly Breedveld, dank voor jouw constructieve feedback 
op de achtergrond en de ‘food for thought’, zowel tijdens het maken van de thesis als 
gedurende de MHBA-studie.  

Vrienden en familie: jullie aanmoediging en begrip hebben me er écht doorheen 
geholpen. Speciale dank aan mijn moeder en schoonvader: jullie flexibiliteit was 
geweldig! 

Trots ben ik op mijn gezin. Jullie hebben me de afgelopen twee jaar mijn gang laten gaan 
waardoor ik mezelf kon onderdompelen in het studieleven. Naomi en Sanne, mooi om te 
zien dat jullie met de maand meer zelfsturend werden. Hans, dank je wel voor je steun 
op alle fronten. Jij kent me als geen ander.  

 

Mei 2017, Jenny Schuermans 
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Management Summary 
 
Self-management and HR in intramural elderly care 
Organisations are currently operating in a turbulent environment. At the same time, they 
have been set the requirements to operate flexibly and ensure continuous innovation. 
This requires that employees have sufficient organisational capacity in order to be able to 
cope well with the variety in their work and their surroundings. The concept of self 
management fits this requirement. This as opposed to the traditional organisations where 
support is housed in central staff departments from where the ‘strategists’ determine 
what the employees in the field have to do. 

An ever-increasing number of intramural care organisations are now working with self-
managing teams. It is quite a challenge to convert the traditionally-oriented intramural 
care sector into a modern and flexible regime like self-management. 

This study offers insight into how the management structure can be defined when a 
production structure with self-managing care teams is implemented. The emphasis here 
is put on Human Resources (HR).  

Self-managing teams originate from the philosophy of the sociotechnical systems. This 
design school of thought argues for an integral review into the setup of the primary 
process (production structure), the associated support (management structure) and the 
technical systems. They attach importance to creating as little as possible division of 
work/labour or splitting of tasks.  

In accordance with the sociotechnical systems the supporting tasks have to be arranged 
as decentralised as possible. These are preferably performed by self-managing teams.  

It concerns a qualitative, exploratory in-depth study. The study links the literature of 
sociotechnical systems to a practical study at four intramural elderly care organisations. 
As a result of the confrontation of theory and practice, the degree in which the 
organisations apply the principles and design features of sociotechnical systems will be 
assessed. Likewise, insight is offered and clarified as to why any other choices are made.  

The study shows that supporting HR tasks are increasingly performed by the self-
managing teams. Moreover, the care manager often operates in the background in a 
more facilitating role. The manner in which HR professionals cope with this shift varies. A 
staff department HR still exists at all organisations despite the shifting of tasks, also for 
the other supporting departments for that matter. Thus, the functional structure within 
care organisations appears as yet unchanged. At the same time, the study reveals the 
quest to change this functional support in order to, in this way, better align with the 
flexibility required by the teams.  

The study also revealed that the arranging of organisational ability only makes sense 
when the teams are capable of using this. This is dependent on the task maturity of the 
team, which varies considerably within the care organisations. The study clearly showed 
that a difference exists between the sociotechnical systems school of thought on the one 
hand and the dynamic development that confronts the care organisations on the other. 
Not only would the redesign of both the primary process as well as the support have to 
take place completely, the same is also true for the implementation of that integral 



 
 

V 
  

design. That is easier said than done at an existing organisation for several reasons. At 
the same time, it is notable that where the sociotechnical systems emphasise arranging 
the support from the bottom up, the organisations quickly fall into the trap of doing this 
top down. 

An important scientific recommendation is to conduct research into the organisational 
flexibility of the (HR) management structure matching the task maturity of the teams.  

It is recommended that care organisations explore with an open mind for flexibility which 
support aligns best with the self-managing teams. It is a deliberate choice not to just 
write HR here, as a relevant recommendation that fits the sociotechnical systems is to 
approach the improvements in a discipline overarching manner. It also requires daring 
from an organisation to stick to the vision of self-management with associated 
organisational ability for teams. While not bowing to external organisational pressure to 
fall back into controlling behaviour.  
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Samenvatting 
 

In deze tijd werken zorgorganisaties in een turbulente omgeving. Eisen worden gesteld 
om flexibel te werken en continu te innoveren. Dat vraagt dat medewerkers voldoende 
regelcapaciteit hebben om goed te kunnen omgaan met de variëteit in hun werk en hun 
omgeving. Het idee van zelfsturende teams past hier goed bij. Als tegenstelling tot de 
traditionele organisaties waar ondersteuning is ondergebracht in centrale stafafdelingen 
van waaruit de ’strategen’ bepalen wat medewerkers in het veld moeten doen. 

Steeds meer intramurale zorgorganisaties werken met zelfsturende teams. Het is best 
een opgave om de van oorsprong traditionele intramurale zorgsector om te buigen naar 
een modern en flexibel regime zoals zelfsturing. 

Dit onderzoek geeft inzicht hoe de ondersteuningstructuur kan worden vormgegeven als 
gewerkt wordt met zelfsturende zorgteams. De nadruk wordt gelegd op Human 
Resources (HR).  

Zelfsturende teams zijn ontstaan uit het gedachtegoed van de sociotechniek. Deze 
ontwerpleer pleit voor een integrale kijk naar de inrichting van het primaire proces 
(productiestructuur), de bijbehorende ondersteuning (besturingsstructuur) en de 
technische systemen.  

Volgens de sociotechniek zouden ondersteunende taken zo decentraal mogelijk belegd 
moeten worden. Bij voorkeur worden deze door de zelfsturende teams zelf uitgevoerd.  

Dit kwalitatief, exploratieve onderzoek verbindt de literatuur van sociotechniek aan een 
praktijkonderzoek bij vier intramurale ouderenzorgorganisaties. Door de confrontatie van 
theorie en praktijk wordt bekeken in hoeverre de organisaties de principes en 
ontwerpkenmerken van sociotechniek toepassen op de HR-besturingsstructuur. Ook 
wordt inzichtelijk gemaakt en toegelicht waarom eventuele andere keuzes gemaakt zijn. 

Het onderzoek laat zien dat ondersteunende HR-taken steeds meer door de zelfsturende 
teams worden uitgevoerd. Daarbij heeft de zorgmanager vaak op de achtergrond een 
meer faciliterende rol. De manier waarop HR-professionals met deze beweging omgaan 
varieert. Bij alle organisaties is er, ondanks het verschuiven van taken, nog steeds 
sprake van een stafafdeling HR. Dit geldt overigens ook voor de andere ondersteunende 
afdelingen. Die functionele (ondersteunings)structuur binnen zorgorganisaties lijkt dus 
nog niet gewijzigd. Tegelijkertijd komt uit het onderzoek de zoektocht naar voren om 
deze functionele ondersteuning te veranderen, om zo beter aan te sluiten op de 
flexibiliteit die de teams vragen. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat het inregelen van regelruimte alleen zin heeft als de 
teams in staat zijn om deze te benutten. Dat is afhankelijk van de taakvolwassenheid 
van het team, die binnen de zorgorganisaties erg varieert. Het onderzoek maakt ook 
duidelijk dat er een verschil zit tussen enerzijds de sociotechnische ontwerpleer en 
anderzijds de ontwikkeldynamiek waar de organisaties mee te maken hebben. Niet alleen 
zou het herontwerp van zowel het primaire proces als de ondersteuning integraal moeten 
plaatsvinden, maar ook de implementatie ervan. Dat is bij een bestaande organisatie om 
meerdere redenen makkelijker geschreven dan gedaan. Tegelijkertijd valt op dat, waar 



 
 

VII 
 

de sociotechniek benadrukt om de ondersteuning bottom up in te richten, de organisaties 
juist snel in de valkuil trappen dit top down te doen. 

Een belangrijke wetenschappelijke aanbeveling is onderzoek te doen naar de flexibiliteit 
van inrichting van de (HR)-besturingsstructuur passend bij de (verschillende niveaus 
van) taakvolwassenheid van teams.  

Aan zorgorganisaties wordt de aanbeveling gedaan om met ruimte voor flexibiliteit te 
onderzoeken welke ondersteuning het beste aansluit op de zelfsturende teams. Bewust 
wordt hier niet alleen HR geschreven, omdat het passend bij de sociotechniek een 
relevante aanbeveling is om die verbeterslag discipline-overstijgend aan te vliegen. Ook 
vraagt het lef van een organisatie om vast te houden aan de visie op zelfsturing met 
bijbehorende regelruimte aan teams; de verleiding is groot door externe regeldruk terug 
te schieten naar controlerend gedrag.   



 
 

VIII 
 

Inhoud	
Voorwoord .......................................................................................................... III	

Management Summary ........................................................................................ IV	

Samenvatting ..................................................................................................... VI	

Figuren en overzichten lijst ................................................................................... XI	

1	 Inleiding ....................................................................................................... 1	

1.1	 Aanleiding ............................................................................................... 1	

1.2	 Van bureaucratisch naar flexibel regime ...................................................... 1	

1.3	 Spanningsveld ......................................................................................... 3	

1.4	 Introductie theoretisch kader ..................................................................... 4	

1.4.1	 Sociotechniek .................................................................................... 4	

1.4.2	 Focus op Human Resources ................................................................. 5	

1.5	 Afbakening onderzoek ............................................................................... 6	

1.6	 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie ........................................ 7	

1.7	 Doelstelling en vraagstelling ...................................................................... 7	

1.7.1	 Onderzoeksdoel ................................................................................. 7	

1.7.2	 Onderzoek ......................................................................................... 8	

1.7.3	 Vraagstelling ..................................................................................... 9	

1.8	 Leeswijzer .............................................................................................. 10	

2	 Context: zelfsturing in de zorg ........................................................................ 11	

2.1	 Definitie zelfsturend team ......................................................................... 11	

2.2	 Zelfsturing in de zorg ............................................................................... 12	

2.3	 Zelfsturing en ondersteuning .................................................................... 14	

2.4	 Samenvatting ......................................................................................... 14	

3	 Human Resources .......................................................................................... 15	

3.1	 Inleiding ................................................................................................ 15	

3.2	 Geschiedenis HR ..................................................................................... 15	

3.3	 HRM stromingen ...................................................................................... 15	

3.4	 HR-regeltaken ......................................................................................... 17	

3.5	 Samenvatting ......................................................................................... 18	

4	 Theoretisch kader: sociotechniek ..................................................................... 19	

4.1	 Inleiding ................................................................................................ 19	

4.2	 Ontstaan sociotechniek ............................................................................ 19	

4.3	 Complexiteitsreductie (law of requisite variety) ........................................... 21	

4.4	 Groepen als bouwstenen .......................................................................... 22	

4.5	 Hoofdlijnen integrale sociotechnische ontwerpleer ........................................ 23	



 
 

IX 
 

4.6	 Inzoomen op besturingsstructuur .............................................................. 25	

4.6.1	 Regelkringen .................................................................................... 26	

4.6.2	 Koppelingsmechanismes ..................................................................... 27	

4.6.3	 Ontwerpprincipes besturingsstructuur .................................................. 28	

4.6.4	 Besturingsniveaus ............................................................................. 29	

4.7	 Conceptueel kader HR-besturingsstructuur ................................................. 31	

5	 Onderzoeksopzet ........................................................................................... 34	

5.1	 Inleiding ................................................................................................ 34	

5.2	 Onderzoeksdesign ................................................................................... 34	

5.3	 Bureau onderzoek ................................................................................... 34	

5.4	 Praktijkonderzoek .................................................................................... 36	

5.4.1	 Selectie respondenten ........................................................................ 36	

5.4.2	 Data verzameling .............................................................................. 37	

5.5	 Data analyse .......................................................................................... 39	

6	 Resultaten .................................................................................................... 41	

6.1	 Inleiding ................................................................................................ 41	

6.2	 Introductie van de cases .......................................................................... 41	

6.3	 Impact zelfsturing op besturingsstructuur (micro-, meso-, macro) ................. 44	

6.3.1	 Micro-niveau besturingsstructuur ......................................................... 44	

6.3.2	 Meso-niveau besturingsstructuur ......................................................... 44	

6.3.3	 Macro-niveau (specialisten) ................................................................ 48	

6.4	 Impact HR-ondersteuningsstructuur ........................................................... 48	

6.4.1	 Huidige HR-regeltaken op micro-niveau ................................................ 48	

6.4.2	 Huidige inrichting HR-taken op meso-/macro-niveau .............................. 50	

6.4.3	 Horizontale en verticale afstemming .................................................... 51	

7	 Conclusies, discussie en aanbevelingen ............................................................ 54	

7.1	 Inleiding ................................................................................................ 54	

7.2	 Beperkingen van het onderzoek ................................................................ 54	

7.3	 Conclusies .............................................................................................. 55	

7.3.1	 Conclusies besturingsstructuur: theorie en praktijk ................................ 55	

7.3.2	 Conclusies HR-regeltaken (theorie en praktijk) ...................................... 61	

7.4	 Discussie en aanbevelingen ...................................................................... 63	

7.4.1	 Ontwerpvolgorde en richting ............................................................... 64	

7.4.2	 Omgaan met zelfredzaamheid: responsibility en responsiveness .............. 66	

7.4.3	 Resultaatgebieden sociotechniek ......................................................... 68	

7.4.4	 Hoofd en handen ............................................................................... 69	



 
 

X 
  

7.4.5	 Aanbevelingen specifiek voor de HR-besturingsstructuur ......................... 70	

8	 Persoonlijke reflectie ...................................................................................... 71	

9	 Bibliografie ................................................................................................... 72	

10	 Bijlagen .................................................................................................... 75	

Bijlage 1: mindmap ............................................................................................. 76	

Bijlage 2: topics procesbegeleider .......................................................................... 77	

Bijlage 3: topics groepsinterview ........................................................................... 78	

Bijlage 4: takenoverzicht ...................................................................................... 81	

Bijlage 5: respons HR-takenoverzicht per organisatie ............................................... 85	

Bijlage 6: interviews deelnemende organisaties ....................................................... 89	

 

 

  



 
 

XI 
 

Figuren en overzichten lijst 
 

Overzicht 1-1: Verschillen klassieke organisatie en zelfsturing .................................... 2	
Overzicht 3-1: HR-regeltaken ................................................................................ 18	
Overzicht 4-1: Uitgangspunten en ontwerpkenmerken HR-besturingsstructuur ............ 33	
Overzicht 5-1: respondenten ................................................................................. 38	
Overzicht 5-2: ingevulde HR-takenoverzichten ........................................................ 39	
Overzicht 6-1: Kengetallen deelnemende organisaties .............................................. 41	
Overzicht 6-2: Verloop zelfsturing casestudies en huidige productiestructuur ............... 42	
Overzicht 6-3: impact leidinggevendenstructuur ...................................................... 45	
Overzicht 6-4: HR-functionarissen ......................................................................... 51	
Overzicht 7-1: HR-taken ....................................................................................... 62	
 

Figuur 1-1: Integrale ontwerpketen Kuipers & Amelsvoort van, 1990) pag. 53 .............. 5	
Figuur 1-2: Het onderzoeksmodel ........................................................................... 8	
Figuur 4-1: Principes van zelforganisatie en noodzakelijke menselijke kwaliteiten 
(Moegan, 1986) .................................................................................................. 23	
Figuur 4-2: de integrale ontwerpketen nader uitgewerkt, (Kuipers & Amelsvoort van, 
1990); pag. 53 .................................................................................................... 25	
Figuur 4-3: Regelkringen gekoppeld aan uitvoeringsproces (Kuipers & Amelsvoort van, 
1990, pag. 155) .................................................................................................. 27	
Figuur 4-4: voorbeeld van verdeling regeltaken in team (Stermodel) .......................... 30	
Figuur 4-5: het sociotechnisch model voor de besturingsstructuur (Kuipers & Amelsvoort 
van, Slagvaardig organiseren: Inleiding in de sociotechniek als integrale ontwerpleer, 
1990) pagina 165 ................................................................................................ 31	
  



 
 

1 
 

1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 
Over zelfsturing in de ouderenzorg is al behoorlijk wat geschreven, vaak gerelateerd aan 
de thuiszorg. Minder aandacht is er voor de gevolgen van zelfsturende zorgteams op de 
ondersteuning, en hoe organisaties daar mee omgaan. Dat is verwonderlijk. Zelfsturende 
teams zijn namelijk ontstaan in het sociotechnische gedachtegoed. Deze stroming gaat 
uit van een integraal ontwerp van de organisatiestructuur. Bij het ontwerpen van het 
primaire proces wordt direct de ondersteuningsstructuur meegenomen. Tenminste, als je 
de principes van de sociotechniek leidend maakt.  

Dit onderzoek geeft inzicht in de variëteit van de HR-ondersteuningsstructuur in de 
intramurale ouderenzorg waar met zelfsturende teams gewerkt wordt. Tegelijkertijd 
wordt aan de hand van de sociotechnische ontwerpprincipes bekeken in hoeverre deze in 
het ontwerp van de HR-besturingsstructuur te herkennen zijn en wat redenen kunnen 
zijn om hiervan af te wijken. 

Dit eerste hoofdstuk is een aftrap en een opwarmer voor de rest van deze thesis. In 
paragraaf 1.2 is aandacht voor het onderscheid tussen bureaucratie en zelfsturing en in 
paragraaf 1.3 voor het spanningsveld dat daarbij hoort. Paragraaf 1.4 beschrijft kort het 
theoretisch kader en gaat dus in op sociotechniek en HR. Paragraaf 1.5 schetst de 
afbakening van het onderzoek. In paragraaf 1.6 staat de maatschappelijke en 
wetenschappelijke relevantie van het onderzoek beschreven. De doel- en vraagstelling 
komen aan bod in paragraaf 1.7. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer in paragraaf 
1.8. 

In bijlage 1 staat een mindmap met een schematische weergave van de onderwerpen in 
deze thesis. 

1.2 Van bureaucratisch naar flexibel regime 
 

De klassieke organisatiestructuren, het Taylorisme en de Bureaucratie, zagen 
organisaties als gesloten systemen met maximale scheiding en splitsing van taken. Na de 
Tweede Wereldoorlog ontstond sociotechniek als nieuw gedachtegoed voor de manier 
van organiseren van arbeid. Sociotechniek is een ontwerpleer die uitgaat van 
organisaties als open systeem en die pleit voor een integraal ontwerp met samenhang 
tussen sociale en technische aspecten. Waar klassieke structuren zich kenmerken door 
gespecialiseerde afdelingen, hiërarchische (lange) lijnen en uitgebreid beschreven 
procedures, richt de sociotechniek zich op de kracht en flexibiliteit van kleine zelfsturende 
teams, die als groep verantwoordelijk zijn voor zowel uitvoerende, ondersteunende als 
regelende taken.  

In Europa is het inzicht breed geaccepteerd dat een focus op technische innovatie 
beperkt is als dit niet samengaat met sociaal-organisatorische veranderingen. Met als 
gevolg een stroming van sociale innovatie die ervoor zorgt dat de wijze waarop het werk 
is georganiseerd verandert (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). Organisaties in 
deze tijd stellen zich open voor de veranderlijke omgeving en bewegen van een 
bureaucratisch organisatieregime naar een flexibel regime (Effectory, 2016).  
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In dit onderzoek komt regelmatig de klassieke versus de flexibele organisatiestructuur 
terug, met een specifieke blik op zelfsturing. In onderstaand overzicht staat op een rij waar 
de verschillen in uitgangspunten zitten tussen de klassieke organisatiestructuur en 
zelfsturing. Het gaat om een ‘zwart-witte’ weergave op basis van tijdens dit onderzoek 
doorgenomen literatuur (onder andere (Tjepkema, 2003), (Kuipers, Amelsvoort van, & 
Kramer, 2010), (Effectory, 2016)). Het is niet de bedoeling een waarde-oordeel te geven 
omdat afhankelijk van de context waarin een organisatie werkt zowel zelfsturing als 
bureaucratie voor- en nadelen oplevert. Het overzicht geeft wel inzicht in het spanningsveld 
waarin traditionele organisaties zich bevinden als zij zich willen ontwikkelen naar flexibele 
organisaties met zelfsturing.   
 
Overzicht 1-1: Verschillen klassieke organisatie en zelfsturing 

 Klassieke organisatie Zelfsturing  
Organisatie in de omgeving Gesloten systeem Open systeem 
Arbeid/taakontwerp Verregaande arbeidsdeling en 

splitsing van individuele taken. 
Management behoudt overzicht 
en coördineert. 

Zo min mogelijke arbeidsdeling, 
werkproces in grote onderdelen 
verdeeld, en geïntegreerde 
groepstaken. 

Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid van 
medewerkers beperkt tot 
operationele taken, terwijl 
managers en stafleden de regel- 
en ondersteunende taken 
vervullen. 

Team is verantwoordelijk voor 
het geheel van samenhangende 
taken, dat nodig is voor het 
realiseren van een bepaalde 
dienst/ product en voor het 
managen van zichzelf. 

Coördinatie Vindt veelal plaats door 
uitgebreid stelsel aan procedures 
en regels onder toezicht van 
leidinggevende. 

Medewerkers nemen (deels) 
leidinggevende en 
coördinerende rol over. Gaat 
om subtiel samenspel in team 
waarbinnen de rollen verdeeld 
zijn op basis van competenties/ 
-vaardigheden en iedereen een 
bijdrage levert aan coördi-
nerende/ regelende taken. 

Aansturing Verschillende hiërarchische  
lagen, zoals teamleiders, hoofden 
en directeuren. Traditioneel 
veelal top-down. 

Leiderschap in principe gedeeld 
met het team in meer of 
mindere mate. Rol van 
leidinggevend kader is gericht 
op faciliteren van het team en 
het realiseren van continue 
verbeteringen.  

Innovatie/verbetering  
Vanuit team  

Team is in principe vooral gericht 
op het bereiken van een 
specifieke set van doelen 
geformuleerd door het 
management. 

Teamleden nemen actieve rol in 
het stellen van de doelen en zij 
worden aangesproken op het 
zoeken naar verbeter-
mogelijkheden in de eigen 
werkprocessen en 
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diensten/producten. 

Ondersteuning  Centralistische ondersteuning in 
verschillende stafeenheden met 
veel regelruimte/invloed 

Ondersteuning in zelfsturend 
team en overgebleven 
ondersteuning in geïntegreerde 
clustergroepen. Invloed 
stafdiensten laag. 

Informatiesysteem Nadruk op informatie van boven 
naar beneden 

Nadruk van de informatie-
voorziening aan het uitvoerend 
niveau. 

 
 

1.3 Spanningsveld 
 

De zorgsector, een van oudsher bureaucratische sector (Kuipers, Amelsvoort van, & 
Kramer, 2010), toont vanaf het begin van de 21e eeuw interesse in de sociotechniek en 
haar belangrijkste troef zelfsturende teams (Sanders, 2014). Koploper was Buurtzorg die 
in 2006 zelfsturende teams in de wijkzorg invoerde en daarmee vele andere 
zorgorganisaties inspireerde om deze stap ook te zetten. Voordeel voor Buurtzorg was 
echter, dat het hier om een nieuwe organisatie ging, die vanuit een ‘groene weide’ de 
organisatie flexibel kon inrichten. Bestaande zorgorganisaties kenmerken zich van 
oudsher als functioneel aangestuurd met centraal georganiseerde stafafdelingen. In 
hoeverre lukt het deze traditionele gesloten organisaties om te buigen naar een open 
systeem met zelfsturing en daarop ook de (centrale) ondersteuningstaken aan te passen? 
Want dat zelfsturing geen ‘kunstje’ is, maar veel van de organisatie en de mensen 
vraagt, dat is duidelijk (Vermeer & Wenting, 2016).  

Deze tijd stelt hoge eisen aan organisaties op het gebied van efficiencybeheersing, 
kwaliteit, flexibiliteit en innovatievermogen. De sociotechniek pretendeert zowel de 
kwaliteit van de organisatie, de kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de 
arbeidsverhoudingen te verbeteren (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). In geval 
van de sociotechnische benadering op de intramurale ouderenzorg betekent dit dat 
medewerkers als zelfsturend team zorg verlenen aan een min of meer homogene groep 
cliënten. Daarnaast voeren teams regeltaken uit die, vóór de implementatie van 
zelfstandige teams, managers en ondersteunende afdelingen uitvoerden. De 
gedachtegang is, dat door het zorgproces als uitgangspunt te nemen en alle 
werkzaamheden in hetzelfde team te integreren, het aantal afstemmingsmomenten 
beperkt en de regelruimte voor de medewerkers vergroot worden.  

Toch is de vraag of deze benadering in de praktijk ook zo werkt. Het ziekteverzuim 
binnen de zorg is toegenomen en is hoger dan het gemiddelde van andere sectoren 
(CSB, 2016). Datzelfde geldt voor de werkdruk (Hogendorp van, 2016). Hoewel bij deze 
cijfers geen splitsing is gemaakt tussen organisaties die wel of niet met zelfsturende 
teams werken, rijst de vraag of het beleggen van regeltaken in de zorgteams goed wordt 
doorgevoerd en voor zorgmedewerkers behapbaar is. Worden zij daar voldoende in 
gefaciliteerd? Volgens De Sitter, de grondlegger van de sociotechniek in Nederland, is de 
grondstructuur van de meeste organisaties nog steeds gebaseerd op enkele ‘oerprincipes’ 
(De Sitter, 1994), die ontleend zijn aan het gesloten systeemdenken en die leiden tot de 
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bekende lijn- en functionele structuur. Dankzij ICT neemt de moderne 
(controle)bureaucratie in Nederland een prominente plaats in in verschillende sectoren, 
waaronder ook in de gezondheidszorg (Jorna, 2009). Volgens Kuipers en Van Amelsvoort 
staan “…ondanks alle managementretoriek over de noodzaak van flexibele organisaties 
een groot deel van de Nederlandse organisaties stijf van de bureaucratie en het wordt 
steeds ernstiger” (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). 

Uit onderzoek van KPMG in de zorg blijkt dat het dilemma ‘standaardisatie versus 
variatie’ bij zelfsturing een rol speelt. Een eigenschap van zelfsturende teams is dat zij 
binnen kaders, zelf hun dienstverlening mogen inrichten. Tegelijkertijd zijn juist door 
centrale inrichting standaardisatie en schaalvoordelen te behalen (KPMG, 2015).  Dit 
spanningsveld kan ertoe leiden dat zorgorganisaties bijvoorbeeld toch vasthouden aan 
centrale ondersteunende stafafdelingen. Dit strookt niet met de theorie van de integrale 
ontwerpleer sociotechniek, waar het de uitdaging is de regeltaken op het zo laagst 
mogelijke niveau neer te leggen: daar waar geregeld moet kunnen worden. Het gaan 
werken met zelfsturing vraagt om een andere kijk naar de ondersteunende taken en om 
een herziene inrichting. 

Interessant is de verschuiving van taken tussen de (operationeel) leidinggevenden, 
ondersteunende afdelingen en zorgteams als gevolg van de invoering van zelfsturing. In 
literatuur (Vermeer & Wenting, 2016) staat wel dat invoering van zelfsturende teams 
impact heeft op ondersteunende afdelingen, zoals HRM, inkoop en communicatie, omdat 
deze afdelingen meer vraaggericht moeten werken. In de literatuur is ook terug te 
vinden hoe een aangepaste inrichting eruit zou moeten zien. Denk hierbij aan het 
decentraal opstellen van stafafdelingen en het opnemen van oorspronkelijke 
stafactiviteiten in de zelfsturende teams. Dit is snel geschreven, maar niet zo eenvoudig 
uit te voeren, omdat het een revolutionaire stap is in de samenwerkingsrelaties. Status 
wordt dan bijvoorbeeld niet meer gekoppeld aan hiërarchische posities, maar aan de 
toegevoegde waarde van ondersteuning aan het primaire proces. 

1.4 Introductie theoretisch kader 
 
Deze thesis gaat nader in op de theorie van de sociotechniek en besteedt aandacht aan 
HR-regeltaken. Deze onderwerpen komen respectievelijk in hoofdstuk 3 en 4 aan bod. In 
deze paragraaf wordt alvast een voorschot genomen om in paragraaf 1.7 het 
onderzoeksdoel te kunnen verhelderen. 

1.4.1 Sociotechniek  
 

In dit onderzoek wordt de definitie van sociotechniek van Van Amelsvoort gebruikt: 

“De moderne sociotechniek kan gezien worden als de bedrijfskundige studie van het 
functioneren van organisaties, in relatie tot de omgevingscontext, die door de onderlinge 
samenhang tussen organisatievormgeving, in termen van structuur en systemen 
(technisch instrumentatie) en sociale variabelen (attributen van mensen en onderlinge 
relaties) wordt bepaald.”, (Amelsvoort van, 1999) 
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Sociotechniek is dus een integrale ontwerpleer, gericht op de structuur van de 
organisatie, die zowel kijkt naar de primaire zorg (productie), ondersteunende taken 
(besturing) als benodigde (technische) systemen.  

Zie hieronder alvast een schematische weergave van de integrale ontwerpketen, die in 
hoofdstuk 4 een nadere toelichting krijgt. 

 

 

 

1.4.2 Focus op Human Resources  
 
Dit onderzoek kijkt binnen de besturingsstructuur specifiek naar de inrichting van de 
regeltaken op het gebied van Human Resources (HR). Waarom HR? De belangrijkste 
kapitaalbron binnen de zorg zijn mensen: er wordt gewerkt met mensen voor mensen. 
De impact op de mensen in de zorg is groot als organisaties overgaan op zelfsturing; 
functioneren in een zelfsturende organisatie vereist andere kwaliteiten. Zoals eerder 
aangegeven, betekent de inrichting van zelfsturing dat de operationeel leidinggevende 
functies wegvallen: het is interessant te onderzoeken waar deze taken naar toe gaan. 
Daarnaast liggen er op het vlak van HR in de ouderenzorg verschillende uitdagingen, 
zoals de krappe arbeidsmarkt, het imago van de ouderenzorg, de toename van de 
complexiteit van intramurale zorg en de impact hierop op de teamsamenstelling. Het is 
van belang dat de besturingsstructuur op die uitdagingen inspeelt. Flexibiliteit om om te 
kunnen gaan met complexe omgevingen is een belangrijk uitgangspunt in de 
sociotechniek (Kuipers & Amelsvoort van, 1990) (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 
2010). Tenslotte blijkt uit de literatuur dat een groot deel van de ondersteunende taken 
van het primaire proces bij zelfsturing uit HR-gerelateerde processen bestaat 
(STGroep2001). 
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Figuur 1-1: Integrale ontwerpketen Kuipers & Amelsvoort van, 1990) pag. 53 
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Over HR is veel geschreven en onderzocht. Toch is er geen eenduidig beeld op het 
vakgebied en ook niet op het takenpakket, oftewel de regeltaken. Dit onderzoek 
beschrijft de inrichting van vier hoofdtaken van HR, namelijk:  

1) werving/selectie/plaatsing, 2) opleiden en ontwikkeling 3) beoordelingssysteem 4) 
beloningsysteem en 5) verzuim. Dit komt in hoofdstuk 3 nader aan bod. 

1.5 Afbakening onderzoek 
 

Dit onderzoek richt zich op intramurale langdurige zorg. De regeltaken van zelfsturende 
zorgteams in de wijk (extramurale zorg) en in woonzorgcentra (intramurale zorg) zijn 
verschillend omdat in een andere context wordt gewerkt. Bij extramurale zorg is door de 
aard van de werkzaamheden eerder sprake van zelfsturing. Met de eigen regelruimte 
wordt van wijkverpleegkundigen van oudsher meer zelfstandigheid verwacht, omdat zij 
individueel bewoners achter de voordeur helpen. In een intramurale setting is de 
bureaucratie sterker geworteld omdat medewerkers 24 uur verantwoordelijk zijn voor 
cliënten wat eerder tot een controlerende cultuur leidt. Medewerkers en managers 
werken in een zelfde huis. Dit maakt het lastiger om los te laten, er wordt eerder geleund 
op aanwezige ondersteuning. Dit maakt het interessant om dit vraagstuk te onderzoeken 
in een intramurale context. 

Binnen de intramurale ouderenzorg kunnen, zoals de sociotechniek dit aangeeft, 
verschillende zorgstromen worden geïdentificeerd. Een gangbare indeling is die van 
verpleeghuiscliënten die naast zorg ook een beroep doen op verpleging en behandeling, 
en verzorgingshuiscliënten, die wel zorg ontvangen, maar geen beroep doen op 
behandeling in hun woonzorgcentrum (lichtere zorgvraag). Daarnaast kunnen er ook nog 
cliënten zijn die gespecialiseerde zorg nodig hebben, zoals cliënten met niet-aangeboren 
hersenletsel. De grootste groep mensen die intramuraal woont, is echter de groep 
verpleeghuiscliënten. De overheid stuurt erop aan om mensen steeds langer thuis te 
laten wonen. Dit betekent dat de doelgroep die verpleeghuiszorg nodig heeft alleen maar 
zal toenemen. In dit onderzoek is er dan ook voor gekozen om de stroom 
verpleeghuiscliënten als zorgstroom te gebruiken. Hoewel bij verpleeghuiszorg de 
behandeling een onderdeel vormt van de zorg aan bewoners, wordt dit specialisme 
buiten beschouwing gelaten, omdat de behandelaren over het algemeen niet in het 
zorgteam werken, maar vanuit een aparte afdeling. 

Daarnaast richt dit onderzoek zich op organisaties die reeds werken met zelfsturende 
teams, zodat de verschuiving van regeltaken in beeld kan worden gebracht: vóór de 
invoering van zelfstandige teams en daarna.  

Om enigszins te kunnen vergelijken en zelfsturing in verschillende ontwikkelfases 
plaatsvindt, bijvoorbeeld in taakvolwassenheid van teams, kijkt het praktijkonderzoek 
naar organisaties die minimaal 2 jaar met zelfsturende teams werken. 

Verder is in dit onderzoek de keuze gemaakt om de inrichting van de HR-regeltaken 
vanuit sociotechnisch perspectief te bekijken. Dit betekent dat binnen de 
besturingsstructuur slechts één ondersteuningsdiscipline belicht wordt. Dat lijkt niet 
logisch, omdat sociotechniek benadrukt dat een ontwerp integraal benaderd moet 
worden. Dat zou echter betekenen dat alle ondersteuningsactiviteiten aan het primaire 
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proces moeten worden bekeken en dat was niet haalbaar. Daarom is de keuze gemaakt 
een verdieping aan te brengen voor de discipline die het sterkst verbonden is aan de 
zorgsector, het menselijk kapitaal. Indien tijdens het empirisch onderzoek relevante 
informatie naar boven komt over de besturingsstructuur in relatie tot alle 
ondersteuningsdisciplines, zoals Financiën, ICT, etc., dan wordt dit zeker verwerkt in de 
resultaten.  

1.6 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
 

In de afgelopen paragrafen is de aanleiding van dit onderzoek toegelicht. Daaruit blijkt 
dat steeds meer intramurale zorgorganisaties met zelfsturende teams werken. Vanuit een 
integraal gedachtegoed is binnen de sociotechniek het begrip zelfsturende teams 
ontstaan. Dat lijkt niet bij veel organisaties bekend te zijn. Terwijl het systematisch 
bekijken van de sociotechnische ontwerpleer kan helpen bij het meer tot elkaar brengen 
van de werelden van bureaucratie en het flexibel regime. Door niet alleen te kijken naar 
de productiestructuur met zelfsturende teams, maar ook naar de 
ondersteuningsstructuur en dus integraal naar wat teams nodig hebben om zich te 
ontwikkelen. Volgens de sociotechniek gaat daarmee niet alleen de kwaliteit van de 
organisatie, maar ook de kwaliteit van arbeid en van de arbeidsverhoudingen omhoog.  

Bestaand onderzoek legt vooral de nadruk op de inrichting van de productiestructuur bij 
zelfsturende teams. Daarom in dit onderzoek aandacht voor de besturingsstructuur, 
specifiek voor HR, passend bij de intramurale ouderenzorgorganisaties die werken met 
zelfsturende teams. Het geeft inzicht in hoeverre zorgorganisaties de theorie van 
sociotechniek als uitgangspunt nemen en waarom zij hier eventueel van afwijken. Dit 
geeft de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek aan.  

Tegelijkertijd zijn intramurale zorgorganisaties aan het zoeken naar een passende 
ondersteuningsstructuur bij het concept van zelfsturende teams. De behandeling van 
zowel de theorie als de vergelijkende casestudy in het praktijkonderzoek maakt dit 
onderzoek voor intramurale zorgorganisaties met zelfsturende teams maatschappelijk 
relevant omdat organisaties inzicht krijgen in de mogelijke inrichtingen en van elkaar 
kunnen leren. 

1.7 Doelstelling en vraagstelling 
 

1.7.1 Onderzoeksdoel 
 
Dit is een praktijkgericht probleemsignalerend onderzoek. Om moverende redenen wordt 
binnen de zorg gekozen voor een productiestructuur met op micro-niveau zelfsturende 
teams. Binnen de sociotechniek gaat het echter om een integraal en dus samenhangend 
structuurontwerp van productie, besturing en (technische) systemen. Deze thesis 
onderzoekt in hoeverre de HR-besturingsstructuur in intramurale ouderenorganisaties 
aansluit op de gekozen productiestructuur van zelfstandige teams.  

Het doel van het onderzoek is het geven van inzicht en hieraan gekoppelde 
aandachtspunten aan het bestuur van intramurale ouderenzorginstanties over de 
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inrichting van de HR-besturingsstructuur en dus de HR-regeltaken, passend bij de 
productiestructuur van zelfsturende teams 

door 

een vergelijk te maken tussen de theorie van sociotechniek en de praktijk van de 
inrichting van de besturingsstructuur gericht op de discipline HR. 

Kernbegrippen uit de doelstelling van het onderzoek zijn: 

- Zelfsturende intramurale zorgteams (toelichting hoofdstuk 2) 
- HR-regeltaken (toelichting hoofdstuk 3) 
- Sociotechniek (toelichting hoofdstuk 4) 

 

1.7.2 Onderzoek 
 

De schematische weergave van het onderzoek is als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit dit onderzoeksmodel blijkt, dat theoretisch onderzoek is verricht om kennis te 
vergaren over sociotechniek als grondlegger van de zelfsturende teams. Tevens is in de 
literatuur onderzocht welke HR-regeltaken er zijn aan de hand van recente literatuur 
(Armstrong & Taylor, 2017). Dit heeft geleid tot sociotechnische aandachtspunten voor 
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de HR-besturingsstructuur bij de productiestructuur van zelfsturende teams en tot een 
overzicht van HR-regeltaken. Bij vier intramurale ouderenorganisaties is vervolgens door 
middel van interviews in de praktijk getoetst hoe wordt omgegaan met de 
aandachtspunten. De vier analyses die hieruit voortkomen zijn onderling vergeleken en 
leiden samen met input verkregen uit het literatuuronderzoek tot inzicht en 
aanbevelingen. 

1.7.3 Vraagstelling 
 

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: 

Op welke wijze wordt de HR-besturingsstructuur ingericht in relatie tot de 
productiestructuur van zelfsturende teams bij intramurale ouderenzorgorganisaties?  

De deelvragen zijn gekoppeld aan het theoretische gedeelte, het empirisch onderzoek en 
de confrontatie tussen theorie en praktijk. 

Theorie 

- Welke HR-regeltaken zijn vast te stellen aan de hand van de literatuur? 
- Welke aandachtspunten worden in de theorie van sociotechniek gehanteerd bij de 

inrichting van de besturingsstructuur op micro-,meso- en macro-niveau, als 
gekozen wordt voor een productiestructuur met zelfsturende teams? 

- Wat betekenen deze aandachtspunten voor de HR-besturingsstructuur binnen 
organisaties? 

 
Praktijk 

- In hoeverre heeft de inrichting van de productiestructuur naar zelfsturende teams 
binnen de intramurale ouderenzorg geleid tot aanpassingen in de 
besturingsstructuur en dan specifiek op de discipline HR en op welke wijze?  

- Hoe zijn de HR-regeltaken binnen de intramurale ouderenzorg belegd op micro-, 
meso- en macro-niveau na invoering van de zelfsturende teams? 

- Wat zijn ervaringen met, overwegingen bij en meningen over de huidige en 
gewenste inrichting van de HR-besturingsstructuur in relatie tot de 
productiestructuur in de ogen van zorgmedewerkers, HR-professionals en 
zorgmanagers in ouderenzorgorganisaties? 
 

Confrontatie theorie en praktijk 

 
- Wat levert de vergelijking van de theorie en praktijk op aan inzichten en 

aandachtspunten omtrent de inrichting van de HR-besturingsstructuur bij 
intramurale ouderenzorgorganisaties die werken met zelfsturende teams?  
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1.8 Leeswijzer 
 

Na deze aftrap in hoofdstuk 1 schetst hoofdstuk 2 de context van zelfsturing in de zorg. 
Daarna is er een bewuste keuze gemaakt om eerst in hoofdstuk 3 een verdieping te 
geven op het theoretisch kader van HR. Daardoor is het in het theoretisch kader van 
sociotechniek in hoofdstuk 4 namelijk mogelijk de gevonden sociotechnische ontwerp- en  
uitgangspunten van de besturingsstructuur direct te koppelen aan de discipline HR. 
Vervolgens licht hoofdstuk 5 het empirisch onderzoek toe, waarna in hoofdstuk 6 de 
resultaten van dit onderzoek staan.  

De theorie en praktijk leiden tenslotte tot conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. 
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2 Context: zelfsturing in de zorg 
 

Alvorens hoofdstuk 3 en 4 nader ingaan op de theorie, schetst dit hoofdstuk de context 
van de zelfsturing in de zorg. 

2.1 Definitie zelfsturend team 
 

Zelforganiserende teams, zelfsturende teams, zelfsturing, resultaat verantwoordelijke 
eenheden…. Termen die je tegenkomt wanneer regie en verantwoordelijkheid meer bij de 
medewerkers worden neergelegd. Zelfsturing is een veelgebruikte term en wordt ook in 
dit onderzoek gebruikt. Zelfsturing is echter wel een relatief begrip. Hiërarchie blijft 
noodzakelijk om de strategie en operatie te verbinden, voor het vaststellen en bewaken 
van kaders, voor het inspireren en corrigeren van medewerkers en dergelijke 
(Amelsvoort van, 2010). De uitdaging is te komen tot communicerende vaten. Dat wat 
een team (nog) niet oppakt, wordt door een leidinggevende of ondersteunende functie 
uitgevoerd. 

Wat wordt met een zelfsturend team bedoeld? Hiervoor is geen eenduidige uitleg te 
geven, omdat de invulling van een zelfsturend team afhankelijk is van de context 
waarbinnen deze opereert. Zo zal een zelfsturend team met productiemedewerkers 
anders van aard zijn dan bij een team docenten, of bij een zorgteam. Tjepkema pleit er 
voor die verschillen in acht te nemen (Tjepkema, 2003).  

Tjepkema heeft de verschillende definities naast elkaar gelegd en is aan de hand van 
sleutelkenmerken tot een nieuwe definitie gekomen. Ze geeft aan dat elke definitie een 
bepaalde mate van zelfsturing in zich heeft. De definitie van Tjepkema wordt in deze 
thesis aangehouden.    

Een zelfsturend team is volgens de definitie en toelichting van Tjepkema (2003): 

“Een min of meer vaste groep medewerkers die dagelijks samenwerken, en als een team 
de verantwoording dragen voor een geheel van samenhangende activiteiten die nodig 
zijn om een duidelijk omschreven, herkenbaar product of dienst aan te leveren aan een 
interne of externe klant. 

Het team is, tot op zekere hoogte, verantwoordelijk voor het managen van zichzelf en de 
taak die ze uitvoert, op basis van een duidelijk en gemeenschappelijk doel. 

Om dit te kunnen heeft het team de beschikking over relevante informatie, de nodige 
bekwaamheden en hulpmiddelen (resources), en beschikt ze over de autoriteit om 
zelfstandig beslissingen te nemen met betrekking tot het werkproces (bijv. problemen 
oplossen, proces optimaliseren). 

Een zelfsturend team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de resultaten. Een 
aantal organisatorische werkzaamheden zijn nodig om dat mogelijk te maken. Waar in 
een hiërarchie de teamleider deze taken meestal op zich nam, doen de teamleden dat bij 
zelfsturing zelf.” 
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2.2 Zelfsturing in de zorg 
 

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties met zelfsturende teams aan de slag 
gaan. Van Amelsvoort (1999) benoemt de volgende, die andere auteurs, waaronder 
Tjepkema (2003) en Nyfer (2012) bevestigen: 

- Het verhogen van de flexibiliteit, oftewel het snel kunnen inspelen op wisselende 
behoeften van cliënten;  

- Het verhogen van de betrokkenheid van de medewerkers bij het realiseren van de 
doelen van de organisatie; 

- Het verhogen van de productiviteit en verlaging van de kosten; 
- Het aanbrengen van een vereenvoudiging in de aansturing van mensen en 

processen; 
- Het verhogen van de kwaliteit van het personeel. 

Aanvullend geeft Tjepkema (2003) aan dat organisaties ook kiezen voor zelfsturende 
teams omdat dit bijdraagt aan de strategie om zich te ontwikkelen als een lerende 
organisatie.  

Kortom, het werken met zelfsturende teams kan een bijdrage leveren aan de  
cliënttevredenheid, medewerkertevredenheid, effectieve en efficiënte inzet van 
medewerkers.    

De zorgsector toont vanaf het begin van de 21e eeuw belangstelling in zelfsturende 
teams. Dat is relatief laat in vergelijking tot andere sectoren, zoals de auto-industrie, die 
al vanaf de zestiger jaren met vormen van zelfsturing werkte. Dit is opvallend omdat 
zorgverlening zich juist goed leent voor zelfsturing. Stoker schrijft hierover in een uitgave 
van KPMG: “De zorgsector leent zich potentieel goed voor zelfsturing. De professionals 
hebben een grote eigen verantwoordelijkheid en rol in het contact met de cliënt. 
Zelfsturing past goed in die context, omdat het team een afgebakend geheel van taken 
heeft en omdat de leden elkaar nodig hebben om goed zorg te kunnen verlenen. Ook is 
duidelijk wat de resultaten zijn waar je het team op kunt aanspreken.” (KPMG, 2015) 

Waarschijnlijk heeft deze latere start onder andere te maken met de periode van 
schaalvergroting en standaardisatie, die de zorgsector net achter de rug heeft. Het 
gedachtegoed van Taylor paste daar goed bij. Vroege vormen van zelforganisatie zijn 
toen juist naar de achtergrond geraakt, zoals de wijkverpleging vanuit het Groene Kruis.  

De transities en hervormingen die de afgelopen jaren plaatsvonden in de langdurige 
zorg, creëerden een nieuw moment om vormen van zelfsturing af te wegen en de rol van 
de professional in de primaire zorg weer op de voorgrond te plaatsen (KPMG, 2015).  
Buurtzorg was als extramurale zorgorganisatie in 2006 koploper. De vraag is wel in 
hoeverre Buurtzorg dit bewust vanuit een sociotechnische benadering heeft gedaan 
(Lekkerkerk, 2015). Het is in ieder geval zeker dat Buurtzorg verschillende andere 
zorgorganisaties inspireerde om ook de stap tot zelfsturing te zetten.  

Uit literatuuronderzoek van Sanders (Sanders, 2014) blijkt dat voor zorginstellingen 
zowel economische als maatschappelijke redenen aanleiding zijn om tot zelfsturing over 
te gaan. Aansluitend op de hierboven genoemde interne redenen benoemt hij complexe 
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zorgtaken, een veranderende arbeidsmarkt, een veranderende vraag en de vergrijzing. 
De factoren op relationeel, sociaal en arbeidstechnisch gebied lijken als reden om te 
starten met zelfsturende teams onderbelicht, terwijl ook die in het bovenstaande rijtje 
van Van Amelsvoort expliciet staan vermeld.   

Hoe dan ook groeit het besef bij (intramurale) zorgorganisaties dat externe 
ontwikkelingen vragen om een nieuwe manier van werken. Waar de nadruk van de zorg 
vroeger lag op het zorgen voor cliënten in de zorginstelling, gaat het steeds meer om het 
creëren van een netwerk met familie, vrijwilligers en andere zorgaanbieders om cliënten 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat stelt hoge eisen aan het team: zij moeten niet 
alleen met directe zorgcollega’s, maar ook met partijen in de omgeving communiceren.  

Ook de zorgvrager en diens mantelzorger zijn veranderd van onwetende, passieve 
consumenten van zorg naar geïnformeerde burgers. Zij zoeken samen met de 
zorgprofessional naar maatwerkoplossingen passend bij de individuele behoefte. Dat 
vraagt handelingsruimte voor de zorgprofessionals voor het organiseren van het eigen 
werk.  

Deze ontwikkelingen geven aan dat een groter beroep wordt gedaan op de flexibiliteit, 
het initiatief, de klantgerichtheid en het vermogen tot samenwerken. Werken met 
zelfsturende teams is een instrument om dat te ondersteunen (Nyfer, 2012).  

Een andere ontwikkeling is dat de zorgvraag door vergrijzing weliswaar groter wordt, 
maar de beschikbare budgetten niet meegroeien. Er wordt gezocht naar efficiëntere 
zorgvormen. Het werken met zelfsturende teams leidt veelal tot lagere overheadkosten 
omdat het aantal leidinggevende en vaak ook centrale ondersteuningsfuncties 
vermindert. 

Daarnaast is het personeelstekort een van de grootste uitdagingen in de zorg. De 
zorgvraag wordt door de vergrijzing groter, terwijl er tegelijkertijd minder mensen 
beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk voor zorgorganisaties om in te 
spelen op de behoeften van (potentiële) medewerkers, die, vanwege verschillende 
levensfasen en waardepatronen uiteenlopen. Dat vraagt flexibiliteit en aandacht voor een 
optimale inzet van medewerkers om arbeidskrachten te werven en te behouden. 
Zelfsturing en een grotere autonomie maken de zorg aantrekkelijker (Raad voor de 
Volksgezondheid & Zorg, 2010). 

Uit de Financiële Zorgthermometer van HEAD blijkt dat 50% van de VVT-organisaties de 
veranderingen in de zorgsector tegemoet wil treden met zelfsturende teams (HEAD, 
2015-4). Duidelijk is dat de invoering van zelfsturing in eerste instantie gericht was op de 
extramurale zorgonderdelen. Dat is ook wel te verklaren, omdat zelfsturing in de 
intramurale zorg ingewikkelder is. Intramurale zorgprofessionals zijn, anders dan in de 
thuiszorg, minder ingesteld op zelfstandig werken. Intramuraal zijn cliënten en 
mantelzorgers ook minder gewend dat zij een actieve rol hebben in het zorgproces. 
Bovendien ligt het gemiddelde opleidingsniveau er iets lager. Tevens is het bij 
intramurale zorg makkelijker te leunen op ondersteunende professionals die in de buurt 
zijn.	
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Uit de website van ‘In voor zorg1’ blijkt echter dat verschillende intramurale 
zorgorganisaties de afgelopen jaren de stap naar zelfsturende teams maakten. Een trend 
die zich de aankomende jaren naar verwachting alleen maar door zal zetten. 

 

2.3 Zelfsturing en ondersteuning 
 

Uit de eerder vermelde definitie van zelfsturing van Tjepkema in paragraaf 2.1 blijkt uit 
de laatste alinea dat regeltaken een onderdeel vormen van het zelfsturend team. Een 
zelfsturend team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de resultaten. Een 
aantal organisatorische werkzaamheden zijn nodig om dat mogelijk te maken. Waar in 
een hiërarchie de teamleider deze taken meestal op zich nam, doen de teamleden dat bij 
zelfsturing zelf. 

Uit de literatuur en informatie op internet wordt duidelijk dat het beleggen van deze 
regeltaken in zorgteams consequenties heeft voor de teamleden zelf, maar ook voor de 
van oudsher veelal als stafafdelingen georganiseerde ondersteuning (Kuipers, Amelsvoort 
van, & Kramer, 2010; In voor zorg, 2015; KPMG, 2015; Vermeer & Wenting, 2016; 
Gouw, M. de, 2016). In sommige bronnen staan ook suggesties hoe de ondersteuning 
zich zou moeten aanpassen: naar vraaggericht, procesgestuurd, met meer front-office. 
Maar de gelijktijdige opdracht tot doelmatige en efficiënte inrichting van de 
ondersteunende diensten zorgt bij zorgorganisaties voor hoofdbrekens. Zelfsturing leidt 
namelijk tot een grotere variëteit in vragen, die de ondersteuning vaak met minder 
mensen moet beantwoorden.  

Het inzicht in hoe bij intramurale zorgorganisaties de ondersteunende diensten zich 
daadwerkelijk aanpassen op de inrichting van het primaire proces, wordt in die bronnen 
slechts beperkt gegeven. Uit de resultaten van het programma ‘Zelfsturing’ van ‘In voor 
zorg1’ staat dat een aantal organisaties de staf heeft omgevormd tot een service-
organisatie (In voor zorg, 2015). Een vorm die ook in de theorie van sociotechniek 
terugkomt. De voorbeelden waar concrete verandering in de ondersteunende diensten is 
doorgevoerd is echter slechts mondjesmaat te vinden. Volgens Nyfer voeren weinig 
organisaties het concept zelfsturing volledig door (Nyfer, 2012).  

 

2.4 Samenvatting 
 

Zelfsturing in de zorgsector is een hot item. Het besef is aanwezig, dat de eisen van deze 
tijd vragen om flexibelere werkvormen. Nadat in eerste instantie vooral extramurale 
teams zelfsturend gingen werken, maken ook intramurale zorgorganisaties de overstap. 
Het is duidelijk dat ondersteunende taken een onderdeel zijn van zelfsturende taken. De 
vraag is nog wat de impact is op de bestaande ondersteunende afdelingen als tot 
zelfsturing wordt overgegaan en welke ondersteunende taken door de zorgteams worden 
uitgevoerd.  

                                            
1 Het programma “In voor zorg” is een initiatief van het ministerie van VWS en Vilans, het kenniscentrum 
langdurige zorg, dat zorgorganisaties ondersteunt bij het toekomstbestendig worden. 
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3 Human Resources  
 

3.1 Inleiding 
 

Nadat in hoofdstuk 2 een schets is gegeven van zelfsturing in de zorg, neemt dit 
hoofdstuk het aandachtsgebied HR (Human Resources) onder de loep. Hoewel de 
sociotechniek als basis dient voor dit onderzoek, is bewust gekozen om eerst een 
toelichting te geven op HR. In hoofdstuk 4 volgt de sociotechnische verdieping. Daardoor 
kan aan het einde van hoofdstuk 4 in het samenvattende theoretisch kader van de 
sociotechniek direct de koppeling gemaakt worden met de informatie verkregen uit dit 
HR-hoofdstuk.  

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de onderzoeksvraag: 

Welke HR-regeltaken zijn vast te stellen aan de hand van de literatuur?  

Eerst wordt in paragraaf 3.2 gekeken naar de geschiedenis van HR. Daarna volgt een 
toelichting op de HR-stromingen in paragraaf 3.3. Vervolgens komen de HR-taken aan 
bod in paragraaf 3.4 om af te sluiten met een samenvatting in paragraaf 3.5. 

 

3.2 Geschiedenis HR 
 

Net als het ontstaan van sociotechniek als reactie op de doorgevoerde scheiding van 
planning en uitvoering in de periode van het scientific management, ontstond na de 2e 
wereldoorlog de stroming Human Relations. Dit gedachtegoed was niet gericht op het 
taakontwerp maar liet de invloed van sociale factoren op het gedrag van medewerkers 
zien. Arbeidstevredenheid werd weliswaar belangrijker, maar het gedachtegoed van het 
Taylorisme bleef toch bewaard tot 1965. Sociale processen werden als apart beleid 
gezien waardoor personeelsmanagement geïsoleerd raakte van andere bedrijfsprocessen.  

Na 1965 ontstond een periode van economisch betere tijden waardoor er ook meer 
behoefte ontstond aan arbeidsontplooiing door middel van taakverbreding en –
verruiming.  

Tijdens de oliecrisis in de zeventiger jaren heerste veel onzekerheid en hoge 
werkloosheid: personeelsmanagement werd zakelijker en de personeelsmedewerkers 
moesten hun meerwaarde aantonen. Aansluitend volgde eind van de 20e eeuw een 
periode met behoefte aan differentiatie en flexibiliteit omdat routinematige taken werden 
geautomatiseerd (Foot & Hook, 2009). 

3.3 HRM stromingen 
 

Als geschreven wordt over HR als vakgebied, wordt in de literatuur meestal niet de term 
HR maar HRM gebruikt. HRM staat voor Human Resource Management. In dit onderzoek 
wordt bewust gekozen voor de term HR (Human Resources) omdat HRM zou kunnen 
duiden op specifiek managementtaken. In dit onderzoek is juist interessant te kijken op 
welk niveau de HR-taken worden uitgevoerd. Alleen in deze paragraaf wordt de term 
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HRM gebruikt om een definitie te kunnen geven van het vakgebied gekoppeld aan HR en 
inzicht in de stromingen binnen dit vakgebied.  

Er is veel geschreven over HRM als vakgebied. Daaruit komt een grote diversiteit in hoe 
HR als functie in een organisatie wordt vormgegeven, naar voren. Hoewel er geen 
unanieme definitie lijkt te zijn voor HRM, is het een internationale wereldwijd erkende 
term.  

In dit onderzoek wordt de definitie van Purcell en Boxall gehanteerd, omdat deze in het 
kort weergeeft wat HRM inhoudt (Purcell & Boxall, 2011): 

HRM refers tot all those activities associated with the management of work and people in 
organizations. 

Centraal staat dat de belangen van de organisatie en de medewerkers verenigd moeten 
worden. Er zijn twee ‘scholen in denken’ om aan dit centrale punt tegemoet te komen.  

Het Michigan model is de harde versie van HRM en gaat ervan uit dat voorrang wordt 
gegeven aan de externe afstemmingsproblematiek: hoe wordt personeelsmanagement 
afgestemd op de omgeving van de organisatie? Belangen van werknemers en organisatie 
staan wel centraal, maar de invulling is afhankelijk van de marktstrategie. De HR-
instrumenten zoals werving & selectie en beoordelen, worden zo ingezet dat de werknemers 
zich beter naar de organisatie voegen. Het gaat hier om een ‘fit’-model waarbij het 
uitgangspunt een organisatie is die bij de marktstrategie past. 

Het Harvard-model bevindt zich in de softe hoek van HRM. Hierbij wordt de nadruk gelegd 
op de interne afstemming van verwachtingen en belangen van bedrijf en werknemers. 
Integratie en betrokkenheid van een medewerker zijn alleen te verwachten als de 
onderneming hem confronteert met een uitdagende arbeidssituatie. In dit model staat de 
werknemersinvloed centraal (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). Ook het Harvard-
model is een fit-model, maar hierbij wordt meer gewicht gegeven aan de bekwaamheden 
en verwachtingen van de werknemer. 

Beide stromingen gaan uit van een goede onderlinge afstemming van het bedrijfs- en 
werknemersbelang. Een andere overeenkomst is dat beide richtingen vinden dat HRM een 
integraal onderdeel moet zijn van het strategisch ondernemingsbeleid. 

Het HR-beleid is in veel organisaties nog grotendeels gebaseerd op een ‘fit’ benadering 
(Kuipers, Kramer, & Amelsvoort van, 2011-02). Vooruitlopend op hoofdstuk 4 is duidelijk 
dat deze benaderingen afwijken van de integrale ontwerptheorie, die gericht is op een 
structuur waarin de kwaliteit van de organisatie (aansluitend bij de marktstrategie) en de 
kwaliteit van arbeid (ontwerp van werkplekken met kansen op betrokkenheid) hand in hand 
gaan.  

Sociotechniek gaat uit van ontwikkeling, waarbij motieven en verwachtingen van 
medewerkers niet statisch zijn, maar afhankelijk van de omstandigheden tot ontwikkeling 
kunnen komen. De sociotechniek voorspelt in organisaties waar voldoende regelcapaciteit 
bestaat, betrokkenheid en de ontwikkeling van intrinsieke motieven bij medewerkers. Als 
er geen mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van betrokkenheid en intrinsieke 
motivatie kunnen extrinsieke prikkels, zoals geld of promotie, een rol spelen.  
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De Sitter (1994) spreekt overigens vanuit de ontwikkeling die beoogd wordt, liever over 
human resource mobilisation in plaats van management. Sociotechniek heeft allerlei 
consequenties op het gebied van werving, selectie, opleiding, beoordeling, promotie en 
beloning (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). 

 

3.4 HR-regeltaken  
 

Dit onderzoek kijkt binnen de besturingsstructuur specifiek naar de inrichting van de 
regeltaken op het gebied van Human Resources (HR). De impact op de kapitaalbron 
mensen in de zorg is groot als er tot zelfsturing wordt overgegaan. Functioneren in een 
zelfsturende organisatie vereist andere kwaliteiten dan functioneren in een hiërarchische 
structuur. Operationele leidinggevende functies vervallen en hun taken komen te 
vervallen, worden elders belegd of veranderen. Dit geldt ook voor taken van de 
traditionele stafafdelingen. 

Er is veel geschreven over HR maar uit de literatuur blijkt dat er geen eenduidig beeld is op 
het vakgebied. Ook de hoofdtaken van HR variëren. Omdat er geen eenduidigheid is over 
de taken die er voor HR zijn, is op basis van literatuur (o.a. (Boon, Boselie, & Dietz, 2005-
15 (3)), (Paauwe & Boselie, 2008)), Armstrong & Taylor, 2017) de keuze gemaakt voor vier 
primaire aandachtsgebieden: 1) Werving, selectie, plaatsing, 2) Leren en Ontwikkelen, 3) 
Beoordelen en 4) Belonen. 

Deze thesis onderzoekt hoe voor deze ‘HR-hoofdtaken’ de regeltaken in de organisatie 
belegd zijn. Het gaat bij deze vier aandachtsgebieden in feite om gebundelde HR-taken, die 
uitgevoerd kunnen worden op het niveau van het zelfsturend team (micro), van een 
afdeling of leidinggevende (meso) of op het niveau van de organisatie als geheel 
(macro). 

Voor het onderzoek is het nodig goed af te bakenen om welke regeltaken het gaat. Daarom 
zijn de aandachtsgebieden aan de hand van literatuur verder geconcretiseerd. Hiervoor is 
het recente overzicht van taken gebruikt dat Armstrong et. al in het ‘handboek HRM’ 
beschrijven (Armstrong & Taylor, 2017). Dat betekent dat een groot deel van de door 
Armstrong in zijn boek behandelde taken op het gebied van de bovengenoemde hoofdtaken 
terugkomen in het empirisch onderzoek. Er is in dit onderzoek voor gekozen om alleen die 
taken op te nemen die antwoord geven op de vraag: welke taak voer je als respondent uit? 
De taken die Armstrong beschrijft en die meer ingaan op het hoe, zijn buiten beschouwing 
gelaten. Zo is bijvoorbeeld op het gebied van “leren en ontwikkelen”, wel de vraag gesteld 
of de respondent werkzaamheden uitvoert op het gebied van leren en ontwikkelen, maar 
niet of dit blijkt uit e-learning, training of bijvoorbeeld werkbegeleiding. 

Werkzaamheden op het gebied van ziekteverzuim worden als taak in de meeste 
literatuur niet expliciet genoemd. In de aandachtsgebieden van Armstrong worden deze 
wel vermeld. Omdat ziekteverzuim de personeelsplanning beïnvloedt en omdat het 
ziekteverzuim binnen de gezondheidssector hoog is, worden de werkzaamheden op het 
gebied van verzuim in dit onderzoek wel als extra hoofdaandachtsgebied meegenomen. 
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Aan de hand van vijf hoofdgebieden wordt bij 15 taken onderzocht wie deze uitvoert 
binnen de organisatie en of er een verschuiving heeft plaatsgevonden na invoering van 
de zelfsturende teams.  

Overzicht 3-1: HR-regeltaken 

 Werving, selectie, plaatsing 
1 Personeelsplanning (bepalen inzet van medewerkers kijkend naar 

de zorgbehoefte) 
2 Werving van medewerkers 
3 Selectie van medewerkers 
4 Introductie van nieuwe medewerkers 
 Verzuim 
5 Taken op het gebied van verzuim  
 Leren en ontwikkelen 
6 Inventariseren van leer/ontwikkelbehoeften 
7 Ontwikkelen van leer/ontwikkelactiviteiten 
8 Uitvoeren van leer/ontwikkelactiviteiten 
9 Evalueren van leer/ontwikkelactiviteiten 
 Beoordelen 
10 Vaststellen kaders om te kunnen beoordelen  
11 Evalueren functioneren van medewerkers  
 Belonen  
12 Individuele medewerkers financieel belonen  
13 Individuele medewerkers met niet-financiële middelen belonen  
14 Team financieel belonen 
15 Team belonen met niet-financiële middelen 
 
 
3.5 Samenvatting 
 

Na een korte beschrijving van de geschiedenis van HR is toegelicht dat de traditionele 
stromingen binnen HR uitgaan van een fit-benadering. Dit in tegenstelling tot de 
sociotechniek die, zoals zal blijken in hoofdstuk 4, vraagt om een ontwikkelgerichte 
benadering.  

Vijf HR-hoofdaandachtsgebieden leiden tot 15 HR-regeltaken. Uit het empirisch 
onderzoek blijkt wie deze taken nu verricht. De resultaten hiervan staan in hoofdstuk 6. 
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4 Theoretisch kader: sociotechniek 
 

4.1 Inleiding 
 

Zelfsturende teams zijn gebaseerd op het gedachtegoed van de sociotechniek. In dit 
hoofdstuk wordt daarom de korte introductie van sociotechniek in hoofdstuk 1 nader 
uitgediept. Dit wordt gedaan met, vanwege het doel van het onderzoek, de focus op de 
besturingsstructuur. 

Dit hoofdstuk geeft met behulp van de theorie antwoord op de volgende 
onderzoeksvragen: 

Welke aandachtspunten worden in de theorie van sociotechniek gehanteerd bij de 
inrichting van de besturingsstructuur op micro-,meso en macro-niveau als gekozen wordt 
voor een productiestructuur met zelfsturende teams? 

Wat betekenen de in dit hoofdstuk geconstateerde aandachtspunten voor de HR-
besturingsstructuur binnen organisaties? 

Eerst schetst paragraaf 4.2 het ontstaan van de (moderne) sociotechniek. Om vervolgens 
in paragraaf 4.3 een verdieping te geven op de complexiteitsreductie en in paragraaf 4.4. 
op de groepen, oftewel de zelfsturende teams, als bouwsteen. Daarna komen in 
paragraaf 4.5 de hoofdlijnen van de integrale sociotechnische ontwerpleer aan bod. In 
paragraaf 4.6 komt de besturingsstructuur aan de orde. Het hoofdstuk eindigt met in 
paragraaf 4.7 een overzicht van de belangrijkste kenmerken en uitgangspunten voor de 
HR-besturingsstructuur. 

 

4.2 Ontstaan sociotechniek 
 

In het begin van de 20e eeuw legde de Amerikaanse Taylor (1911) zijn ideeën vast over 
de inrichting van de organisatiestructuur, het taakontwerp en de motivatie van 
medewerkers. Hij deed dat in een periode waarin industrialisatie en mechanisatie in 
opkomst was en er veel gewerkt werd met ongeschoolde immigrant-arbeiders. Taylor 
geloofde in een sterke scheiding van denken en doen, waarbij leidinggevenden zich 
richten op de intellectuele werkzaamheden en arbeiders zich moeten beperken tot de 
fysieke arbeid.  Niet alleen vindt er een splitsing plaats in denken en doen, maar de 
taakeenheden moeten zo klein mogelijk worden gemaakt. Op die manier hoeven 
arbeiders nauwelijks getraind te worden,  zijn ze snel ingewerkt en makkelijk te 
vervangen. De gedachtegang van Taylor, gelabeld als scientific management, was dat 
mensen zo veel mogelijk willen verdienen tegen een zo gering mogelijke inspanning. De 
invloeden van het Taylorisme zijn nog steeds zichtbaar en scientific management wordt 
gekenmerkt als een van de klassieke ontwerpbenaderingen. Dat geldt ook voor de 
Bureaucratie die socioloog Weber (1947) als ideale organisatiestructuur bestempelde en 
die dezelfde kenmerken vertoonde als het Taylorisme (gesloten structuur, scheiding 
uitvoerende en regelende functies, splitsing van functies in kleine gespecialiseerde 
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onderdelen en het vastleggen van uitvoerende en regelende activiteiten in 
gespecificeerde procedures). Zie ook de kenmerken in overzicht 1-1 in paragraaf 1.2.  

De klassieke organisatievorm met invloeden vanuit het scientific management en de 
Bureaucratie, is nog steeds terug te vinden in (semi-)publieke organisaties, waaronder 
onderwijs, woningbouw en ook de zorg (Jorna, 2009). 

Hoewel het scientific management heeft geleid tot successen op het gebied van efficiency, 
ontstonden er ook tegenbewegingen omdat mensen zich zorgen maakten over het 
afstompende karakter van deze aanpak.  
 
Zo ontstond in de jaren twintig de Human Relations benadering, die niet gericht was op het 
taakontwerp, maar op de invloed van sociale factoren bij medewerkers. Een benadering die 
ook voor HR van invloed is geweest (zie paragraaf 3.2.). Ook de sociotechnische stroming 
ontstond vanuit dysfuncties in de klassieke ontwerpleer. Deze benadering is geënt op 
groepstaken en kenmerkt zich door een integrale aanpak met aandacht voor zowel kwaliteit 
van arbeid als kwaliteit van de organisatie. 
 
De oorsprong van de sociotechniek ligt in de beroemd geworden studies over de Britse 
kolenmijnen in Durham tussen 1950-1958 (Trist and Bamforth, 1951; Trist e.a., 1963). Bij 
die studies, uitgevoerd door medewerkers van het Tavistock Institute of Human Relations, 
werd voor het eerst de relatie gelegd tussen het technisch en sociaal systeem. Als een 
reactie op het Taylorisme met de splitsing van taken die leidt tot scheiding van denken en 
doen bleek uit de studies dat medewerkers onvoldoende in staat waren om te reageren op 
interne of externe verstoringen. In de mijnen werd een aantal lessen getrokken die nog 
steeds actueel zijn en die typerend zijn voor sociotechniek (Kuipers, Amelsvoort van, & 
Kramer, 2010); 

1. Geboorte van het integraal concept socio-technisch systeem: aandacht voor zowel 
het technisch als het sociaal systeem is nodig om als organisatie te kunnen 
functioneren.  

2. Organisatie als open systeem: de organisatie heeft te maken met invloeden van 
buitenaf en moet daarom gezien worden als een open systeem. 

3. Keuze door de organisatie: ook al kun je met techniek steeds meer doen, het 
technisch systeem is niet alles bepalend. Je hebt als organisatie een keuze om je 
organisatie zo in te richten dat er zowel aandacht is voor het sociale aspect als de 
techniek. 

4. Structuurdenken; waarbij het niet gaat om de bureaucratische hark maar om de 
groepering en koppeling van activiteiten. 

5. Complexiteitsreductie: regelnoodzaak en regelcapaciteit 
6. Groep als bouwsteen van organisatie: een autonome groep met 

verantwoordelijkheden als alternatief voor de gefractioneerde individuele taken 
zonder enige verantwoordelijkheid. Het idee van zelfsturende teams vindt hier zijn 
oorsprong. 
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7. Combineren van eisen: niet alleen kijkt sociotechniek naar kwaliteit van de 
organisatie (flexibiliteit, efficiëntie, kwaliteit, innovatievermogen), maar ook de 
kwaliteit van arbeid (waaronder laag verzuim en laag verloop), en de kwaliteit van 
arbeidsrelaties (effectief overleg tussen eenheden) worden gezien als relevante 
resultaatgebieden. 

 
Sinds het ontstaan van de sociotechniek groeide deze stroming uit tot een integrale 
moderne ontwerpleer gericht op de structuur van de organisatie. Waar in de beginfase 
sociotechniek de focus had op autonome taakgroepen, gaat het bij de huidige, moderne 
sociotechniek veelal om een integrale organisatieontwikkeling.  

In Nederland verrichte De Sitter belangrijk theoretisch werk voor de sociotechniek. Hij 
verlegde de aandacht daarbij net als andere auteurs van autonome bouwstenen binnen 
een organisatie naar totale organisatie-eenheden. 

In de literatuur zijn verschillende definities van sociotechniek terug te vinden. In deze 
thesis wordt de definitie van Van Amelsvoort als uitgangspunt genomen. 

“De moderne sociotechniek kan gezien worden als de bedrijfskundige studie van het 
functioneren van organisaties, in relatie tot de omgevingscontext, die door de onderlinge 
samenhang tussen organisatievormgeving, in termen van structuur en systemen 
(technisch instrumentatie) en sociale variabelen (attributen van mensen en onderlinge 
relaties) wordt bepaald.”, (Amelsvoort van, 1999). 

Gezien hun impact op de besturingsstructuur beschrijft paragraaf 4.3 het uitgangspunt van 
de complexiteitsreductie en paragraaf 4.4 de groepen als bouwsteen van de organisatie. De 
hoofdlijnen van de integrale sociotechnische ontwerpleer komen aan de orde in paragraaf 
4.5. Dit onderzoek richt zich op de besturingsstructuur, die daarom in paragraaf 4.6 een 
nadere toelichting krijgt. Hoofdstuk 4 eindigt met een conceptueel kader van de HR-
besturingsstructuur in paragraaf 4.7.  
 

4.3 Complexiteitsreductie (law of requisite variety)   
 

Deze paragraaf licht de law of requisite variety (Ashby, 1969) toe. Deze wet beschrijft 
hoe je complexiteit kunt reduceren en geeft een theoretische fundering voor de 
ontwerpregels van sociotechniek. 

De law of requisite variety stelt dat gevarieerdheid slechts beheerst kan worden met 
gevarieerdheid. Hier komt het belang van regelcapaciteit om de hoek kijken. 
Regelcapaciteit kan gezien worden als de mogelijkheid om binnen bepaalde normen 
zelfstandig in te kunnen spelen op de veranderlijkheid in de omgeving. Als een 
zorgmedewerker bijvoorbeeld zelf kan besluiten wanneer hij welke cliënt verzorgt, dan is 
dat zijn regelcapaciteit. De regelcapaciteit in een organisatie moet voldoende zijn om de 
variatie in de omgeving en binnen de organisatie te beheersen. Het gaat niet om 
flexibiliteit als een doel op zich, maar om het vinden van een balans tussen 
regelnoodzaak en regelcapaciteit. Daar ligt de basis van sociotechniek.  
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In deze tijd waarin zorgorganisaties opereren in een turbulente markt, is externe variatie 
en dus regelnoodzaak een belangrijk gegeven. Mocht de regelcapaciteit niet aansluiten 
op de regelnoodzaak, dan moet ofwel in de regelcapaciteit, ofwel in de regelnoodzaak, of 
in beiden iets veranderen. Het verminderen van de interne regelnoodzaak kan 
bijvoorbeeld door het eenvoudiger organiseren van de structuur om zo de interne 
complexiteit te verminderen. Een voorbeeld is het weghalen van een laag 
leidinggevenden, waardoor minder afstemming nodig is. Het vergroten van de 
regelcapaciteit gebeurt in de sociotechniek vooral door het zo laag mogelijk leggen van 
verantwoordelijkheden in autonome zelfsturende teams (Kuipers & Amelsvoort van, 
1990). 

Uit het voorgaande blijkt het belang van het begrip regelen in de sociotechniek. Regelen 
wordt omschreven als het ingrijpen in een proces in geval van een afwijking waardoor de 
output blijft voldoen aan de normen/wensen (Kuipers & Amelsvoort van, 1990). Een 
stelregel binnen de sociotechniek is, dat je daar moet regelen waar de afwijking ontstaat. 
Dat wordt interne regelcapaciteit genoemd, oftewel de operationele keuzemogelijkheden 
die een team heeft om te bepalen hoe het werk wordt uitgevoerd. Dat is een belangrijk 
verschil met de klassieke organisatiestructuur, die uitgaat van verregaande splitsing van 
taken. Dit heeft als gevolg dat er bij een klassieke organisatie meer beroep moet worden 
gedaan op externe regelcapaciteit. Dit betekent dus dat het regelend vermogen buiten 
het team is belegd, in interactie met andere functionarissen of afdelingen, bijvoorbeeld 
bij een leidinggevende of een ondersteunende dienst. In een klassieke organisatie komt 
die externe regelmogelijkheid vaak via een (lange) hiërarchische weg tot stand. Deze 
weg heeft dan de nodige bureaucratische hobbels als gevolg van regels en procedures.  

In de moderne sociotechniek wordt een organisatie opgevat als een sociaal 
interactienetwerk, een zingevend netwerk. Als een team invloed heeft op externe 
regelcapaciteit, geeft dit het werk zin en betekenis. Volgens de sociotechniek is dit een 
fundamentele voorwaarde voor betrokkenheid bij het werk zelf en bij de organisatie waar 
je voor werkt (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). Uit tal van wetenschappelijke 
studies blijkt ook dat gebrek aan vrijheid om het werk naar eigen inzicht te kunnen 
inrichten en te moeten voldoen aan van bovenaf opgelegde instructies, tot stress en 
werkdruk leidt (Nyfer, 2012). De sleutel van kwaliteit van arbeid is de regelcapaciteit, 
zowel binnen als buiten het team: in hoeverre kunnen medewerkers zelf taken regelen 
en worden zij niet zozeer op het proces maar wel op het resultaat beoordeeld (Asbreuk, 
2006). 

4.4 Groepen als bouwstenen 
 

Het is niet zo dat de sociotechniek voorschrijft dat er zelfsturende teams moeten zijn. 
Paragraaf 4.5 staat stil bij de integrale ontwerpbenadering, daar blijkt dat de keuze voor 
zelfsturende teams afhangt van de eisen die de omgeving aan de organisatie, en hieraan 
gekoppeld aan het proces, stelt. In dit onderzoek wordt de relatie tussen HR en 
zelfsturing onderzocht. Daarom staat deze paragraaf stil bij zelfsturende teams. 

Uit voorgaande paragrafen blijkt dat in de sociotechnische benadering zo min mogelijk 
splitsing in taken wordt doorgevoerd in tegenstelling tot de klassieke organisatievormen. 
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Dit heeft tot gevolg dat de autonome groepen, in dit onderzoek zelfsturende teams 
genoemd, complexe taken uitvoeren. 

Of zoals De Sitter, de grondlegger van de sociotechniek in Nederland, het kernachtig 
samenvat: 
taken in een complexe organi .   

Het werken met autonome groepen vraagt om andere menselijke kwaliteiten dan bij de 
klassieke organisatiestructuur. Het gaat om kwaliteiten die bij klassieke 
organisatiestructuren volgens de sociotechniek onderbenut worden. Er zijn vier 
sociotechnische principes van zelfsturing van belang. Deze staan in figuur 4.1 vermeld 
met een toelichting op welk effect deze principes hebben op de menselijke kwaliteiten 
(Uit: (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010), p.58). Deze vier principes van 

groepstaak en dragen zorg voor betrokkenheid en motivatie.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4.5 Hoofdlijnen integrale sociotechnische ontwerpleer 
 

Hoe werkt de ontwerpleer? In paragraaf 4.2 staan de lessen uit de Engelse mijnen. In de 
vorige alinea  is ingegaan op het uitgangspunt van de law of requisite variety en de 
autonome taakgroep. Hoe vertaalt deze informatie zich in het ontwerpen van een 
organisatiestructuur in een tijd dat moderne organisaties permanent moeten inspelen op 
turbulente (markt)ontwikkelingen en externe eisen? De sociotechniek hanteert de 
volgende stappen om te komen tot een integraal ontwerp (Kuipers & Amelsvoort van, 
1990): 

Noodzakelijke 
menselijke kwaliteiten 

Redundancy of functions 
 

Requisite variety 

Minimum critical 
specification 

Double loop learning 

Brede inzetbaarheid: teamleden voeren regelende 
en uitvoerende taken uit. 

Inzicht in procesverloop: teamleden zijn opgewassen 
tegen variatie en hebben voldoende regelruimte (zie 
ook paragraaf 4.3). 

Subtiel samenspel: niet procedures maar 
vakmanschap vraagt ruimte om te kunnen handelen 
naar inzicht en ondervinding. 

het goed uitvoeren van routines, maar ook ter 
discussie durven stellen van bestaande werkwijzen. 

Principes van 
zelforganisatie 

Figuur 4-1: Principes van zelforganisatie en noodzakelijke menselijke kwaliteiten (Moegan, 1986)  
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1. Positionering in de omgeving: aangezien de organisatie een open systeem 
is, start het ontwerp bij de positionering van de organisatie in zijn omgeving. 
Op basis van de omgevingsanalyse kan de organisatie bepalen welke eisen 
nodig zijn voor de dienstverlening. Hoe flexibel moet de organisatie zijn om 
goed om te kunnen gaan met de dynamiek van de omgeving? Voor 
intramurale zorgorganisaties geldt op basis van de omgevingsfactoren in deze 
tijd dat er sprake is van een turbulente omgeving. 

2. Het maken van een orderstroomanalyse: het is de bedoeling de 
organisatie zo simpel mogelijk in te richten. Welke zelfstandige werkprocessen 
kunnen gedefinieerd worden in het primaire proces. Denk binnen een 
zorgorganisatie bijvoorbeeld aan een werkproces voor intramurale en een 
werkproces voor extramurale cliënten. En in de intramurale ouderenzorg 
bijvoorbeeld aan een werkproces voor bewoners in een verpleeghuis of 
werkproces in een verzorgingshuis. 

3. Ontwerp van de productiestructuur: hierin zijn drie niveaus te 
onderscheiden: macro-, meso- en micro-niveau. Eerst wordt op macro-niveau 
gekeken welke orderstromen er zijn. Op macro-niveau kan dit voor 
intramurale ouderenzorg bijvoorbeeld betekenen dat een bedrijfsonderdeel 
zich bezig houdt met intramurale ouderenzorg en een ander onderdeel met 
extramurale zorg. Op mesoniveau gaat het bijvoorbeeld om zorglocaties 
binnen het intramurale bedrijfsonderdeel die ieder redelijk autonoom kunnen 
opereren. Tenslotte werken op iedere locaties zelfstandige teams (micro-
niveau). Deze taakgroepen zijn de grootste organisatorische eenheid die intern 
“ongedeeld” kan functioneren.  

4. Ontwerp van de besturingsstructuur: deze structuur groepeert en koppelt 
de regelende activiteiten. Op micro-niveau is het niet zinvol een onderscheid 
te maken tussen productie- en besturingsstructuur. Om een zelfsturend team 
effectief in te kunnen laten grijpen op de uitvoering, is het nodig de 
regelcapaciteit zo veel mogelijk te integreren in de uitvoering. Als duidelijk is 
hoe de structuur op micro-niveau wordt ingericht, kunnen de resterende 
regeltaken op meso- en macro-niveau worden ingericht. Op meso-niveau gaat 
het om interlokale regelfuncties en op macro-niveau om strategische 
regelfuncties. In deze thesis wordt de focus gelegd op de regeltaken, specifiek 
die van HR, daarom zal in de volgende paragraaf meer ingezoomd worden op 
dit onderdeel van de sociotechniek. 

5. Inrichting technische systemen: na ontwerp van de productie- en 
besturingstructuur kunnen de technische systemen worden vormgegeven. 
Hieronder wordt verstaan de wel of niet in ‘harde technologie’ geobjectiveerde 
methoden, technieken, procedures of routines die in een organisatie worden 
toegepast. De sociotechniek kiest ervoor deze systemen naar hun functie te 
onderscheiden in productie-, besturings-, ondersteunende-, en 
informatiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan  systemen op het gebied van 
personeelsplanning, beoordelen en werving & selectie. Dit rijtje geeft ook de 
logische voorkeursvolgorde aan. De inrichting van de systemen moet 
aansluiten op de inrichting van de productie  en besturingstructuur.  
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Zie hieronder een schematische weergave van de integrale ontwerpketen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderzoek richt zich op de besturingsstructuur. De inrichting van de 
productiestructuur wordt buiten beschouwing gelaten, met uitzondering van het gegeven 
dat het onderzoek wordt uitgevoerd voor intramurale ouderenzorgorganisaties die 
werken met zelfsturende teams.  

 

4.6 Inzoomen op besturingsstructuur 
 

In paragraaf 4.5 zijn de stappen beschreven hoe gekomen wordt tot een integraal 
ontwerp. Uitgaande van de centrale vraag in deze thesis gaat deze paragraaf in op de 
inrichting van de regeltaken, oftewel de besturingsstructuur. In vergelijking met 
traditionele, klassieke organisatievormen zouden op basis van het sociotechnisch 
ontwerp de ondersteunende functies drastisch moeten worden gehergroepeerd. 

Eerst geeft paragraaf 4.6.1 een toelichting op het begrip regelkringen in de sociotechniek 
en paragraaf 4.6.2 op de koppelingsmechanismes. Daarna gaat paragraaf 4.6.3 in op de 
ontwerpprincipes van de besturingsstructuur. In paragraaf 4.6.4 worden de 
besturingsniveaus geschetst van de besturingsstructuur. Hoofdstuk 4 wordt afgesloten 
met het theoretisch kader waarin het ontwerp van de besturingsstructuur wordt 
samengebracht met de discipline HR (paragraaf 4.7.5).  
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Figuur 4-2: de integrale ontwerpketen (Kuipers & Amelsvoort van, 1990); pag. 53 
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4.6.1 Regelkringen 
 

De sociotechniek beschrijft het primaire proces als het transformeren van input tot 
output. Die omschrijving lijkt vooral aan te sluiten bij een productieproces, maar kan ook 
vertaald worden naar de dienstverlening. In geval van intramurale ouderenzorg gaat het 
om het ontvangen van een oudere in een locatie (input), deze cliënt 
verzorgen/verplegen/behandelen in afstemming met de cliënt en de mantelzorger 
(transformatie), zodat door deze inspanningen de cliënt zijn kwaliteit van leven zo hoog 
mogelijk ervaart (output).  

Om tot de output te komen zijn verschillende werkprocessen nodig. In geval van de 
intramurale ouderenzorg is er bijvoorbeeld een werkproces om cliënten te ontvangen, 
een proces om mensen veilig te laten leven, te laten eten, te verzorgen, etc. Deze 
processen zijn opgebouwd uit activiteiten die twee functies kunnen hebben: 

- Regelende of bestuurlijke activiteiten: wat moet wanneer gebeuren? Welke 
beslissingen moeten genomen worden? 

- Uitvoerende processen: die worden onderverdeeld in voorbereidende, uitvoerende 
en ondersteunende processen 

Hier ligt de basis voor het onderscheid tussen de productiestructuur en de 
besturingsstructuur. 

De organisatie wordt in de sociotechniek gezien als een sociaal interactienetwerk. Binnen 
de organisatie en daarbuiten vindt continu interactie plaats om alle activiteiten (zowel 
regelende als uitvoerende) te laten plaatsvinden. Organisaties zijn als sociale 
interactienetwerken dynamisch. In paragraaf 4.3 is al toegelicht dat die dynamiek 
voldoende regelcapaciteit vraagt om elke keer weer in balans te komen. 

In de sociotechniek wordt het regelproces beschreven aan de hand van een regelkring, 
die bestaat uit een aantal stappen, namelijk waarnemen, beoordelen, ingrijpen en 
betwijfelen. Hieronder een toelichting aan de hand van een voorbeeld in de intramurale 
ouderenzorg op teamniveau (micro-niveau):  

- waarnemen: een zorgmedewerker ziet dat er nauwelijks schoon linnengoed is; 
- beoordelen: de zorgmedewerker weet dat er minimaal 5 schone handdoeken 

aanwezig moeten zijn (norm) en trekt de conclusie dat er te weinig handdoeken 
zijn; 

- ingrijpen: de medewerker meldt bij de linnendienst dat er bijgevuld moet worden; 
- betwijfelen: de medewerker vraagt zich af of dit wel een handige werkwijze is en 

bespreekt dit met het team om de werkwijze eventueel bij te kunnen stellen; 

Zoals in paragraaf 4.4 beschreven, vraagt zelfsturing om een double loop; het durven 
betwijfelen van bestaande routines/procedures. Het is van belang dat deze stappen in de 
regelkring nauw met elkaar verbonden zijn. Dit omdat volgens de sociotechniek juist de 
integrale afweging tussen bijvoorbeeld personele, economische en technische aspecten 
relevant zijn om tot juiste keuzes te komen. Daarnaast is het volgens sociotechniek 
belangrijk dat deze activiteiten zo veel mogelijk geïntegreerd worden in het primaire 
proces, zodat er voldoende regelcapaciteit is om bij te sturen. 
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Schematisch ziet een regelkring er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als in de productiestructuur wordt ook in de besturingsstructuur een onderscheid 
gemaakt tussen regelende activiteiten op het niveau van de zelfsturende teams (micro), 
op in geval van intramurale zorg- locatieniveau (meso) en op het niveau van de 
organisatie (macro). 

Regelende functies op meso en macro-niveau vereisen zicht op de gezamenlijke stromen 
in het primaire proces en inzicht in de omgevingsaspecten die van belang zijn voor de 
totale organisatie. Het beleid op beide niveaus wordt in belangrijke mate gevoed door de 
ervaringen die vanuit de zelfstandige teams worden opgedaan. 

 

4.6.2 Koppelingsmechanismes 
 

De inrichting van het regelproces vraagt om koppelingen tussen het micro-, meso- en 
macro-niveau enerzijds (verticale koppeling) en tussen de micro-eenheden anderzijds 
(horizontale koppeling). 

Aangezien het bij sociotechniek gaat om zo veel mogelijk zelfregulering, ligt de nadruk 
op horizontale koppeling binnen de groep. Verticale koppeling tussen de verschillende 
niveaus is echter ook van belang. Waar in de klassieke organisatie de nadruk ligt op 

 

optreedt als lid van een hoger regelniveau. Bijkomend voordeel is dat een dergelijke 
aanpak gemeenschappelijke doelgerichtheid en eenheid van gezichtspunt bevordert. 

Beoor-
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input 

Waar-
nemen 

Betwij-
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Betwij
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Beoor-
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Ingrij-
pen 

transformatie 
output 

Figuur 4-3: Regelkringen gekoppeld aan uitvoeringsproces (Kuipers & 
Amelsvoort van, 1990, pag. 155) 
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In de klassieke regelstructuur ligt het zwaartepunt op informatiestromen van boven naar 
beneden, terwijl de sociotechniek het zwaartepunt verlegt naar de uitvoering en naar 
horizontale coördinatie binnen de taakgroep. 

 

4.6.3 Ontwerpprincipes besturingsstructuur 
 

Is bij een organisatie de productiestructuur op basis van sociotechnische principes 
ingericht en is dus gekozen voor integratie van uitvoerende processtappen (in een 
autonome taakgroep), dan gelden de volgende ontwerpprincipes bij het inrichten van de 
besturingsstructuur (Kuipers & Amelsvoort van, 1990): 

- Minimale splitsing en scheiding van bestuurlijke (dus regelende) activiteiten: oftewel 
de verschillende regelende taken moeten zo geïntegreerd als mogelijk worden 
aangevlogen zodat zij op integrale wijze, en niet in verschillende disciplines, van 
toegevoegde waarde zijn voor het primaire proces; 

- Maximale integratie van de bestuurlijke met de uitvoerende activiteiten: oftewel daar 
waar mogelijk moeten regelende activiteiten zo veel mogelijk geïntegreerd worden in 
het zelfsturende team. Op die manier kan de regelcapaciteit die nodig is om te 
kunnen voldoen aan moderne functie-eisen in turbulente omgevingen, op het niveau 
van het zelfsturend team belegd worden. De regelende activiteiten die in apart 
besturende, voorbereidende en ondersteunende organen worden ondergebracht, 
zouden zo direct mogelijk aan de uitvoering gekoppeld moeten worden en moeten 
onderling integreren.  

Net als bij de flexibele productiestructuur geldt ook voor de flexibele besturingsstructuur dat 
er zo min mogelijk scheidingen zouden moeten plaatsvinden. Zo kunnen regeltaken goed 
ingebed en de kwaliteit van de organisatie en de arbeid gewaarborgd worden.  

Er zijn 5 scheidingen in de besturingsstructuur mogelijk, die als ‘diagnostisch kader’ 
kunnen dienen om te onderzoeken in hoeverre men er in is geslaagd om scheidingen te 
reduceren (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010): 

• Scheiding van regelen en uitvoeren: regelkringen dienen zoveel mogelijk 
geïntegreerd te zijn met zinvolle delen van het uitvoerend proces. 
 

• Scheiding naar de stappen in de regelkring: de regelstappen waarnemen, 
beoordelen en ingrijpen, dienen zoveel mogelijk onderling geïntegreerd te zijn. 
 

• Scheiding naar regeldisciplines: de regeldisciplines dienen zoveel mogelijk 
geïntegreerd te zijn (bijvoorbeeld tussen HRM, ICT, Financiën). 
 

• Scheiding van de regelkring naar delen van het uitvoerend proces: regelkringen 
dienen slechts gebonden te zijn aan minimale kritieke specificaties waarbinnen 
ruimte moet zijn voor zelfnormering. Informatie die nodig is om effectief in te 
kunnen grijpen, dient beschikbaar te zijn daar waar geregeld wordt. 
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• Scheiding naar regelniveau (micro/meso/macro): operationele regelkringen met 
een micro-regelbereik dienen zo direct mogelijk gekoppeld te zijn aan het macro-
en meso-regelbereik in de organisatie. 

 

4.6.4 Besturingsniveaus 
  

Wat betekent dit alles voor de opbouw van de besturingsstructuur? Hoe ziet deze er 
volgens de sociotechniek uit? Zoals eerder aangegeven, bouwt de besturingsstructuur 
van onderaf op in drie niveaus: micro- meso- en macro-niveau. Eerst wordt gekeken 
naar welke regelcapaciteit nodig is op het niveau van de autonome taakgroep, in het 
geval van dit onderzoek op het niveau van het zelfsturend team. Vervolgens wordt 
gekeken naar structurele regelactiviteiten tussen de teams, in geval van dit onderzoek op 
locatieniveau. Wat dan nog overblijft, zijn de globale, strategische regelkringen voor de 
top van de organisatie, of, in het geval van dit onderzoek het intramurale 
organisatieonderdeel. 

Micro-niveau: ondersteuning binnen de zelfsturende teams 
Hoewel het streven is om de regelcapaciteit zo veel mogelijk te integreren in het 
zelfsturend team, zitten hier grenzen aan. In geval van intramurale zorgteams is het 
zoeken naar een juiste balans tussen regeltaken die direct van waarde zijn op het 
primaire proces: die kunnen immers het beste door het zelfsturend team uitgevoerd 
worden. Wat je veelal ziet, is dat de regeltaak op alle drie de niveaus plaatsvindt maar 
dat hoe hoger het niveau is, hoe meer het besturingsbereik toeneemt. Bijvoorbeeld in 
tijd (planningshorizon van operationeel tot strategisch) of in omvang (bijvoorbeeld 
budgetten waarover men kan beschikken). Een concreet thema in HR is verzuim: de 
administratieve taken kunnen belegd worden in het team, maar voor de strategische 
visie op voorkomen van verzuim ligt er mogelijk een taak bij de manager of 
personeelsadviseur. 

De interne verdeling van de regelcapaciteit kan op micro-niveau op verschillende 
manieren ingericht worden, bijvoorbeeld bij één persoon in de vorm van een 
teamcoördinator. Dit is een rol die je als team kunt rouleren (groeimodel) of niet 
(gildemodel). Een team kan ook de aandachtsgebieden verdelen over de teamleden, 
bijvoorbeeld aan de hand van aandachtsgebieden. Dit wordt ook wel het stermodel 
genoemd (zie figuur 4-4 als voorbeeld) (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). Er is 
geen eenduidig antwoord op de vraag hoe deze rolverdeling het beste belegd kan 
worden. Dat is afhankelijk van de context waar een team in opereert en of het 
noodzakelijk is om één aanspreekpunt in te zetten en in ieder geval de externe 
coördinatie daar te leggen. 
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Figuur 4-4: Voorbeeld van verdeling regeltaken in team (Stermodel) 

Mesoniveau: ondersteuning vanuit operationele groepen 
Op dit niveau gaat het om het borgen en de verdeling van interlokale regelkringen, in 
termen van dit onderzoek: op een locatie. Dit zijn regelkringen die niet in het team 
belegd kunnen worden. Vaak gaat het om ondersteunende activiteiten met een wat 
langere tijdshorizon (tactisch niveau). In de sociotechniek wordt op dit niveau gesproken 
over operationele groepen of supportgroepen. In deze geïntegreerde ondersteunende 
eenheden worden ondersteunende specialisten gebundeld om de zelfsturende groepen 
integraal bij te staan. De teamleden van een taakgroep kunnen hun werkzaamheden niet 
alleen direct afstemmen op de werkzaamheden van het zelfsturend team, maar zij 
kunnen ook hun bijdragen onderling coördineren. Hierdoor werken deze specialismen 
minder snel langs elkaar heen. Afhankelijk van de context moet worden bepaald wie 
leidend is bij het nemen van besluiten. In een traditionele structuur is er vaak een 
stafmanager die ondersteunende functionarissen aanstuurt. In het geval van een 
operationele groep geldt echter dat deze feitelijk aangestuurd wordt door de taakgroep, 
om die reden kan er bewust voor gekozen worden om de operationele groep te laten 
aansturen door de manager van het primaire proces. 

Macro-niveau: centrale ondersteuning met een hernieuwd takenpakket 
De regelcapaciteit die niet op micro- en ook niet op meso-niveau kan worden 
gealloceerd, wordt op centraal niveau gelegd. Dit is afhankelijk van de gekozen inrichting 
van de productiestructuur. De centrale ondersteuning bestaat uit specialistische functies. 
Het gaat in de macro-omgeving om een centrale ondersteuning van minimale omvang, 
omdat bij de productiestructuur van zelfsturende teams de ondersteunende activiteiten 
zo veel als mogelijk decentraal plaatsvinden Alleen functionarissen die niet opgedeeld 
kunnen worden, maken onderdeel uit van de centrale ondersteuningsdienst. In de 
sociotechniek komt hier toch ook weer de term ‘centrale stafdienst’ om de hoek kijken. 
Van Amelsvoort (2010) verwoordt het als het residu van de overgebleven stafdiensten. 
De taken van deze specialistische functionarissen veranderen en komen te liggen op het 
verzamelen en verspreiden van kennis, het vernieuwen van processen en methoden, het 
waarborgen en evalueren van de toepassing van overgedragen kennis alsmede het 
voorbereiden van het ondernemingsbeleid of strategie. Er kunnen overigens ook 
economische redenen zijn waarom ervoor gekozen wordt om deze specialisten te 
clusteren op macro-niveau. 

Integrale projectgroepen 
Naast de inrichting van de ondersteunende activiteiten op micro-, meso- en macro-
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niveau kan er ook behoefte zijn aan integrale projecten die problemen oplossen die niet 
binnen de reguliere structuur op te lossen zijn. Deze groepen worden samengesteld uit 
vertegenwoordigers uit de verschillende organisatorische eenheden. Deze 
grensoverschrijdende activiteiten richten zich vooral op vernieuwing en verbetering en 
hebben een tijdelijk karakter. De activiteiten hebben betrekking op een groot deel van de 
organisatie. 

Dit alles zou leiden tot een aantal grote veranderingen voor de centrale stafdiensten: 

- Het afstoten van ondersteunende taken naar de zelfsturende teams 
- Het afstoten van ondersteunende taken naar de operationele groep 
- Het verrichten van (nieuwe) centrale ondersteunende taken 

Het is duidelijk dat deze wijzigingen in structuur en nieuwe inrichting van arbeid niet 
-twee-drie georganiseerd is en dat dit niet alleen structuur, maar ook de 

medewerkers en cultuur raakt. Centrale stafafdelingen zien het decentraliseren vaak als 
aantasting van hun werk- en machtsbasis en ervaren het ook vaak als degradatie.  

Schematisch zien de belangrijkste kenmerken van het sociotechnisch model van de 
besturingsstructuur er als volgt uit: 

Besturingsniveau Organisatorische eenheid Besturingsdimensie/ 
regelvermogen 

Relaties Informatie-
systeem 

Macro (business 
unit) 

I Centrale staf Strategisch, globaal, 
accent op 
vernieuwen 
 

  

Meso 
Afdeling/ 
decentrale staf 

II Operationele groep Structureel, 
interlokaal, accent 
op verbeteren 
 

  

Micro 
Zelfsturend team 

III Taakgroep (zelfsturend 
team) 

Operationeel, lokaal 
accent op 
vervaardigen 
 

  

 

Figuur 4-5: het sociotechnisch model voor de besturingsstructuur 
(Kuipers & Amelsvoort van, 1990) pagina 165 

 

4.7 Conceptueel kader HR-besturingsstructuur 
 

Op basis van de voorgaande paragrafen wordt nu een vertaling gemaakt naar de 
hoofdpunten van het ontwerp van de besturingsstructuur. In deze paragraaf wordt 
geschetst hoe deze uitgangspunten er voor HR uit zouden kunnen zien. 

Uit paragraaf 4.6.3 zijn, vanuit de gedachtegang om de arbeidsdeling zo min mogelijk te 
splitsen en te scheiden, vijf uitgangspunten te filteren die van belang zijn bij het ontwerp 
van de besturingsstructuur. Als gevolg van deze uitgangspunten zouden vijf kenmerken 
terug moeten komen in het ontwerp van de besturingsstrategie waar HR een onderdeel 

Koppelingen: 
           = horizontaal 
           = verticaal 
           = functioneel 
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van uitmaakt. In overzicht 4-1 op de volgende pagina staan deze vijf uitgangspunten en 
kenmerken beschreven. Met in de rechterkolom aangegeven wat deze kenmerken 
specifiek voor de HR-besturingsstructuur betekenen. 

  

I&R
Doorhalen

I&R
Doorhalen
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 Uitgangspunten besturingsstructuur (par. 4.6.3) HR-besturingsstructuur 
1 Breng beleid en uitvoering zo veel mogelijk bij elkaar: 

i.t.t. de bureaucratie met aparte functies en afdelingen.  
Zijn HR-regeltaken onderdeel van 
het zelfsturend team? 

2 Zorg voor een leidinggevende die verantwoordelijk is 
voor het totale primaire proces; dit i.t.t. een verdeling 
van verantwoordelijkheden over verschillende 
leidinggevenden (bijv. een leidinggevende  facilitaire 
zaken, HR, financiën, etc.)  

Is de manager van de locatie 
verantwoordelijk voor het totale 
primaire proces inclusief de HR-
regeltaken? Is er sprake van 
integraal management? 

3 Zorg dat de aansturing van de ondersteuning over de 
disciplines heen plaatsvindt en niet per aandachtsgebied 
gescheiden (bijvoorbeeld tussen HR, ICT, Financiën). 

Is er bij HR-regeltaken sprake van 
een leidinggevende die niet alleen 
HR aanstuurt maar ook andere 
ondersteuningsdisciplines zoals 
Financiën en ICT? 

4 Zorg voor integratie van regelende activiteiten op 
uitvoerend, tactisch en strategisch niveau; dus niet 
gescheiden, bijvoorbeeld geen specialist bij de raad van 
bestuur op een los eilandje. 

Is er voor HR-taken sprake van 
overlap in uitvoerend, tactisch en 
strategisch niveau i.p.v. van 
diversiteit aan functies op 
verschillende niveaus? 

5 Borg de regelkring (dus het waarnemen, beoordelen, 
ingrijpen) zo veel mogelijk op hetzelfde niveau 

Ervaren de medewerkers en 
managers die HR-regeltaken 
uitvoeren voldoende ruimte, om de 
regelkring te borgen? 

 Ontwerpkenmerken (paragraaf 4.6.4) HR-besturingsstructuur 
1 De vorming van hele taakgroepen in het primaire 

proces, waarbij bestuurlijke activiteiten zo veel mogelijk 
worden geïntegreerd met de uitvoerende activiteiten. 
Van belang bij deze taakgroepen zijn de principes van 
zelforganisatie (paragraaf 4.4): Redundancy of 
functions, Requisite variety, Minimum critical 
specification en Double loop learning. 

Is er sprake van zelfsturing in 
autonome taakgroepen?  
Welke HR-taken worden gedaan 
door het zelfsturend team (zie ook 
uitgangspunt 1) en hoe ziet de 
verdeling van deze taken eruit?  
 

2 De vorming van operationele groepen direct gekoppeld 
aan 1 of een beperkt aantal zelfsturende teams: 
groepen waar verschillende specialismen 
(stafmedewerkers) gebundeld zijn ter voorbereiding en 
ondersteuning van het primaire proces. Aansturing 
geschiedt bij voorkeur door het primaire proces, m.u.v. 
de aansturing van de vaktechnische disciplines om de 
specialistische kennis te kunnen waarborgen. 

Wordt gewerkt met een 
operationele groep en maakt HR 
daar onderdeel van uit? Wie stuurt 
deze groep aan? 

 

3 De vorming van centrale, geïntegreerde, 
ondersteunende modules met een hoge interne 
samenhang van activiteiten (het gaat hier om de 
centraal specialistisch gerichte stafdiensten, die wel een 
andere taakinvulling krijgen).  

Is er voor HR-regeltaken nog 
sprake van een centraal, intern 
samenhangend, specialistisch 
ingerichte HR-stafdienst? 

 
4 De vorming van integrale projectgroepen voor 

bestuurlijke activiteiten die over de grenzen van de 
gekozen structuur gaan. 
 

Wordt er gewerkt met integrale 
projectgroepen en maakt een HR-
functionaris (of zorgmedewerker 
met aandachtsveld HR) daar 
onderdeel van uit? 

5 Regelvermogen wordt direct gekoppeld aan de mate van 
invloed en daarmee betrokkenheid van de medewerker 
bij zijn werk. Overlegstructuren moeten derhalve zowel 
horizontale als ook verticale afstemming faciliteren.  

Hoe is horizontale en verticale 
afstemming geborgd voor de HR-
regeltaken? 

Overzicht 4-1: Uitgangspunten en ontwerpkenmerken HR-besturingsstructuur 
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5 Onderzoeksopzet 
 

5.1 Inleiding 
 

Eerder werd in paragraaf 1.7.2  een schematische weergave van het onderzoek gegeven 
waaruit blijkt hoe het onderzoek is opgebouwd. In dit hoofdstuk staat hoe het onderzoek 
is uitgevoerd, oftewel voor het technisch ontwerp. In paragraaf 5.2 komt het 
onderzoeksdesign aan de orde, gevolgd door een beschrijving van het bureau onderzoek 
(paragraaf 5.3), het praktijkonderzoek (paragraaf 5.4) en de data-analyse (paragraaf 
5.5). Voor de typering van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de literatuur van 
Verschuren en Doorewaard (2007). 

5.2 Onderzoeksdesign 
 

Het doel van het onderzoek is het geven van inzicht en aanbevelingen aan het bestuur 
van intramurale ouderenzorginstanties over de inrichting van de HR-besturingsstructuur 
en dus de HR-regeltaken passend bij de productiestructuur van zelfsturende teams. 

Het gaat om een kwalitatief exploratief diepteonderzoek waarbij om aan data te komen 
zowel bureau- als empirisch onderzoek wordt uitgevoerd. Er wordt daarmee gebruik 
gemaakt van bestaande en nieuwe data. 

De volgende stappen zijn gezet: 

1) Bureau onderzoek om:  
- tot de juiste vraagstellingen te komen; 
- invulling te geven aan de hoofdstukken 2 t/m 4; 
- te komen tot een topiclijst en HR-takenoverzicht ten behoeve van het 

praktijkonderzoek. 
 

2) Praktijkonderzoek om: 
- organisaties te selecteren om deel te nemen; 
- bij vier organisaties de HR-besturingsstructuur in kaart te brengen voor en na de 

implementatie van zelfsturende teams. 
 

3) Een analyse om: 
- de gevonden informatie uit de theorie en praktijk te vergelijken om conclusies en 

aanbevelingen te formuleren.  

In de volgende paragrafen worden deze stappen toegelicht. 

 

5.3 Bureau onderzoek 
 

In de eerste fase van het onderzoek lag de nadruk op bureau onderzoek. Doel hiervan was 
om kennis te vergaren over de context van zelfsturing in de intramurale zorg en inzicht te 
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vergaren in de literatuur over de moderne sociotechniek. Op die manier werden de 
vraagstellingen van het onderzoek aangescherpt. Ook was bureau onderzoek nodig om tot 
een overzicht van HR-regeltaken te kunnen komen.  
Gezien het onderzoeksdoel lag de nadruk van het bureau onderzoek op de theorie van 
sociotechniek en daarbinnen specifiek op de besturingsstructuur. Ook is informatie gezocht 
over HR-regeltaken. Tijdens het bureau onderzoek lag de focus op de volgende 
zoekwoorden: ‘zelfsturende teams’, ‘zelfsturing in de zorg’, ‘HR-taken’, ‘sociotechniek’ en 
‘besturingsstructuur’. Mede door combinaties te maken tussen deze zoekwoorden is veel 
beschikbare theoretische en vakliteratuur gevonden en doorgenomen, zoals boeken, 
bestaande scripties en artikelen. Er is zowel gebruik gemaakt van gedrukte als electronische 
media, waarbij naast internet vooral ook de digitale bibiotheek van Erasmus Universiteit een 
uitkomst bleek. 
 
De geraadpleegde informatie was nodig om een goed beeld te vormen van het theoretisch 
kader. De gevonden informatie is zo veel mogelijk gestructureerd aan de hand van de 
hoofdbegrippen die voor dit onderzoek van belang zijn (zelfsturende teams in de zorg,  
sociotechniek met specifiek de besturingsstructuur en HR-taken). Door die structurering zijn 
uiteindelijk de hoofdstukken 2, 3 en 4 tot stand gekomen. 
 
Met behulp van de in het bureau onderzoek gevonden informatie en het daarmee 
geformuleerde theoretisch kader zijn twee topiclijsten opgesteld. Een voor de 
procesbegeleiders van de zelfsturende teams en een voor het groepsinterview dat 
gehouden is bij de deelnemende organisaties. De topiclijsten staan weergegeven in bijlagen 
2 en 3.  
 
De topics zijn grotendeels afgeleid van het theoretisch kader en geoperationaliseerd op 
micro-, meso- en macro-niveau voor zover dit mogelijk was. Dat was nodig om voor de 
respondenten tot heldere vragen te komen. De topics waren op hoofdlijnen: 
 

- Kennismaking met de organisatie: waarom is tot zelfsturing overgegaan en hoe 
ziet de productiestructuur er nu uit?  

- Besturingsstructuur op micro-, meso- en macro-niveau  
- HR-besturingsstructuur met aandacht voor: 

- Verschuiving van de HR-regeltaken door de zelfsturing  
- Beschrijving huidige HR-besturingsstructuur 
- De ervaringen met, overwegingen bij en meningen over de HR-

besturingsstructuur 
- Mate van invloed binnen de organisatie 
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5.4 Praktijkonderzoek 
 
5.4.1 Selectie respondenten 
 
Vervolgens was het tijd voor het praktijkonderzoek. Het gaat om een kwalitatief, 
exploratief diepte onderzoek dat binnen een tijdsbestek van 4 maanden moest worden 
uitgevoerd. Er is gekozen voor een vergelijkende multi-casestudy om vier casestudies 
met elkaar én met het theoretisch kader te vergelijken. Op die manier kon inzicht 
verkregen worden in de variëteit bij de inrichting van de HR-besturingsstructuur. De 
bronnen die gebruikt werden in het praktijkonderzoek waren personen. 

Op basis van contacten in het netwerk zijn vier zorgorganisaties geselecteerd en bereid 
gevonden om mee te werken. In de strategische selectie van de organisaties is met de 
volgende criteria rekening gehouden: 

- organisaties werkten tenminste twee jaar met intramurale zelfsturing om de 
resultaten qua ontwikkelfase niet te ver uit de pas te laten lopen; 

- gezien het exploratieve karakter van dit onderzoek ging de voorkeur er naar uit 
om enige variëteit in de besturingsstructuur van de organisaties te vinden. 
Daarom is, voordat de afspraak werd gemaakt, telefonisch aan de contactpersoon 
gevraagd om de HR-besturingsstructuur te schetsen;  

- er is gekeken naar de grootte van de organisaties waarbij vooral van belang was 
dat er meerdere woonzorgcentra waren om qua opbouw van de 
besturingsstructuur op micro-,meso- en macro-niveau voldoende te kunnen 
vergelijken. 

De vier organisaties bevinden zich in verschillende regio’s (Noord-Holland, Overijssel, 
West- en Midden-Brabant). In hoofdstuk 6 wordt inzage gegeven in enkele kengetallen 
van deze organisaties. Tijdens het onderzoek bleek dat organisatie 2 de ontwikkeling 
naar zelfsturing op een andere manier aanvloog. Zij hebben geen kleine zelfsturende 
teams geïmplementeerd, maar zijn blijven werken met intramurale afdelingen. Tijdens de 
interviews bleek dat zij zich richten op het vergroten van de professionele autonomie van 
het individu in plaats van die van de teams. Omdat het in beide gevallen gaat om het 
vergroten van de zelfsturing binnen de organisatie bleef het een interessante casestudy.  

De contactpersonen van iedere organisatie zijn zowel telefonisch als via mail 
geïnformeerd over het doel van het onderzoek. Twee contactpersonen hebben als 
respondent deelgenomen aan het onderzoek. Bij de contactpersonen is het verzoek 
neergelegd om de andere respondenten te vragen om ook deel te nemen. Gezien deze 
voorkennis lijkt het aannemelijk dat zij de respondenten hebben geselecteerd op basis 
van affiniteit met het onderwerp zelfsturing en HR. Dit kan hebben geleid tot een 
positieve bias. In twee groepsinterviews werd benoemd dat de respondent-zorgmanagers 
binnen de organisatie relatief ver waren in de ontwikkeling van zelfsturing ten opzichte 
van de rest van de organisaties.  
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5.4.2 Data verzameling 
 
Aan de hand van de gevonden topics in de literatuur zijn twee soorten interviews 
gehouden: 

- 1 op 1 interviews met de procesbegeleiders van de implementatie van de 
intramurale zelfsturende teams  

- groepsinterviews met bij voorkeur een zorgmedewerker, HR-adviseur en 
zorgmanager betrokken bij verpleeghuiszorg 

Bij vrijwel alle organisaties is eerst een meer algemeen interview gehouden om de 
organisatie beter te leren kennen en de context waarbinnen de organisatie zich bevindt. 
Dit is gedaan aan de hand van enkele algemene vragen en met een uit het 
literatuuronderzoek verkregen topic-lijst.  

Daarnaast is, ook aan de hand van uit de literatuur verkregen topics, gekozen voor een 
groepsinterview per organisatie. Op die manier vond een integraal gesprek plaats met 
zowel zorg als ondersteuning, passend bij het gedachtegoed van de sociotechniek. Doel 
van dit interview was inzicht te krijgen hoe de HR-besturingsstructuur is ingericht en 
waarom voor deze structuur is gekozen. Het voordeel van een groepsinterview is dat 
respondenten op elkaar kunnen reageren. Uit de interviews bleek dat dit groepgesprek 
ook van meerwaarde was voor de respondenten, omdat op die manier inzage werd 
verkregen in elkaars mening over de huidige werkwijze. Tegelijkertijd was het voordeel 
van het 1 op 1 interview dat er geen afleiding was van andere respondenten en er in die 
interviews meer focus kon liggen op de topics dan bij de groepsinterviews. Voor ieder 
interview was ruim een uur ingeruimd en dat bleek over het algemeen voldoende. De 
interviews zijn afzonderlijk per case study gehouden. Hierdoor was er focus per casus en 
ontstond voor de interviewer een helder beeld over de situatie per organisatie alvorens in 
gesprek te gaan met een volgende organisatie. Tegelijkertijd zat er nauwelijks tijd tussen 
de twee interviews binnen een organisatie om al een interpretatieslag te maken en 
daarmee het tweede gesprek gekleurd in te gaan. Dit is ook beperkt omdat de topiclijst 
voor het schetsen van de context anders was dan de topiclijst voor het groepsinterview. 
In de 1 op 1 interviews is, afhankelijk van de respondent, soms wel een vraag 
meegenomen uit de topiclijst van het groepsinterview. De achtereenvolgende gesprekken 
hebben inhoudelijk niet geleid tot het aanpassen van de topic-lijsten, wel zijn sommige 
vragen op basis van reflectie aangescherpt om de juiste informatie te verkrijgen. 

Het ging bij alle gesprekken om semi-gestructureerde open interviews die face to face 
zijn afgenomen. Reden hiervan is, dat het om een exploratief onderzoek ging en op deze 
manier direct verdiepende vragen gesteld konden worden. Deze methode verklaart ook 
dat de antwoorden niet chronologisch aan de hand van de topics zijn gegeven. De topic-
lijst zorgde wel voor structuur zodat er geen onderwerpen vergeten werden.  

Uit het bovenstaande blijkt dat er om voldoende diepgang te krijgen, gebruik is gemaakt 
van zowel methoden- als bronnentriangulatie. 

Ook is op basis van literatuur een overzicht gemaakt van HR-regeltaken. Hiervan is een 
gesloten takenoverzicht gemaakt. Bij een medewerker van de organisatie van de 
interviewer is getoetst of dit overzicht voldoende duidelijk was. Daarop is de respondenten 
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gevraagd zo veel mogelijk voorafgaand aan het onderzoek aan te geven of zij deze taken 
voor de invoering van de zelfsturing uitvoerden en welke taken zij nu uitvoeren. Niet iedere 
respondent had de takenlijst op voorhand ingevuld. In die gevallen is ervoor gekozen om de 
vragenlijst door de respondent tijdens het interview in te laten vullen. Dit heeft gezien de 
aard van de vragen (gericht op feiten) niet geleid tot beïnvloeding van de data. Wel heeft 
niet elke respondent het takenoverzicht volledig ingevuld. Het is niet bekend waarom niet, 
maar dit heeft mogelijk te maken met tijdgebrek of onduidelijkheid. Dit is wel de reden dat 
de totaaltellingen afwijken van het totaal aantal respondenten. 
 
In bijlage 4 staat deze vragenlijst en in bijlage 5 staat een overzicht waarin de respons is 
verwerkt. 
 

Hieronder een overzicht van de gehouden interviews en de respondenten per organisatie. 
Daaronder een overzicht van de ingevulde takenoverzichten. 

 

 
Er zijn zeven interviews gehouden, met 12 verschillende respondenten. Uit bovenstaand 
overzicht blijkt dat er enige variatie was bij het praktijkonderzoek per casestudy. Zo was 
er in organisatie 2 geen procesbegeleider van zelfsturende teams, maar heeft de HR-
manager wel zinvolle informatie gegeven aan de hand van de gevonden topics. 
Daarnaast bleek het bij organisatie 1 en 3 als gevolg van drukte niet mogelijk om een 
zorgmedewerker bij het interview te betrekken. Bij organisatie 1 heeft een medewerker 
wel het takenoverzicht ingevuld. Tenslotte was het niet mogelijk om in organisatie 2 
zowel met HR, als een zorgmedewerker en zorgmanager om tafel te gaan. Ondanks de 
variatie is door het aantal interviews en de verschillende respondenten wel een goed 
inzicht verkregen in de situatie per organisatie. 

 

 

 Individueel interview  Groepsinterview  Bijzonderheden 
Zorgorganisatie 1 Manager HR  

(procesbegeleider 
zelfsturende teams) 

HR adviseur en 
zorgmanager 

Zorgmedewerker 
heeft wel 
takenoverzicht 
ingevuld  

Zorgorganisatie 2 Manager HR 
 

Zorgmedewerker en 
manager zorg 

Geen 
bijzonderheden 

Zorgorganisatie 3 Adviseur beleid 
(procesbegeleider 
zelfsturende teams) 
 

HR adviseur en manager 
zorg 
 

Geen deelname van 
zorgmedewerker  

Zorgorganisatie 4 Alleen groepsinterview Manager HR, 
zorgmanager, 
medewerker zorg 

Zorgmanager heeft 
door tijdgebrek het 
takenoverzicht niet 
geheel kunnen 
invullen. 

Overzicht 5-1: Respondenten 
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 Aantal 
takenoverzichten 

Zorg-
medewerker 

Zorg- 
manager 

HR- 
Professional 

Zorgorganisatie 1 4 1 1 2 
Zorgorganisatie 2 3 1 1 1 
Zorgorganisatie 3 2  1 1 
Zorgorganisatie 4 3 1 1 1 

Totaal 12 3 4 5 
Overzicht 5-2: Ingevulde HR-takenoverzichten 

In totaal zijn 12 takenoverzichten ingevuld, waarvan de meeste door HR-professionals. 

 

5.5 Data analyse 
 
Met de organisaties is afgesproken dat de verkregen gegevens werden geanonimiseerd. 
Deze keuze heeft bijgedragen aan de openhartigheid tijdens de interviews. Alle interviews 
zijn met toestemming van de respondenten opgenomen met de afspraak dat deze gegevens 
vernietigd werden zodra het onderzoek is afgerond. Ieder interview is letterlijk 
getranscribeerd. Vervolgens is bij ieder interview aangemerkt wat relevante informatie was 
in overeenstemming met de topiclijst, zodat de rest van de informatie kon worden 
verwijderd (open coderen). Daarna is de informatie van de respondenten per organisatie in 
één document gezet, waarbij door middel van kleurarcering herkenbaar was wie wat gezegd 
had. Hoewel dit een arbeidsintensieve aanpak was, kon door een vast patroon te volgen op 
de analyse worden voorgesorteerd. Zo is bij elke casestudy gebruik gemaakt van dezelfde 
methodiek en topiclijst. De volgende stap was om per organisatie op een hoger 
abstractieniveau met clustering van topics de informatie te analyseren (axiaal coderen). Dit 
heeft geleid tot een definitieve uitwerking van de resultaten per organisatie. Deze 
uitwerking is in bijlage 6 opgenomen.  
 
In hoofdstuk 6 staan de onderzoeksresultaten. Deze zijn op basis van de hiërarchisch 
vergelijkende casestudy verwerkt aan de hand van de data zoals vermeld in bijlage 6. Er is 
dus een integrale vergelijkende analyse gemaakt over de individuele cases heen. Als 
onderlegger voor deze analyse zijn de geclusterde topics uit de vragenlijsten gebruikt en 
ook de ingevulde takenoverzichten. 
 
In hoofdstuk 7 is er voor gekozen de analyse te vertalen naar de aandachtspunten uit het 
theoretisch kader van paragraaf 4.7. Dit betekent dat aan de hand van de vijf 
uitgangspunten en de vijf ontwerpkenmerken van het theoretisch kader van de HR-
besturingsstructuur de vergelijking is gemaakt tussen de casestudies wat tot de beschreven 
conclusies in hoofdstuk 7 heeft geleid (selectief coderen).  
 
Afsluitend: Gezien het doel van het onderzoek en de constatering dat hier nog geen studie 
naar had plaatsgevonden, is gekozen voor een exploratief, kwalitatief onderzoek. In het 
praktijkonderzoek is hiervoor een beperkt aantal cases onderzocht. Door de gekozen 
methodiek kunnen de resultaten van dit onderzoek niet gegeneraliseerd worden. Tijdens de 
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interviews bleek een variëteit in de besturingsstructuren bij de zorgorganisaties. Die 
verschillen ontstaan door, onder andere, de (regionale) externe context, de gekozen 
productiestructuur en de ontwikkelfase van de organisatie. Hoewel zorgorganisaties het in 
dit onderzoek verkregen inzicht niet één op één kunnen overnemen, biedt het hopelijk 
inzicht en inspiratie aan zorgorganisaties om er passend bij de eigen visie en externe 
omgeving voordeel mee te kunnen doen. 
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6 Resultaten 
 

6.1 Inleiding 
 

Het vorige hoofdstuk beschreef de uitvoering van het empirisch onderzoek. De uitwerking 
in dit hoofdstuk is gebaseerd op de uitkomsten van de interviews en op de respons op 
het HR-takenoverzicht. De verwerking van de respons op dit overzicht staat in bijlage 5. 

De volgende deelvragen worden in dit hoofdstuk beantwoord: 

In hoeverre heeft de inrichting van de productiestructuur naar zelfsturende teams 
binnen de intramurale ouderenzorg geleid tot aanpassingen in de besturingsstructuur 
en dan specifiek op de discipline HR en op welke wijze?  

Hoe zijn de HR-regeltaken binnen de intramurale ouderenzorg belegd op micro-, 
meso- en macro-niveau na invoering van de zelfsturende teams?  

Wat zijn ervaringen met, overwegingen bij en meningen over de huidige en gewenste 
inrichting van de HR besturingsstructuur in relatie tot de productiestructuur in de 
ogen van zorgmedewerkers, HR-professionals en zorgmanagers in 
ouderenzorgorganisaties?  

De resultaten van het praktijkoverzicht worden, geabstraheerd over de casestudies heen, 
weergegeven aan de hand van de topics van de interviews: 

- Introductie van de cases (paragraaf 6.2) 
- Hoe ziet de besturingsstructuur er nu uit op micro-meso-macro-niveau? 

(paragraaf 6.3) 
- HR-besturingsstructuur (paragraaf 6.4) 
- Wat is de mate van invloed binnen de organisatie? (paragraaf 6.5) 

Hoofdstuk 6 wordt afgesloten met een algemene samenvatting in paragraaf 6.6.  

6.2 Introductie van de cases 
 
De kengetallen2 in overzicht 4 geven een indruk van de grootte van de organisaties. 

Organisatie 1 2 3 4 
Budget WLZ-zorg (excl. subsidies) in 2015   37 mln 43 mln 89 mln 100 mln 
Aantal intramurale cliënten eind 2015  400 600 1.100  

(eind 2014) 
1.300 

Gemiddeld aantal FTE in 2015 930 1.200 2.000 2.300 
Aantal verpleeg- en verzorgingscentra 6 7 23 22 
Overzicht 6-1: Kengetallen deelnemende organisaties 

In overzicht 5 op de volgende pagina staat waarom en wanneer de organisaties zijn 
overgegaan op intramurale zelfsturende teams en hoe de huidige productiestructuur er 
nu uit ziet. 

                                            
2 Kengetallen staan in jaarverslagen 2015 van de betreffende instellingen. M.u.v. aantal cliënten  organisatie 3, 
dat in jaarverslag 2014 stond. Het aantal huizen stond op de website van de organisaties in april 2017. 
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 Zorgorganisatie 1 Zorgorganisatie 2 Zorgorganisatie 3 Zorgorganisatie 4 
Waarom 
zelfsturing 
intramuraal? 

• Vanuit visie 
• Hybride ondersteunings-

structuur ongewenst na 
eerdere start extramuraal 

• Efficiency (minder 
managers) 

• Ruimte zorgprofessionals 
• Betere kwaliteit van zorg 

• Geïnspireerd door andere 
instellingen 

• Efficiency (minder 
ondersteuning) 

• Betere kwaliteit van arbeid 
• Externe turbulentie 
• Betere kwaliteit van zorg 

• Vanuit visie 
• Externe turbulentie 
• Betere kwaliteit van zorg 
• Betere kwaliteit van arbeid 

 

• Vanuit visie 
• Betere kwaliteit van 

arbeid 
• Betere kwaliteit van zorg 
• Efficiency (minder 

ondersteuning) 

Proces 
zelfsturing 

Start in 2014: Learning by 
doing; wel binnen kaders 

Start 2014: geleidelijk zonder 
einddoel (individuele insteek) 

Start 2013: bewuste stappen met 
ruimte voor ontwikkeling 

Start 2012: geleidelijk met 
ruimte voor ontwikkeling 

Huidige 
productie-
structuur 

Macro: organisatie ingedeeld 
in divisies op basis van 
dienstverlening 
Meso: divisie Wonen en zorg 
met 6 regionale locaties  
Micro: zelfsturende teams 
binnen locaties 

Macro: organisatie ingedeeld in 
divisies met daaronder 
bedrijfsonderdelen o.b.v. 
dienstverlening 
Meso: 2 bedrijfsonderdelen: 1 met 
woonzorgcentra en 1 met 
thuiszorg 
Micro: afdelingen binnen locaties  

Macro: organisatie ingedeeld in 
bedrijfsonderdelen o.b.v. 
dienstverlening 
Meso: bedrijfsonderdeel woonzorg 
biedt zowel intra- als extramurale 
zorg (regionaal) 
Micro: zelfsturende teams binnen de 
locaties 

Macro: organisatie ingedeeld 
in regionale cirkels (intra- en 
extramurale zorg) 
Meso: wijkgericht met 
locaties/ thuiszorgteams 
Micro: zelfsturende teams 
binnen locaties en in wijk 

Opbouw 
zelfsturende 
teams 

Term ‘zelfsturend team’: 
Vooral 3 IG  
Facilitair en behandeling los 
van zorgteam 

Term ‘afdeling’: alle deskundig-
heidsniveaus zijn aanwezig 
Facilitair onderdeel van afdeling 
Behandeling los van afdeling 

Term ‘wijkteam’: alle 
deskundigheidsniveaus zijn aanwezig.  
Behandeling en facilitair los van 
zorgteam. 

Term: ‘zelfsturend team’ 
Gemengd team niveau 1-3; 
verpleegkundigen gekoppeld 
aan kleinschalige woningen 
Behandeling en facilitair los 
van zorgteam 

Mate van zelfsturing 
Brede 
inzetbaarheid 

Breed: alle teamleden voeren 
regelende en zorgtaken uit. 
 

Beperkt door inzet verpleegkun-
dige als regisseur. Teamleden 
voeren zowel regelende als 
zorgtaken uit 

Breed: alle teamleden voeren 
regelende en uitvoerende taken uit.  

Beperkt: vooral 
verpleegkundigen voeren 
regelende en uitvoerende 
taken uit  

Requisite 
variety 

Teams hebben inzicht in 
totaalproces, maar zonder 
dashboard 

Teams hebben inzicht in 
totaalproces en kaders. Maar ligt 
vooral bij manager en regisseur  

Teams hebben inzicht in totaalproces 
en kaders m.b.v. dashboard 

Teams hebben inzicht in 
totaalproces en kaders m.b.v. 
dashboard 

Minimum 
critical 
specification 

Spanningsveld tussen top 
down sturing en eigen 
regelruimte 

Wordt ingezet op minder regels en 
procedures. 

Wisselt per team; stijgende lijn 
afhankelijk van taakvolwassenheid 

Meso-niveau wil minder regels 
maar micro-niveau geeft aan 
dat regels houvast geven  

Double loop 
learning 

Grote verschillen tussen 
teams 

Verschillen tussen teams; omslag 
in gedrag 

Door inzicht steeds meer initiatief om 
te verbeteren 

Grote verschillen tussen 
teams 

Overzicht 6-2: Verloop zelfsturing casestudies en huidige productiestructuur
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Uit overzicht 6-2 komt een grote diversiteit tussen de organisaties naar voren. De 
meeste organisaties zijn eerst gestart met zelfsturing binnen extramurale zorg. Volgens 
alle respondenten is dit een logische keuze, omdat deze doelgroep van oudsher 
zelfstandiger werkt.  

Aandachtspunten: 

- Waarom zelfsturing? De redenen om over te gaan op zelfsturing intramuraal staan in 
het overzicht op basis van de volgorde zoals deze door de respondenten werden 
aangegeven. Verbetering van de kwaliteit van arbeid, de kwaliteit van zorg en 
efficiency werden het meest genoemd; 

- Productiestructuur: organisatie 3 en 4 hebben in aansturing van de productiestructuur 
de keuze gemaakt om geen onderscheid te maken tussen intramurale en extramurale 
zorg, maar op basis van geografie tot een indeling te komen; 

- Zoals in hoofdstuk 5 aangegeven kiest zorgorganisatie 2 als enige voor een 
productiestructuur, die zich wel richt op de ontwikkeling van zelfsturing, maar daarbij 
de focus legt op de ontwikkeling van het individu in plaats van het team. Mede om die 
reden zie je dat ook de afdelingen in hun ‘oude’ vorm zijn gehandhaafd met meer 
teamleden dan in een zelfsturend team;  

- Door alle respondenten wordt benoemd dat zelfsturing gepaard gaat met een 
cultuurverandering, gericht op ontwikkeling van de professionaliteit en het 
eigenaarschap bij de zorgprofessional, en dus om een andere mindset vraagt, zowel 
bij teams als leidinggevenden; 

De mate van zelfsturing loopt tussen de locaties maar ook binnen de locaties sterk uiteen 
waardoor het lastig is een overall beeld te geven. Wat valt op? 

- Brede inzetbaarheid: alle medewerkers in de zorg voeren zowel regelende als 
zorgtaken uit. Hoewel gekozen wordt voor zelfsturing blijken veel taken op een 
intramurale locatie buiten de zelfsturende teams te vallen. Zorg- en verpleging 
maken wel onderdeel uit van het zelfsturend team, maar als je kijkt naar de rollen op 
gebied van welzijn, facilitair en behandeling dan wordt toch gekozen voor een 
functionele indeling. Terwijl duidelijk is dat de taken van deze functionarissen het 
primaire proces van de verpleegzorgteams raken. Zo dragen een gezellige 
welzijnsactiviteit en een goede behandeling direct bij aan de kwaliteit van leven van 
bewoners. Daarnaast is als gevolg van deskundigheid en wet & regelgeving ook 
binnen het team sprake van functionele scheiding, omdat een verpleegkundige meer 
handelingen mag doen. Dit beperkt de brede inzetbaarheid. 

- Requisite variety: binnen alle organisaties lijken de medewerkers inzicht te hebben in 
het proces vanaf het moment dat de bewoner is verhuisd totdat deze overlijdt. De 
mate van zelfsturing is sterk afhankelijk van de fase van taakvolwassenheid waarin 
de teams zich bevinden. Dat geldt ook voor de regelruimte die de teams zelf ervaren. 
De taakvolwassenheid wordt bij zorgorganisatie 1,3 en 4 gemeten. Uit de cijfers blijkt 
dat deze volwassenheid wisselt per team; 

- Met name de ‘double loop learning’ oftewel het kritisch durven zijn op bestaande 
werkprocessen vraagt volgens de respondenten een lange adem omdat dit een 
cultuurverandering behelst die jarenlang ingebakken is door hiërarchische aansturing 
en het werken met instructies in plaats van op basis van gelijkwaardigheid. Oftewel: 
er is nog geen sprake van minimum critical specification. 
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6.3 Impact zelfsturing op besturingsstructuur (micro-, meso-, macro) 
 

Na de introductie van de organisaties die zijn geïnterviewd in paragraaf 6.2., gaat deze 
paragraaf in op de impact die de intramurale zelfsturing heeft gehad op de 
besturingsstructuur binnen de organisaties. Aangezien uit hoofdstuk 4 blijkt dat de 
ondersteuningsstructuur in de sociotechniek opgebouwd wordt vanaf onderaf, wordt deze 
ontwerprichting ook in deze paragraaf gebruikt. In paragraaf 6.3.1 wordt de 
besturingsstructuur op micro-niveau weergegeven, oftewel die van het zelfsturende 
team. In paragraaf 6.3.2 volgt het meso-niveau, hetgeen in dit onderzoek de 
ondersteuningsstructuur behelst van de locaties, waarna in 6.3.3 het macro-niveau 
belicht wordt, oftewel op het niveau van het intramurale organisatie-onderdeel. 

 

6.3.1 Micro-niveau besturingsstructuur 
 

Paragraaf 6.4 geeft voor de discipline HR een verdieping op de taken die het zelfsturende 
team uitvoert. In deze paragraaf een schets van de ondersteuningsstructuur in het team. 
In algemene zin geldt voor elke organisatie dat er sprake is van regeltaken die 
uitgevoerd worden door het team. De meeste organisaties spreken over 
aandachtsvelders die vaak gekoppeld zijn aan kwaliteitsthema’s en waarvan de 
bijbehorende regeltaken veelal door verpleegkundigen maar ook door verzorgenden 
opgepakt worden. Die aandachtsvelders zijn aan een onderwerp gekoppeld vanuit talent 
of affiniteit en gaan hiervoor ook naar scholings- en informatiebijeenkomsten. Regeltaken 
zijn een onderdeel van de bestaande functie en leiden -met uitzondering van de regisseur 
bij organisatie 2- niet tot een andere functie. Organisatie 2 heeft namelijk op het 
moment dat geconcludeerd werd dat de geïntroduceerde teamcoach op de locatie een 
leidinggevende rol ging vervullen besloten om die functie te vervangen door een 
zogenaamde regisseur. Dit is een verpleegkundige die een aantal regelende taken op zich 
neemt zodat de zorgmedewerkers zich kunnen focussen op de zorg. Het gaat om 
operationele taken die in het verleden door het afdelingshoofd werden verricht zoals het 
zijn van het eerste aanspreekpunt en het doorvoeren van mutaties en verzuimmeldingen. 
Het lijkt op een teamleiderrol met als belangrijk onderscheid dat deze verpleegkundige 
onderdeel is van het team en meewerkt. Organisatie 3 koppelt de aandachtsvelden in de 
teams  aan een takenmatrix waarin de verbinding wordt gemaakt met de 
ondersteuningsafdelingen, zodat teams weten wie hen waarbij kan helpen.  

 
6.3.2 Meso-niveau besturingsstructuur 
 

In deze paragraaf wordt eerst een toelichting gegeven op welke impact de invoering van 
de zelfsturende teams op de leidinggevenstructuur van de zorg had. In feite is de laag 
van de leidinggevenden onderdeel van de productiestructuur op meso-niveau, maar 
omdat dit onderzoek zich focust op de verschuiving in HR-taken, wordt er in deze 
paragraaf apart aandacht aan besteed. Daarna wordt bekeken welke wijzigingen zijn 
doorgevoerd op de overige ondersteuningsstructuren op meso-niveau. 
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Impact op de leidinggevendenstructuur van de zorg 
 

 Organisatie 1 Organisatie 2 Organisatie 3 Organisatie 4 
Voor zelf-
sturing 

4 niveaus: 
raad van bestuur 
directie 
rayonmanagers 
teamleiders 

3 niveaus: 
raad van bestuur 
rayonmanagers 
afdelingshoofden 

3 niveaus: 
raad van bestuur 
clustermanagers 
teammanagers 
 

4 niveaus: 
raad van bestuur 
directie 
manager 
teammanager 

Na zelf-
sturing 

4 niveaus, maar wel 
minder managers. 
Rayonmanagers zijn 
nu divisie-managers 
die in plaats van 
veel teamleiders 
minder managers 
aansturen 

3 niveaus, waarbij 
1 afdelingshoofd 
per locatie (i.p.v. 
meer) eerst 
aangevuld met 
teamcoach; later 
door regisseur. 
Aantal lagen gelijk 
gebleven; wel 
minder 
management mede 
door natuurlijk 
verloop  

3 niveaus: 2 jaar na 
start zelfsturing in 
2015 is 
management 
gereorganiseerd 
door laag 
teammanagers te 
vervangen voor 
‘teamcoaches’ (zijn 
leidinggevenden 
met zowel 
coachende als 
sturende rol). Eerst 
onderscheid intra- 
en extramuraal, 
maar nu 
geïntegreerde 
managers voor 
zowel extramurale 
als intramurale 
teams 

In 2012 
aanpassing naar 3 
niveaus: raad van 
bestuur, directeur 
en clustermanager. 
Teammanager 
komt te vervallen.  
Geïntegreerd, 
zowel intramurale 
als extramurale 
zorg 

Toekomst Huidige transitie 
leidt mogelijk tot 
wegvallen laag 
divisiemanagers 

Niet bekend Niet bekend Niet bekend 

Overzicht 6-3: Impact leidinggevendenstructuur 

Opvallende punten uit de interviews: 

- Bij drie van de vier organisaties heeft de wijziging van de leidinggevendenstructuur 
niet geleid tot minder lagen. Wel is het aantal zorgmanagers in elke organisatie 
afgenomen hetgeen leidt tot een grotere span of control en het vergroten van afstand 
tussen managers en de werkvloer. Daarnaast worden bewuste keuzes gemaakt om 
leidinggevenden in de zorg qua denk- en werkniveau te verzwaren, bovendien 
verandert hun rol omdat zij zowel een sturende als coachende verantwoordelijkheid 
hebben; 

- Alleen organisatie 4 heeft bij de start van de zelfsturende teams een leidinggevende 
laag laten vervallen; 

- Aansluitend op de keuze van de productiestructuur op meso-niveau hebben 
organisaties 3 en 4 gekozen voor een geïntegreerde besturing van zowel extramurale 
wijkteams als intramurale teams. 
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Verantwoordelijkheid leidinggevende zorg 
Een van de sociotechnische uitgangspunten is dat de leidinggevende zorg 
verantwoordelijk is voor het totale primaire proces. In het kader van dit onderzoek gaat 
het om zorg aan PG-cliënten. Uit de interviews bleek dat deze totale aansturing op twee 
punten niet werd gerealiseerd: 

- Bewoners worden in eerste instantie door een aparte groep zorgbemiddelaars in de 
organisatie verwelkomd waarna zij overgedragen worden aan het zorgteam; 

- De facilitaire herinrichting op de locatie is mede-bepalend voor het welzijn van de 
bewoners. Dat geldt ook voor behandeling. Alleen bij organisatie 2 is de facilitair 
medewerker onderdeel van de zorgteams. De overige organisaties hebben een 
bewuste keuze gemaakt om deze taken functioneel te scheiden en ook functioneel 
door een andere manager aan te sturen (facilitaire manager, manager Behandeling). 
Managers zorg ondervinden hier last van omdat zij op deze aandachtsgebieden 
slechts beperkte invloed kunnen uitoefenen. Welzijnsactiviteiten worden vaak buiten 
het zorgteam georganiseerd maar vallen wel onder de verantwoordelijkheid van de 
manager zorg van een locatie. 

In paragraaf 6.4 wordt specifiek gekeken naar de HR-besturingsstructuur. Relevant is 
hier te vermelden dat de zorgmanager in alle organisaties integraal verantwoordelijk is 
voor het personeelsbeleid. HR-taken kunnen bij de teams plaatsvinden, maar de 
besluitvorming en verantwoordelijkheid ligt bij de zorgmanager, die een beroep kan doen 
op HR-professionals om daarbij ondersteund te worden (zie paragraaf 6.4.2). 

 

Impact op overige ondersteuningsstructuur  
 

Bij de vier organisaties blijkt dat er weliswaar regelende taken door de teams worden 
verricht maar dat daarnaast de stafafdelingen zijn blijven bestaan. De indruk is dat bij 
drie van de vier organisaties de ondersteunende professionals een decentrale beweging 
maken. Dit gebeurt door meer bij de teams te werken en in plaats van functionele 
inrichting nu regionaal en daarmee relationeel gekoppeld te worden aan een manager of 
aan teams. Bij organisatie 3 en 4 gaat die decentralisering een stap verder omdat vrijwel 
uitsluitend nog op verzoek van het primaire proces (manager of team) de HR-
professionals tot actie over gaan; samen met het primaire proces. Beide organisaties 
hebben een verandering doorgemaakt waardoor de HR-professionals dichter op het 
primaire proces zitten en waarbij de zorgteams ook rechtstreeks met de ondersteuning 
schakelen. Opvallend is het beeld dat er niet in formatie is gekrompen in de 
stafafdelingen, terwijl een deel van de taken wel zijn overgegaan naar de zelfstandige 
teams. Op basis van de interviews blijkt hier geen verklaring voor, behalve dat er door 
de organisaties nog goed gekeken moet worden naar de impact van het werken met 
zelfsturende teams op de stafafdelingen. 

Uit de interviews blijkt dat er in de ondersteuningsstructuur een onderscheid zit tussen 
front- en backoffice. In een meer gezamenlijke frontoffice kunnen teams met vragen 
terecht. In de backoffice zijn de professionals dan nog wel functioneel geclusterd, maar 
dat is voor de opdrachtgevers (zelfsturende teams en zorgmanagers) niet merkbaar. 



 

47 
 

Omdat deze beweging vanuit sociotechnisch oogpunt interessant is en tegelijkertijd 
verschillend wordt aangevlogen, hieronder een nadere toelichting: 

Organisatie 1 richtte op het moment van zelfsturing een digitale en telefonisch 
bereikbare ‘Vraagbaak’ in waar teams terecht kunnen met vooral administratieve vragen. 
Deze valt onder de stafdienst Bedrijfsondersteuning en bestaat nog steeds. De 
gedachtegang is dat zodra de interne vragenstroom minder is, deze capaciteit meer 
ingezet kan worden voor externe vragen. 

Voor organisatie 3 geldt dat zij ten tijde van de overgang naar zelfsturing met een 
WijkOndersteuningsTeam hebben gefunctioneerd als hitteschild tussen de intramurale 
wijkteams en de adviseurs in de ondersteuning. De front-office zorgde dat vragen 
beantwoord werden en had tegelijkertijd als taak om zichzelf overbodig te maken. 
Inmiddels zijn de samenwerkingslijnen geborgd waardoor met deze servicegroep is 
gestopt. Wel is er nog sprake van stafafdelingen, terwijl de gedachtegang eigenlijk was 
van de ondersteuning één WijkOndersteuningTeam te maken. Op dit moment ligt de 
focus op het verbeteren van (technische) systemen (o.a. serviceportalen); mogelijk dat 
daarna een verdergaande integratie van ondersteuning kan plaatsvinden. 

 

Voor organisatie 4 geldt dat bij wijze van pilot sinds 2016 een proeftuin is gestart waar 
zorgteams en zorgmanagers alle vragen die zij hebben op het gebied van ondersteuning 
kunnen neerleggen. Deze frontoffice onderzoekt hoe de vraag beantwoord moet worden 
en zorgt voor terugkoppeling. De evaluatie moet nog plaatsvinden, maar de resultaten 
lijken reden om de proeftuin voor de hele organisatie door te voeren. De 
zorgmedewerkers ervaren het als plezierig dat er één loket is voor alle vragen. Het 
zorgmanagement is positief omdat zij niet tussen de ondersteuningsbehoefte van de 
teams en de ondersteuning inzitten. 

Ook blijkt uit de interviews dat er verschillen zijn tussen de ondersteuningsdisciplines als 
het gaat om de aanpassing op de productiestructuur van zelfsturende teams. Zo bleek bij 
organisatie 1, dat HR een decentrale beweging maakte, maar de andere ondersteunende 
disciplines daar niet in meegingen. Organisatie 3 geeft aan dat alle ondersteunende 
disciplines de beweging maken om toegankelijker te zijn naar de zorgteams, maar het 
gaat hier om losse trajecten: iedere discipline doet dat op eigen wijze, terwijl ten tijde 
van de implementatie wel bewust gekozen is voor een integraal serviceteam. Tenslotte 
blijkt uit de proeftuin van organisatie 4 dat hier actief de samenwerking wordt gezocht 
om teams vanuit één gezamenlijk ondersteuningsteam te helpen.   
Samengevat blijkt een beeld waarin iedere organisatie de eigen weg bewandelt, maar 
waarbij weinig regie merkbaar is om dit als ondersteuning over de functies heen 
(disciplineoverstijgend) aan te vliegen, met uitzondering van organisatie 4.  

Aansturing ondersteuning  
Op basis van de vorige alinea kan geconstateerd worden dat de aansturing van de 
regelende activiteiten door verschillende managers plaatsvindt. Bij één organisatie is 
gekozen voor twee managers die ieder de helft van de ondersteuning op meso-niveau 
aansturen. 
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Voor de overige ondersteuningsdisciplines geldt dat er vrijwel voor elke 
ondersteuningsdiscipline een aparte stafmanager is (zoals HR, ICT, Wonen, Financiën en 
inkoop).   

 

6.3.3 Macro-niveau (specialisten) 
 
Met uitzondering van organisatie 1 is er voor iedere organisatie sprake van specialistische 
kennis die direct onder de raad van bestuur ressorteert. Het gaat dan om een kleine 
groep strategisch georiënteerde specialisten, bijvoorbeeld de concerncontroller en de Risk 
& Compliance officer. Daarnaast zijn er experts aanwezig binnen de stafafdelingen. 

 

6.4 Impact HR-ondersteuningsstructuur  
 

Dit onderzoek richt zich op de HR-besturingsstructuur. Daarom beschrijft deze paragraaf 
welke verschuiving in de HR-besturingsstructuur heeft plaatsgevonden op micro-, meso-, 
en macro-niveau en wat daarin de ervaringen zijn en overwegingen waren. 

 

6.4.1 Huidige HR-regeltaken op micro-niveau 
 

Zoals in paragraaf 3.4 is toegelicht, worden de regeltaken van de onderstaande 
hoofdgebieden van HR bekeken.  

- Werving, selectie, plaatsing 
- Verzuim 
- Leren en ontwikkelen 
- Beoordelen 
- Belonen 

De respondenten hebben aan de hand van een takenoverzicht kenbaar gemaakt in 
hoeverre zij voor en na de invoering van de zelfsturende teams deze regeltaken 
uitvoerden. Naast de respons op deze takenlijst (zie bijlage 5), is informatie gebruikt uit 
de interviews. Hieronder staan de belangrijkste verschuivingen in taken kort beschreven 
en wordt duidelijk hoe de structuur nu is ingericht. 

Plaatsing: van zorgmanager naar zorgteam 
Voor de zelfsturing werd de planning uitgevoerd door aparte functionarissen buiten het 
team (planners). Voor deze taak is het het meest duidelijk dat deze qua operationele 
taken bij de zorgmedewerkers is belegd na de zelfsturing. Vaak wel uitgevoerd door een 
aandachtsvelder die hier affiniteit mee heeft als een van de regeltaken binnen het team. 

Op tactisch en strategisch niveau zijn het vooral de HR-professionals en de zorgmanagers 
die hier een taak in hebben. 
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Werving & selectie: van zorgmanager/HR-professional naar zorgteam en terug  
In het onderzoek is dit aandachtsgebied in twee taken geknipt (werving/selectie) omdat 
de literatuur van Armstrong is gevolgd (Armstrong & Taylor, 2017). Uit het onderzoek 
blijkt dat zorgmedewerkers hier vóór de zelfsturing niet actief een rol in hadden. Na de 
invoering van de zelfsturende teams verandert dit en krijgen zij bij drie van de vier 
organisaties zelfs alle regeltaken als verantwoordelijkheid. Na verloop van tijd blijkt 
echter dat, indien teams nog niet taakvolwassen zijn, medewerkers soms onvoldoende 
kritisch zijn op welke competenties nodig zijn in het team. Om de kwaliteit van zorg te 
borgen, hebben de organisaties geïntervenieerd door de HR-professionals weer ‘in the 
lead’ te plaatsen. De zorgteams voeren wel een laatste gesprek met potentiële nieuwe 
collega’s, om te kunnen kijken of er voldoende chemie is. Twee HR-afdelingen faciliteren 
de zorgteams met trainingen op dit vlak. Een andere belangrijke reden om de 
regelruimte voor teams op dit vlak te beperken heeft te maken met de huidige krappe 
arbeidsmarkt. Deze vraagt om actieve werving en centrale borging van de reacties zodat 
sollicitanten ook voor andere teams zichtbaar zijn. De zorgmanagers zijn over het 
algemeen in regie bij het opstellen van een vacatureprofiel, op basis van een signaal van 
de teams.  

Introductie nieuwe medewerkers: van zorgmanager/HR-professional naar zorgteam/HR-
professional 
Ook bij de introductie van nieuwe medewerkers zie je een verschuiving naar micro-
niveau. Wel vindt nog steeds bij de meeste organisaties het arbeidsvoorwaardengesprek 
plaats door de HR-professionals. De teams zijn echter zelf verantwoordelijk voor het 
begeleiden van medewerkers op hun nieuwe werkplek. 

Taken op het gebied van verzuim: van zorgmanager/HR-professional naar zorgteam en 
terug 
Voorafgaand aan de zelfsturing waren de verzuimtaken belegd bij de zorgmanager 
samen met de HR-professionals. Na de zelfsturing kiezen de meeste organisaties ervoor 
om het operationele proces van de eerste twee weken verzuim bij de zorgteams neer te 
leggen. Hiermee zijn wisselende ervaringen. Over het algemeen vinden teams het 
ingewikkeld met hun directe collega een gesprek te voeren over wanneer deze weer aan 
de slag gaat.  

Vaak wordt het verzuim door het team opgevangen met het risico dat andere teamleden 
uitvallen; mede door het gebrek aan personeel.  

Verzuim is een belangrijk aandachtsgebied in de zorg. Je ziet dan ook dat drie van de 
vier organisaties de regie weer meer bij de zorgmanager of een HR-specialist beleggen. 
Twee HR-professionals investeren in workshops zodat de teams meer taakvolwassen 
worden om het (deels) zelf te kunnen blijven doen. Organisatie 3 kiest op dit moment 
nog voor een actieve rol vanuit de regisseur, waarbij er een mogelijkheid is dat deze taak 
in de toekomst bij de zorgteams moet worden belegd. Wat betreft de HR-professionals 
zie je vooral een faciliterende rol op uitnodiging van teams of zorgmanagers. 

Taken op het gebied van leren & ontwikkelen: van zorgmanager/HR-professional naar 
team/HR-professional 
Uit de interviews blijkt dat drie van de vier organisaties de medewerkers uitdagen hier zo 
veel mogelijk regie in te pakken: als individu en als team. Dat is ook te zien in het 
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overzicht van taken. Waren het eerst vooral de HR-professionals en de zorgmanagers die 
hier een vinger in de pap hadden, nu geven zorgmedewerkers aan een operationele taak 
te hebben op het gebied van zowel het inventariseren, ontwikkelen uitvoeren als het 
evalueren van leer- en ontwikkelactiviteiten. Bij organisatie 2 is goed te vermelden dat 
vooral de regisseur (verpleegkundige) hier in samenwerking met de manager een rol in 
heeft. Opvallend is dat ook de zorgmanager hier een taak voor zichzelf in ziet, zowel op 
operationeel, tactisch als strategisch niveau. Datzelfde geldt voor de HR-professionals, 
met als kanttekening dat niet zijzelf (HR-adviseurs) maar hun collega-
opleidingsadviseurs hier volgens hen een rol in hebben. Besluitvorming ligt bij de 
zorgmanager. 

Taken op het gebied van beoordelen: van zorgmanager naar team/zorgmanager/HR-
professionals 
Met de komst van de zelfsturende teams verandert de wijze van beoordelen. De meeste 
organisaties maken geen gebruik meer van individuele beoordelingen. Organisaties 
maken vooral gebruik van een teamevaluatie- of –prestatie-instrument. Uit de response 
op de vragenlijst blijkt dan ook een verschuiving van het zorgmanagement naar het 
zorgteam. Zorgmanagers bepalen veelal de kaders, teams evalueren de kaders zelf met 
ondersteuning van de zorgmanager of een HR-professional. De tactische en strategische 
kant van deze taak wordt vooral opgepakt door de HR-professionals. Bij organisatie 2 
hebben de regisseurs richting de manager een belangrijke rol om het functioneren van 
medewerkers te duiden. 

Taken op het gebied van belonen: blijft bij zorgmanager 
In de taak belonen is de minste verschuiving te zien naar micro-niveau. Belonen werd 
voor invoering van de zelfsturing door de manager uitgevoerd en dat is na de invoering 
van de zelfsturende teams hetzelfde gebleven. De organisaties zijn op dit moment niet 
bezig om dit op een andere manier te organiseren. Wel zie je een verschuiving in 
gedachtegoed dat het belonen van een team ook kan bestaan uit het gunnen van tijd aan 
teamleden om zich te ontwikkelen. Slechts bij één organisatie heeft de HR-professional 
een taak op dit gebied op operationeel/ tactisch niveau. 

Samengevat is met uitzondering van de HR-regeltaak ‘belonen’ een verschuiving te zien 
van de manager/HR-professionals naar het zelfsturende team. Uit de interviews blijkt, 
dat de manager nog wel degene is die verantwoordelijk is en besluiten neemt. De teams 
tonen echter wel steeds meer eigenschap op de verschillende taken. Daarnaast bleek uit 
de interviews dat een deel van de HR-regeltaken nu bij de verpleegkundige belegd is. 
Verpleegkundigen geven aan dat zij het wenselijk vinden als die verantwoordelijkheid 
meer in het team belegd wordt. 

 

6.4.2 Huidige inrichting HR-taken op meso-/macro-niveau 
 

In de vorige paragraaf is de nadruk gelegd op de verschuiving van taken naar het 
zelfsturend team (micro) en de rol van de zorgmanager die vanuit de productiestructuur 
op meso-niveau de teams faciliteert. In deze paragraaf volgt aan de hand van overzicht 
6-3 een schets van de HR-inrichting op meso- en macro-niveau.  
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Overzicht 6-4: HR-functionarissen 

 Organisatie 1 Organisatie 2 Organisatie 3 Organisatie 4 
Meso niveau     
Generieke 
functies  

Administratie 
P&O advies 
Praktijkopleiders 
Teamcoaches 
Communicatie 
Werving 

Administratie 
P&O advies (ook 
coach) 
Adviseurs 
leren/ontwikkelen 
 

Administratie 
HR-partners (ook 
coach) 
Adviseurs opleiden 
Werving 
 

HR: Administratie 
HR-beleid 
HR-adviseurs 
 
Leerhuis:  
Opleidingsadviseurs, 
trainers, praktijk-
opleiders 

Specialisten 
in staf-
afdeling 

 
 

Re-integratie Arbo/verzuim, 
arbeidsjuridisch, 
re-integratie 

Arbo 
Expert o.g.v. CAO, 
wet-/ regelgeving 

Macro-
niveau 

Manager P&O Manager P&O Manager HR Manager HR 

     
Ontwerp 1 stafafdeling 1 stafafdeling 1 stafafdeling; 

administratie valt 
onder 
Bedrijfsvoering 

2 stafafdelingen: HR 
en Leerhuis 

Belangrijkste 
wijzigingen 

Van functioneel 
naar relationeel 
Maar wijziging 
van rol beperkt 
Communicatie 
onderdeel van HR 

Geen wijzigingen HR-adviseurs 
ontwikkelen naar 
partner van teams 
en manager 

Ombuigen naar 
frontoffice/ 
serviceteam 
(proeftuin) 
HR- adviseurs 
ontwikkelen naar 
hoger niveau 

 

In alle organisaties is sprake van stafafdelingen, zo ook voor HR. Uit het overzicht blijkt 
wel een verschil in aandachtsvelden en aanpak per organisatie. De enige HR-functionaris 
die op macro-niveau opereert is de manager van de HR-afdelingen, die in twee 
organisaties ook onderdeel zijn van het overkoepelend MT van de organisatie. 

6.4.3 Horizontale en verticale afstemming 
 

Afstemming is vanuit het kunnen uitoefenen van invloed een kenmerk van de 
besturingsstructuur. In deze paragraaf wordt daarom een beeld geschetst van de 
horizontale en verticale overlegstructuur binnen de organisatie vooral op micro- en 
meso-niveau. 

Horizontaal: HR-aandachtsvelders i.r.t. HR-professionals 
In twee organisaties is een bewuste keuze gemaakt om een HR-aandachtsvelder in het 
zorgteam te benoemen. Uit de interviews bleek echter niet dat er tussen de HR-
aandachtsvelders uit de teams veel horizontale afstemming plaatsvond; dit is door geen 
van de respondenten aangegeven. Horizontale afstemming lijkt vooral plaats te vinden 
tussen de aandachtsvelders van kwaliteitsthema’s zoals hygiëne en medicatie. Ook de 
HR-professionals gaven niet de indruk regelmatig met HR-aandachtsvelders af te 
stemmen, eerder met de zorgmanager of op vraag van een team.  
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Horizontaal: managers – HR-professials 
In drie organisaties vindt regelmatig overleg plaats tussen de zorgmanager en HR-
professionals (P&O en leren/ontwikkelen).   

Horizontaal: integrale overlegvormen 
Uit de interviews blijkt dat er vooral overleg tussen de zorgmanagers of op teamniveau 
plaatsvindt maar niet integraal in aanwezigheid van ondersteuning (wel op afroep). 
Twee organisaties reflecteren dat er een knelpunt zit tussen de tijd die op strategisch 
niveau genomen wordt om na te denken en een besluit te nemen en de snelheid 
waarmee het primaire proces het besluit moet implementeren. In de dagelijkse hectiek 
hebben de zelfsturende teams minder ruimte voor overleg, waardoor er minder 
betrokkenheid is en initiatieven vaak als top down ervaren worden. Dit leidt tot 
projectmoeheid. In de organisaties kwam ook geen linking pin-structuur terug met 
uitzondering van de aandachtsveldenstructuur, maar deze lijkt geen verticale rol te 
hebben. De enige verticale rol lijkt er te zijn voor de zorgmanager en HR-professional. 

Horizontaal: integrale projectgroepen met deelname van zorgmedewerkers/HR-
functionarissen 
In organisatie 1 en 2 wordt er recent meer gewerkt met integrale projectgroepen. In 
organisatie 3 en 4 wordt daar al langer mee gewerkt, met name als interventie in de 
beweging. Dit heeft ook bijgedragen aan inzicht in hoe de dienstverlening vanuit de 
ondersteuning beter kan aansluiten bij de behoeftes van de teams. 
De zoektocht bij zelfsturing bestaat wel uit het vinden van een balans tussen de 
decentrale slagkracht en de daarmee vrijkomende energie en betrokkenheid en de 
verandering die bij alle organisaties plaatsvindt. Die vraagt ook om een bredere aanpak 
dan alleen decentraal. 

Verticaal: teams-zorgmanagers 
Overleg tussen zorgmanager en teams vindt over het algemeen gedoseerd plaats. In 
ieder geval niet meer standaard, omdat van de manager een rol op afstand wordt 
verwacht. Organisatie 2 kent een dagelijkse dagopstart tussen de zorgmanager en 
regisseur. 

Verticaal: teams-HR-professionals 
Hoe zit het met de toegankelijkheid van de HR-professionals vanuit micro-niveau? 
De toegankelijkheid van de HR-professionals geeft een gevarieerd beeld. Uit de 
interviews blijkt dat bij organisatie 3 de toegankelijkheid goed is en dat de HR-adviseur 
ook vragen krijgt uit de teams. Bij organisatie 1 en 4 is de toegankelijkheid ook geborgd 
via ofwel aanwezigheid van een adviseur op de locatie ofwel via de Servicegroep (één 
loket) en is er vooral behoefte bij de teams om operationeel gefaciliteerd te worden. Bij 
organisatie 2 zit de HR-professional bewust verder weg en wordt deze alleen door de 
zorgmanager op afroep ingezet. Volgens de organisatie bevalt dit goed en zal dit ook niet 
veranderen. Er lijkt ook een logische reactie te zijn bij de teams op het moment dat zij 
het label ‘zelfsturend’ ontvangen: zij gaan dan vooral eerst zelf uitzoeken wat er nodig is, 
wat zij zelf kunnen en willen doen. Waarschijnlijk is dit ook een reactie op het eerdere  
juk van de staforganisatie. Na de zoektocht volgen de eerste hulpvragen en lijkt er weer 
meer ruimte te zijn om als HR-professional met de teams op te trekken. Ook hier geldt 
weer een link met de taakvolwassenheid van het team.   
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Samengevat zijn er binnen alle organisaties veel geformaliseerde overlegvormen. Het 
gaat vooral om traditionele overlegvormen op team- en op managementniveau. Wat 
opvalt is dat er tussen de verticale lagen geen verbindende schakels lijken te zijn met 
uitzondering van de zorgmanagers. Wat verder opvalt, is dat er met de invoering van 
zelfsturing nauwelijks integrale overlegvormen zijn ontstaan met ondersteunende 
medewerkers en medewerkers van het primaire proces. Dat gebeurt bij twee organisaties 
wel op projectniveau. De toegankelijkheid vanuit de teams naar de HR-professionals 
varieert, terwijl de verbinding tussen de HR-professional en de zorgmanager wel duidelijk 
terugkomt. 
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7 Conclusies, discussie en aanbevelingen 
 

7.1 Inleiding 
 

Na in de vorige hoofdstukken de theorie en praktijk te hebben beschreven, is het tijd om 
de balans op te maken tussen theorie en praktijk.  

Voordat de conclusies en aanbevelingen worden beschreven, zijn in dit onderzoek een 
aantal beperkingen aan te geven (paragraaf 7.2). Vervolgens gaat paragraaf 7.3 in op de 
conclusies. Deels leiden die conclusies tot discussiepunten; die worden uitgewerkt in 
paragraaf 7.4. Aan het einde van ieder discussiepunt staan de aanbevelingen vermeld.  

 

7.2 Beperkingen van het onderzoek 
 

In deze paragraaf worden de voornaamste beperkingen van het onderzoek weergegeven. 

In het onderzoek wordt gesproken over zelfsturende teams. In paragraaf 2.1 staat dat 
zelfsturing een relatief begrip is omdat er eigenlijk altijd wel een vorm van sturing 
aanwezig is. Dit bleek ook tijdens de interviews. Desondanks is de keuze gemaakt om 
het begrip zelfsturing in het onderzoek te handhaven omdat de meeste organisaties deze 
term ook zelf gebruiken. Bovendien geeft het de ontwikkelrichting weer waar de 
organisaties naar toe werken. 

Een belangrijke beperking zit in de focus die aangebracht wordt op de HR-
besturingsstructuur. Dit lijkt een tegenstrijdige keuze. Immers het onderscheidende 
kenmerk van sociotechniek is, dat het om een integrale ontwerpleer gaat. In het 
onderzoek is ook gebleken dat het lastig is enkel de focus op de discipline HR te leggen. 
Dat doet onvoldoende recht aan de integrale theorie van sociotechniek of het doel van dit 
onderzoek om een goed advies te kunnen geven. Daarom is, uitgebreider dan in eerste 
instantie gedacht, relatief veel aandacht besteed aan de besturingsstructuur in algehele 
zin.  

Een beperking zit ook in het gegeven dat sociotechniek een ontwerp- en geen 
verandertheorie is. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat hier een spanningsveld in 
zit, die bij de discussie in paragraaf 7.4 wordt toegelicht.  

Uit de vraagstelling blijkt, dat het onderzoek kwalitatief en beschrijvend is van aard en 
als zodanig ook is uitgevoerd. Het had interessant kunnen zijn om aan de hand van 
kwantitatieve gegevens een verdieping aan te brengen. Bijvoorbeeld aan de hand van de 
resultaatgebieden van de sociotechniek die tot uiting komen in bijvoorbeeld het 
percentage ziekteverzuim en personeelsverloop. Datzelfde geldt voor kwantificering van 
de aanbevelingen. Er wordt in paragraaf 7.4 wel aangegeven dat de verandering in 
productie-, besturings- en systeemstructuur tijd en geld kosten, maar het viel buiten de 
scope van dit onderzoek om dit nader te onderzoeken.  
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In totaal zijn er bij vier organisaties zeven interviews afgenomen waar 12 respondenten 
aan hebben deelgenomen. Vier van hen opereren op strategisch niveau en de overige 
vooral op tactisch en operationeel niveau. In dit onderzoek komt daardoor de macro-
structuur minder aan de orde. 

 
7.3 Conclusies 
 

De hoofdvraag van dit onderzoek is: 

Op welke wijze wordt de HR-besturingsstructuur ingericht in relatie tot de 
productiestructuur van zelfsturende teams bij intramurale ouderenzorgorganisaties?  

Aan de hand van de deelvragen worden in deze paragraaf de conclusies beschreven in 
relatie tot deze hoofdvraag. In hoofdstuk 1 staan de deelvragen ingedeeld op basis van 
theorie en praktijk. Om de leesbaarheid van dit hoofdstuk te vergroten worden de 
deelvragen en de conclusies uit het theoretisch kader en het praktijkonderzoek in deze 
paragraaf gebundeld.  

 
7.3.1 Conclusies besturingsstructuur: theorie en praktijk 
 

In deze paragraaf levert de confrontatie tussen de theorie en de praktijk de conclusies op 
die antwoord geven op de deelvraag:  

Wat levert de vergelijking van de theorie en praktijk op aan inzichten en 
aandachtspunten omtrent de inrichting van de HR-besturingsstructuur bij intramurale 
ouderenzorgorganisaties die werken met zelfsturende teams?  

Om antwoord te geven op deze vraag worden de theorie en praktijk op elkaar betrokken. 
Dat wordt gedaan door de uit de theorie afgeleide vijf uitgangspunten en kenmerken één 
voor één door te lopen (zie overzicht 4.1).  

Uitgangspunten besturingsstructuur 
 

Deze alinea gaat in op de vijf uitgangspunten van de besturingsstructuur zoals deze in de 
sociotechniek worden aangegeven. Hierbij wordt per uitgangspunt beschreven of en hoe 
dit uitgangspunt zichtbaar was in de praktijk. 

Uitgangspunt 1 HR-besturingsstructuur 
Breng beleid en uitvoering zo veel mogelijk bij 
elkaar: i.t.t. de bureaucratie met aparte 
functies en afdelingen.  

Zijn HR-regeltaken onderdeel van het 
zelfsturend team? 

 

Conclusie praktijk 
Zelfsturende teams in de zorg voeren zowel uitvoerende als regelende taken uit. Dat 
geldt ook voor de HR-regeltaken waar in paragaaf 7.3.2 nog een verdieping aan wordt 
gegeven. In de meeste gevallen waren aandachtsgebieden verdeeld over de teamleden 
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(aandachtsvelders). Soms wordt gekozen voor één coördinerende rol in het team. 
Opvallend was dat het aandachtsgebied HR vrijwel niet als zodanig belegd werd in het 
team. De aandachtsvelders richten zich vooral op kwaliteitsregeltaken, zoals hygiëne en 
medicatieveiligheid. 

Tegelijkertijd is ook de conclusie dat de stafafdelingen zijn blijven bestaan, weliswaar 
vaak met een meer decentrale oriëntatie, maar de traditionele (gescheiden en gesplitste) 
structuur is gehandhaafd. 

Uitgangspunt 2 HR-besturingsstructuur 
Zorg voor een leidinggevende die 
verantwoordelijk is voor het totale primaire 
proces; dit i.t.t. een verdeling van 
verantwoordelijkheden over verschillende 
leidinggevenden (bijv. een leidinggevende  
facilitaire zaken, HR, financiën, etc.)  

Is de manager van de locatie 
verantwoordelijk voor het totale 
primaire proces inclusief de HR-
regeltaken? Is er sprake van integraal 
management? 

 

Conclusie praktijk 
De managers van de zelfsturende teams in de zorg zijn integraal verantwoordelijk voor 
het zorg- en welzijnsproces inclusief de ondersteuningsdisciplines HR en Financiën. Er 
blijkt wel onderscheid bij organisaties welke disciplines vallen onder de integrale 
verantwoordelijkheid. Zo maken veel organisaties de keuze om Facilitair geen onderdeel 
te laten zijn van de integrale verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de instroom van 
nieuwe bewoners. Waar dit laatste punt niet leidt tot vragen of onduidelijkheid, ervaren 
de zorgmanagers de keuze om Facilitair onder een andere leidinggevende te plaatsen wel 
tot beperking van hun regelmogelijkheid. Dit omdat keuzes gemaakt door Facilitaire 
functionarissen direct van invloed zijn op het woon- en daarmee welzijnsgenot van 
bewoners (bijv. verlichting of betaalsystemen). 

 
Een conclusie voor de leidinggevenden van de zorg is ook dat de formatie van 
zorgmanagers is afgenomen en dat deze na de invoering van zelfsturing meer op afstand 
zijn komen te staan en meer faciliterend zijn geworden aan de teams.  

Uitgangspunt 3 HR-besturingsstructuur 
Zorg dat de aansturing van de ondersteuning 
over de disciplines heen plaatsvindt en niet 
per aandachtsgebied gescheiden (bijvoorbeeld 
tussen HRM, ICT, Financiën); 

Is er bij HR-regeltaken sprake van een 
leidinggevende die niet alleen HR 
aanstuurt maar ook andere 
ondersteuningsdisciplines zoals 
Financiën/ICT? 
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Conclusie praktijk 
Er wordt nauwelijks gekozen voor een aansturing over de ondersteunings disciplines 
heen. Voor iedere ondersteunende discipline is een manager verantwoordelijk, zoals dit 
ook voor de zelfsturing was ingericht. Wel blijkt dat een organisatie soms kiest om twee 
disciplines te bundelen, zoals HR en Communicatie of HR en Horeca. Eén organisatie had 
een visie om in de toekomst de ondersteuningsdisciplines wel gebundeld aan te willen 
sturen om daarmee teams en managers integraler te kunnen ondersteunen. Op macro-
niveau gebeurt dit overigens al wel: specialisten worden veelal rechtstreeks door de raad 
van bestuur aangestuurd of door een bestuurssecretaris. 
 

Uitgangspunt 4 HR-besturingsstructuur 
Zorg voor integratie van regelende activiteiten op 
uitvoerend, tactisch en strategisch niveau; dus niet 
gescheiden, bijvoorbeeld niet een specialist, 
geplaatst bij de raad van bestuur die op alle niveaus 
moet ondersteunen vanaf een positie op afstand. 

Is er voor HR-taken sprake van 
overlap in uitvoerend, tactisch en 
strategisch niveau i.p.v. van 
diversiteit aan functies op 
verschillende niveaus? 

 
Conclusie praktijk 
Een deel van de uitvoerende taken, in ieder geval voor wat betreft HR, wordt uitgevoerd 
door het zelfsturende team. Het is niet zo dat op de drie onderscheiden 
besturingsniveaus er verschillende ondersteunende functies zijn. De besturingsstructuur 
is dus niet bottum up ontworpen, zoals de sociotechniek suggereert. Op meso-niveau 
heeft een manager zorg hier een rol in en zijn er ondersteunende HR-professionals waar 
de teams en manager zelf een beroep op kunnen doen. Bij twee organisaties werd 
duidelijk dat de HR-stafdisciplines zich steeds meer bezig lijken te houden met het 
versterken van de teams vanuit hun specialisme, bijvoorbeeld door teams workshops aan 
te bieden. Ook blijken er initiatieven te zijn om op operationeel niveau de 
ondersteunende activiteiten gebundeld aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van één 
Servicegroep waar teams en managers alle ondersteunende vragen aan kunnen stellen. 
Op strategisch niveau staan de disciplines wel op afstand, maar gezien hun specialisme 
blijkt uit het onderzoek niet dat dit zou moeten veranderen. 

Uitgangspunt 5 HR-besturingsstructuur 
Borg de regelkring (dus het waarnemen, beoordelen, 
ingrijpen) zo veel mogelijk op hetzelfde niveau 

Ervaren de medewerkers die HR-
regeltaken uitvoeren voldoende 
regelruimte, dus zowel de 
medewerkers als managers? 

 

Conclusie praktijk 
Wat bij dit uitgangspunt opvalt, is het spanningsveld tussen de van oorsprong 
traditioneel georganiseerde en topdown aangestuurde zorgorganisatie die zich wil 
ontwikkelen tot een bottom up, moderne flexibele organisatie. Het van oudsher, vaak 
extern gestuurde, controlemechanisme is echter nog duidelijk verankerd in deze 
ontwikkelende organisaties. Een goed voorbeeld is de wijze waarop de raad van bestuur 
omgaat met inspectiebezoeken. Hoog op het lijstje van de zorgorganisaties staat de wens 
om te ontregelen, passend bij een moderne organisatie die rust op vakbekwaamheid in 
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plaats van procedures. Maar zodra er een inspectiebezoek plaatsvindt, lijkt de organisatie 
weer een stap terug te moeten zetten om aan alle vinkjes te kunnen voldoen. Vrijwel alle 
organisaties geven aan dat het lef vergt om transparant te blijven in waarom keuzes 
gemaakt worden en hieraan vast te houden ook als de externe regeldruk toeneemt.  

Wat betreft de HR-regeltaken vindt er een verschuiving plaats waarbij de teams steeds 
meer de hele regelkring uitvoeren, maar zo ver is het nog niet. Ook hiervoor geldt dat 
door externe omstandigheden (arbeidsmarkt) en risico’s (hoge kosten) toch interventies 
plaatsvinden om taken weer door stafafdelingen uit te laten voeren. In het onderzoek 
bleek dit opvallend voor werving en de taak verzuim. In een enkele organisatie wordt 
deze interventie gedaan vanwege de beperkte taakvolwassenheid in het team. Dit leidt 
tot maatwerk per taak per team, wat wellicht ingewikkeld is, maar wat zorgmanagers en 
HR-professionals wel als ideale situatie schetsen. 

Ontwerpkenmerken  besturingsstructuur 
 

De vorige alinea besteedde aandacht aan de uitgangspunten van de besturingsstructuur. 
Deze alinea gaat in op de uitkomsten in de praktijk als je kijkt naar de 
ontwerpkenmerken zoals deze verwoord zijn door de sociotechniek. 
 

Ontwerpkenmerk 1 HR-besturingsstructuur 
De vorming van hele taakgroepen in het primaire 
proces waarbij bestuurlijke activiteiten zo veel 
mogelijk worden geïntegreerd met de uitvoerende 
activiteiten. Van belang bij deze taakgroepen zijn de 
principes van zelforganisatie (paragraaf 4.4): 
Redundancy of functions, Requisite variety, Minimum 
critical specification en Double loop learning 

Is er sprake van zelfsturing in 
autonome taakgroepen?  
Welke HR-taken worden gedaan 
door het zelfsturend team en hoe 
ziet de verdeling van deze taken 
eruit?  
 

 

Conclusie praktijk 
De onderzochte organisaties werken met hele taakgroepen, waarbij wel duidelijk is dat 
één organisatie de bewuste keuze heeft gemaakt niet actief te sturen op zelfstandigheid 
van de afdeling maar op individuele professionaliteit.  

Indien gekozen wordt voor zelfsturende teams is het belangrijk rekening te houden met 
de principes van zelforganisatie. In hoeverre worden deze principes in de praktijk 
gehanteerd? 

Principes zelforganisatie Praktijk 
Redundancy of functions: het beperken 
van het aantal functies in een team en 
zorgen voor een brede inzetbaarheid. 
Teamleden voeren zowel regelende als 
uitvoerende taken uit. 

Mede door deskundigheidsniveaus in de 
zorgsector en bijbehorende handelingen 
die binnen die niveaus verricht mogen 
worden, zijn er in een team vaak wel 
meerdere niveaus aanwezig wat leidt tot 
een functionele structuur binnen het 
zelfsturende team. Teamleden voeren over 
het algemeen wel allemaal zowel regelende 
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als uitvoerende taken uit. In de praktijk zie 
je ook dat medewerkers zich als team 
verantwoordelijk voelen voor de zorg aan 
een groep cliënten.  

Requisite variety: medewerkers hebben 
zicht op het totale proces en voldoende 
regelruimte om te kunnen reageren op 
variatie in hun werk. 

Medewerkers krijgen steeds meer zicht op 
het totale proces en informatie die daarbij 
hoort (kaders en resultaten). Ervaren 
regelruimte is vaak direct gekoppeld aan 
de taakvolwassenheid van het team. 
Regeldruk bijvoorbeeld a.g.v. verzuim 
beïnvloedt ook de regelruimte. 

Minimum critical specification: niet de 
procedures maar het vakmanschap voert 
de boventoon. 

Er is in de zorgsector een wens en 
tegelijkertijd een spanningsveld om uit te 
gaan van de professionaliteit van teams 
enerzijds en anderzijds de (externe) druk 
te voelen om volgens procedures te 
moeten werken. 

Double loop learning: medewerkers durven 
bestaande werkwijzen ter discussie te 
stellen. 

Afhankelijk van de taakvolwassenheid 
durven medewerkers te reflecteren op het 
proces en hulpvragen te stellen aan de 
ondersteuning, waaronder aan HR, om te 
kunnen verbeteren. 

 

Ontwerpkenmerk 2 HR-besturingsstructuur 
De vorming van operationele groepen direct 
gekoppeld aan één of een beperkt aantal 
zelfsturende teams: groepen waar verschillende 
specialismen (stafmedewerkers) gebundeld zijn ter 
voorbereiding en ondersteuning van het primaire 
proces. Aansturing geschiedt bij voorkeur door het 
primaire proces, m.u.v. de aansturing van de 
vaktechnische aspecten om de specialistische kennis 
te kunnen waarborgen. 

Wordt gewerkt met een 
operationele groep en maakt HR 
daar onderdeel van uit? Wie 
stuurt deze groep aan? 

 

 

Conclusie praktijk 
In twee organisaties is op operationeel niveau ervaring opgedaan met een bundeling van 
specialismen in de vorm van opvang en beantwoording van vragen op het gebied van 
ondersteuning. Daarin is ook HR opgenomen. Aansturing van deze ‘operationele groepen’ 
vindt niet plaats door het primaire proces. De ervaringen van deze ‘operationele groepen’ 
zijn positief, zowel vanuit de teams als de managers. De teams kunnen de ondersteuning 
hierdoor rechtstreeks benaderen wat niet alleen klantvriendelijk is, maar tevens de 
managers ontlast. Ondanks de positieve ervaringen is bij één organisatie de ‘operationele 
groep’ weer ontmanteld omdat het de bedoeling was tijdelijk als hitteschild te fungeren 
om uiteindelijk de teams rechtstreeks met de ondersteunende disciplines te laten 
schakelen. Maar ook bij deze organisatie wordt niet uitgesloten dat er weer een beweging 
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naar geïntegreerde ondersteuning aan de teams zal worden ingericht als de bijbehorende 
(technische) systemen hiertoe uitgerust zijn (self service portalen). 

Ontwerpkenmerk 3 HR-besturingsstructuur 
De vorming van centrale, geïntegreerde, 
ondersteunende modules met een hoge interne 
samenhang van activiteiten (het gaat hier om de 
centraal specialistisch gerichte stafdiensten, die wel 
een andere taakinvulling krijgen).  

Maakt HR onderdeel uit van een  
centraal, intern samenhangend, 
specialistisch ingerichte 
stafdienst? 

 
 
Conclusie praktijk 
Er is geen sprake van geïntegreerde, ondersteunende modules. Sterker nog, met 
uitzondering van de samenwerking op operationeel niveau in de vorm van een 
‘operationele taakgroep’ lijken de ondersteunende disciplines ieder hun eigen weg te 
bewandelen; aangestuurd door een eigen leidinggevende. Bij HR vindt bij drie 
organisaties wel een verandering plaats in denken en werken omdat van de HR-
professionals verwacht wordt dat zij dichter op het primaire proces werken (op team en 
managers niveau). Niet alle HR-professionals ervaren hierdoor echter een verandering op 
taakniveau. Eigenlijk werd bij één organisatie slechts duidelijk dat de HR-professionals 
partner waren van zowel de manager als het team. En hierdoor ook op behoefte van het 
team hun dienstverlening aanbieden. Een andere organisatie groeit hier wel naar toe. Bij 
één organisatie lijkt er niets gewijzigd te zijn in taakuitoefening of positionering en ligt er 
ook geen wens om dit te veranderen. 

Ontwerpkenmerk 4 HR-besturingsstructuur 
De vorming van integrale projectgroepen voor 
bestuurlijke activiteiten die over de grenzen van de 
gekozen structuur gaan. 
 

Wordt er gewerkt met integrale 
projectgroepen en maakt een HR-
functionaris (of zorgmedewerker 
met aandachtsveld HR) daar 
onderdeel van uit? 

 

Conclusie praktijk 
Steeds meer wordt bewust gekozen om te werken met integrale projectgroepen, die 
zowel bestaan uit medewerkers in het primaire proces of managers en ondersteunende 
medewerkers. Hier nemen ook HR-professionals aan deel. Het gaat dan vaak om bewuste 
interventies die bij moeten dragen aan de beoogde ontwikkeling van de organisatie en 
het creëren van draagvlak. In de praktijk ligt hier nog wel een spanningsveld omdat 
besluitvorming over het algemeen nog wel centraal plaatsvindt, ofwel door een manager 
voor de teams ofwel door een directeur of raad van bestuur over de locaties. 

Ontwerpkenmerk 5 HR-besturingsstructuur 
Regelvermogen wordt direct gekoppeld aan de mate 
van invloed en daarmee betrokkenheid van de 
medewerker bij zijn werk. Overlegstructuren moeten 
derhalve zowel horizontale als ook verticale 
afstemming faciliteren.  

Hoe is horizontale en verticale 
afstemming geborgd voor de HR-
regeltaken? 
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Conclusie praktijk 
De bijeenkomsten die georganiseerd worden over de teams en locaties heen om  
aandachtsvelders te scholen of te informeren, is een voorbeeld van een orgaan dat 
ervoor zorgt dat er horizontale afstemming over de grenzen van de gekozen 
productiestructuur plaatsvindt. Op één organisatie na, is er geen aandachtsvelder HR in 
het team; voor deze discipline lijkt er ook geen overkoepelende overlegvorm te zijn 
tussen de teams met bijvoorbeeld een manager en HR-professionals. Naar behoefte van 
teams schuiven HR-professionals wel aan op teamoverleggen, maar die behoefte is er 
niet in alle organisaties.  

Er is vooral nog sprake van traditionele horizontale overlegvormen tussen de managers 
van het primaire proces en binnen de teams. Integrale overlegvormen tussen primaire 
proces en ondersteuning of tussen ondersteunende afdelingen vinden vrijwel niet plaats. 
Opvallend is verder dat tussen de overlegvormen vrijwel alleen de zorgmanager of 
ondersteuning een verbinding heeft met tactisch en strategisch niveau. De verticale 
lijnen lijken hierdoor traditioneel ingevuld. Bij de organisatie waar de HR-professional ook 
regelmatig aanschuift op een team is de verwachting dat er een betere ‘loop’ plaatsvindt 
tussen de behoefte van het team en het verbeteren en vernieuwen op meso- en macro-
niveau van de dienstverlening door managers en ondersteuning.  

Ook uit het ingevulde takenoverzicht blijkt dat vooral de managers en de HR-
professionals een taak voor zichzelf zien in een verbeterende of vernieuwende rol.  

Tegelijkertijd blijkt bij alle organisaties dat er meer invloed ervaren wordt door teams op 
hun eigen regelruimte na invoering van de zelfsturende teams wat ook leidt tot meer 
betrokkenheid en creativiteit. Om je als organisatie uiteindelijk helemaal te kunnen 
ontdoen van de traditionele controle-jas, is dit al een stap voorwaarts. 

7.3.2 Conclusies HR-regeltaken (theorie en praktijk) 
 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de HR-regeltaken zoals deze uit de literatuur zijn 
gefilterd en in de praktijk worden ingeregeld. 
 

De deelvragen die hier beantwoord worden zijn:  

- Welke HR-regeltaken zijn vast te stellen aan de hand van de literatuur? 
- Hoe zijn de HR-regeltaken binnen de intramurale ouderenzorg belegd op micro-, 

meso- en macro-niveau na invoering van de zelfsturende teams? 
- Wat zijn ervaringen met, overwegingen bij en meningen over de huidige en 

gewenste inrichting van de HR besturingsstructuur i.r.t. de productiestructuur in 
de ogen van zorgmedewerkers, HR-professionals en zorgmanagers in 
ouderenzorgorganisaties? 

HR-regeltaken uit de literatuur 
Er is geen eenduidig beeld op het vakgebied HR of op de hoofdtaken van HR. Het totaal 
aan taken binnen de scope van HR is ook te groot om in dit onderzoek mee te nemen. 
Daarom is in dit onderzoek op basis van literatuur de keuze gemaakt voor vier 
hoofdaandachtsgebieden:  1) Werving, selectie, plaatsing, 2) Leren en Ontwikkelen, 3) 
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Beoordelen en 4) Belonen. Daarnaast is een bewuste keuze gemaakt het aandachtsgebied 
Verzuim mee te nemen. 

Aan de hand van de aandachtsgebieden zijn de onderstaande HR-taken onderzocht. 

1 Personeelsplanning  
2 Werving van medewerkers 
3 Selectie van medewerkers 
4 Introductie van nieuwe medewerkers 
5 Taken op het gebied van verzuim  
6 Leren en ontwikkelen 
7 Beoordelen 
8 Belonen  
Overzicht 7-1: HR-taken 

Beleggen HR-regeltaken bij zelfsturende teams 
Op vrijwel alle HR-regeltaken zijn verschuivingen te zien van HR-professionals en 
managers naar het team. Teams blijven wel gefaciliteerd door een manager, coach of 
HR-professional. Bij de taken werving en verzuim vindt er in eerste instantie een 
verschuiving plaats naar het team, maar bij de meeste organisaties wordt deze 
decentralisatie (gedeeltelijk) teruggedraaid, vaak op aandringen van de HR-professionals 
als gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt en de urgentie om de kwaliteit van zorg te 
borgen.  

De regeltaak belonen blijft een taak van de manager ook na de invoering van de 
zelfsturing. Wel vindt er een beweging plaats, dat belonen meer vertaald wordt als 
ruimte aan zorgprofessionals om zich te ontwikkelen. Besluitvorming ligt bij de 
zorgmanager en niet bij de teams. 

HR-regeltaken op meso- en macro-niveau 
De stafafdelingen blijven bestaan, hoewel eerder al de conclusie werd gedaan dat de 
taakinhoud van deze afdelingen wel verandert als gevolg van de decentralisatie van 
taken naar het zelfsturende team. Hoewel er geen kwantitatief onderzoek is gedaan, lijkt 
de formatie van de HR-professionals niet te zijn gekrompen na de invoering van 
zelfsturende teams; dit in tegenstelling tot de formatie van het management. Voor alle 
organisaties geldt dat er een HR-manager werkzaam is die HR-regeltaken uitvoert op 
strategisch niveau. 

Ervaringen HR-besturingsstructuur 
In hoofdstuk 6 en de hierboven beschreven alinea’s zijn ook de ervaringen met, 
overwegingen bij en meningen over de huidige inrichting beschreven die genoemd zijn 
door de zorgmedewerkers, HR-professionals en zorgmanagers. De meeste organisaties 
zijn tevreden over de huidige inrichting, ook omdat zij zich realiseren dat zelfsturing om 
een ontwikkeling gaat die veel tijd in beslag neemt en nog volop gaande is.  
 

Samengevat: 
- ervaren de zorgmedewerkers meer ruimte, meer invloed en hebben zij het idee 

dat er meer naar hun behoeften geluisterd wordt door de HR-professionals en/of 
managers. Zij ervaren een ontwikkeling van hun team en vooral verpleegkundigen 
hebben de wens om de regelruimte van alle teamleden te vergroten De invloed 
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van het team lijkt te worden vergroot op het moment dat de kaders en resultaten 
voor de teams inzichtelijk zijn. 

- is er bij de HR-professionals veel variëteit te constateren. Waarbij er enerzijds HR-
professionals (zowel managers als adviseurs) zijn die zich afvragen of en hoe hun 
rol en takenpakket door zelfsturing verandert en er anderzijds HR-professionals 
actief participeren in die verandering. Dat laten zij vooral zien door dichter op het 
primaire proces te zitten en zich meer als partner van zowel het zorgteam als de 
manager te gedragen; zowel op afroep als pro-actief. Deze beweging wordt ook 
door de zorgmedewerkers en managers erkend en gewaardeerd.  

- zijn alle zorgmanagers zich bewust van hun nieuwe rol na de zelfsturing, ook 
omdat zij hebben moeten solliciteren op de nieuwe functie van zorgmanager. 
Tevens zijn zij ook na twee jaar zelfsturing nog aan het zoeken hoe in de nieuwe 
rol een goede balans te vinden (sturing/coaching). Zorgmanagers ervaren 
regelruimte over de dagelijks te nemen beslissingen. Daarnaast merken de 
managers waar sprake is van een servicegroep dat zij door directer contact tussen 
zorgteams en ondersteuning ontlast worden, hetgeen zij prettig vinden. 
Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen de organisaties groot, waardoor waar nog 
alleen vanuit een stafafdeling HR gewerkt wordt de zorgmanager geen verschil 
merkt en het juist als prettig ervaart dat er geen actieve bemoeienis van de HR-
professional is. Door de zorgmanagers wordt erkend dat het daadwerkelijk 
gebruik maken van regelruimte inherent is aan de taakvolwassenheid van het 
team. Twee organisaties proberen de HR-ondersteuning daar flexibel op in te 
richten en de taken van medewerkers pas uit te breiden op het moment dat zij 
zich verder hebben ontwikkeld. De managers zijn hierbij in regie. Dit vraagt 
mogelijk om gefaseerde invoering van regeltaken en derhalve maatwerk en 
diversificatie in ondersteuning. 
 

Daarnaast geven alle respondenten aan: 

- dat zij last hebben van de traditionele reflex binnen de zorg om bij urgentie terug 
te grijpen op controlegedrag. Bijvoorbeeld op het moment dat een 
Arbeidsinspectie langskomt. Dan wordt gekeken aan welke ‘vinkjes’ moet worden 
voldaan in plaats van uit te gaan van eigen kracht en te komen tot een 
onderbouwing waarom er vanwege bijvoorbeeld kwaliteit van arbeid afgeweken 
wordt van de vinkjes. Deze conclusie vraagt om een derde orde verandering 
omdat dit verder gaat dan de zorgzorganisaties zelf maar een transitie vraagt van 
alle organisaties betrokken in de zorgsector (Jonker & De Witte, 2015).  

- dat de invoering van de zelfsturing en de mate van invloed die zorgteams hierdoor 
krijgen bij onder andere HR-regeltaken heeft geleid tot meer betrokkenheid en 
creativiteit. 

7.4 Discussie en aanbevelingen 
 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is een aantal zaken opgevallen die 
interessant zijn te belichten in het kader van de (HR-)besturingsinrichting. Deze 
discussiepunten resulteren in aanbevelingen aan het bestuur van 
ouderenzorgorganisaties.  
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7.4.1 Ontwerpvolgorde en richting 
 
In de sociotechniek staat de ontwerpvolgorde beschreven waarbij het belang wordt 
aangegeven om eerst de productiestructuur te ontwerpen van macro naar micro waarna 
de besturingsstructuur wordt ontworpen van micro naar macro. Tevens benadrukken de 
auteurs van de sociotechniek het belang om integraal te ontwerpen, dus zowel vanuit het 
primaire proces als de ondersteuning (Kuipers, Amelsvoort van, & Kramer, 2010). Als 
een bedrijf nieuw start is voor te stellen dat een dergelijke volgorde in ontwerp mogelijk 
is. Maar de bevindingen van dit onderzoek laten zien dat de van oudsher traditionele 
zorgorganisaties de integrale ontwerptheorie niet volgen, en ook de ontwerprichting niet. 
Een aantal processtappen viel in dit onderzoek op: 

- Zorgorganisaties kiezen ervoor om eerst de thuiszorg te laten werken met 
zelfsturende teams; oftewel een deel van de organisatie te laten werken vanuit 
een andere productiestructuur. Over het algemeen laten zij de ondersteuning dan 
in tact, terwijl op dat moment de behoefte aan andere ondersteuning al nodig is. 
Op zich een logische en te beargumenteren keuze, want het werken met een 
hybride ondersteuningsstructuur lijkt niet efficiënt, maar is het raadzaam?; 

- Na een succesvolle implementatie van zelfsturing in de extramurale zorg besluiten 
organisaties om ook intramuraal met zelfsturing te werken. Dat is vaak het 
moment waarop tevens de keuze wordt gemaakt om de managementlaag aan te 
passen als eerste interventie; 

- Meestal wordt dan nog steeds niet de ondersteuningsstructuur heringericht, zelfs 
niet meegenomen in de ontwikkeling. Terwijl aan de andere kant de organisaties 
zich op voorhand wel bewust zijn dat zelfsturing impact zal hebben op de 
ondersteuning. Waarom wordt bij de start dan toch niet gekozen voor een 
integrale aanvliegroute? Er zijn meerdere redenen aan te wijzen: 

- Men kent de integrale sociotechnische ontwerpleer niet, zowel niet voor de 
productiestructuur van zelfsturende teams als de besturingsinrichting. 

- Een van de aanleidingen om tot zelfsturing over te gaan, is weer meer 
vanuit de kracht van de zorgprofessional te gaan werken. Zodra de teams 
de ruimte voelen om als professional zelfsturend te gaan werken, is een 
logische reactie dat zij zonder bemoeienis van staf de ontdekkingstocht 
van zelfsturing aan willen gaan.  

- Daarbij komt dat de stafondersteuning over het algemeen voor de 
zelfsturing ook al geen rechtstreeks lijntje had met de zorgmedewerkers.  
De afstand tussen staf en zorgteams wordt groter, omdat tevens de 
verbinding met ‘oude’ opdrachtgevers, de teamleiders, is weggevallen; 

- De ondersteuning bekijkt de verandering met argusogen, voelt zich 
bedreigd in hun professionaliteit maar is vaak niet bij machte om invloed 
uit te oefenen. Daarnaast zijn zij meestal ook sceptisch over de beweging 
naar zelfsturing vanuit hun specialisme, waardoor zij niet actief verbinding 
leggen met de teams en de ontwikkeling remmen;  

- Na verloop van tijd is duidelijk dat teams ondersteuning nodig hebben om 
te groeien in hun taakvolwassenheid, terwijl teams tegelijkertijd nog niet  
in staat zijn om een gerichte hulpvraag aan de ondersteuning te stellen; 

- Ondersteuning heeft van oudsher dan de neiging om –overigens vanuit 
goede intentie- de teams actief te ondersteunen met instrumenten zoals 
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teamevaluatietools, meting van zelfredzaamheid, een serviceteam die de 
eerste vragen beantwoordt. Belangrijk hierbij is alert te zijn dat deze 
instrumenten ontwikkeld worden vanuit de behoefte van zelfsturende 
teams en niet door een ontwerprichting van de besturingsstructuur van 
macro-, meso- naar micro-niveau, dus vanuit de stafafdelingen naar de 
teams.  

Samengevat: sociotechniek is een ontwerpleer die niet expliciet stil staat bij de 
verandering die moet plaatsvinden. Ontwikkelen kost reflectie en tijd. Hierdoor ontstaat 
spanning op het ontwerp, dat nooit lijkt te passen. De uitdaging voor een bestaande 
organisatie is om rekening te houden met het gegeven dat de ontwikkeldynamiek trager 
is dan de ontwerplogica die in de sociotechniek beschreven staat. Belangrijk is om stap 
voor stap te ontwikkelen vanuit de juiste richting. Dat vraagt mogelijk concessies aan het 
ontwerp of de implementatie, maar vraagt in ieder geval het maken van bewuste keuzes, 
want het gaat niet vanzelf.  

Aanbevelingen zorgorganisaties 

• Zorg ervoor dat kennisverrijking op het gebied van sociotechniek alsmede 
bezoeken aan andere zorgorganisaties met zelfsturende teams onderdeel 
vormen van de voorbereiding op een herontwerp van de organisatie. 

• Kies op basis van de gekozen productiestructuur voor een integraal ontwerp 
(dus zowel primaire proces als ondersteuning) van de besturingsstructuur en 
tevens integrale veranderaanpak om het spanningsveld tussen ontwerp en 
ontwikkelen te managen. 

• Ontwikkel incrementeel, dus stapsgewijs: start met pilots om leerervaringen 
op te doen met een integraal herontwerp van het primaire proces en de 
ondersteuning. 

• Zet het primaire proces in regie van het ontwerp van de besturingsstructuur 
en de implementatie en betrek de ondersteunende disciplines er vanaf het 
begin bij. Op die manier is duidelijk dat het ontwerp start bij de behoefte van 
de zorg, maar krijgen de ondersteunende disciplines wel de gelegenheid om 
invloed uit te oefenen en mee te ontwikkelen. 

• Pas bij de invoering van zelfsturende teams ook direct de naam van de 
ondersteuning aan om afstand te nemen van de stafafdelingen. 

• Kies, als er een keuze wordt gemaakt voor aansturing buiten het team, voor 
eenzelfde herontwerp en implementatie bij het primaire proces als bij de 
ondersteuning. Door het breed uitrollen van coachende/sturende managers 
op afstand, wordt in de organisatie de integrale impact van zelfsturing 
duidelijk en ontstaat tevens ruimte om het primaire proces en ondersteuning 
meer te verbinden. 

• Het ontwerp van de systeemstructuur volgt op de besturingsstructuur. Houd 
echter rekening met de ontwikkeldynamiek van zelfsturende teams die 
ondersteund wordt door inzicht te geven in kaders en resultaten. Dat 
betekent dat in een vroeg stadium rekening moet worden gehouden met een 
andere systeemondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van dasboards.  
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7.4.2 Omgaan met zelfredzaamheid: responsibility en responsiveness 
 
In dit onderzoek is gekeken naar het besturingsontwerp en onderzoek gedaan naar de 
inrichting van de HR-functie bij de ouderenzorg. Het aandachtsgebied ‘mate van 
zelfredzaamheid’ is als onderdeel van de micro-productiestructuur aan bod gekomen.  

Tijdens het onderzoek is het inzicht ontstaan dat de mate van zelfredzaamheid van grote 
invloed is op het besturingsontwerp. Enerzijds is er verband tussen grotere 
zelfredzaamheid van de zelfsturende teams (micro) en hierdoor het meer 
verantwoordelijkheid kunnen nemen (responsibility). Wat betekent dit voor het 
besturingsontwerp? Anderzijds is de reflectie op het besturingsontwerp op meso/macro-
niveau: hoe ga je als organisatie om met de ruimte van teams op het moment dat zij nog 
niet voldoende taakvolwassen zijn (responsiveness)? 

Responsibility: van operational excellence naar customer intimacy? 
In het onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de besturingsstructuur veelal 
uitgegaan wordt van één ontwerp. Terwijl tegelijkertijd bij alle organisaties bekend is dat 
de mate waarin en hoe een beroep wordt gedaan op de ondersteuning in grote mate 
afhankelijk is van de taakvolwassenheid van een team. Je kunt als organisatie de 
regelruimte wel inrichten maar als medewerkers deze niet (kunnen) pakken, zet dit geen 
zoden aan de dijk. Het is ook duidelijk dat die taakvolwassenheid in een organisatie niet 
voor alle teams gelijk is of zich in gelijke mate ontwikkelt. Dit vraagt flexibiliteit vanuit 
ondersteuning. Voor HR, maar waarschijnlijk ook voor andere ondersteuningsdisciplines, 
betekent dit een spanningsveld. Van oudsher worden stafafdelingen geleid door voor 
iedereen geldend beleid. Verwoord vanuit de waardestrategieën van Treacy en Wiersema 
wordt vanuit operational excellence door ondersteuningsdisciplines een zo goed 
mogelijke, efficiënte en dus standaard ondersteuning geboden. Dat lijkt voor zelfsturende 
teams een minder passende waardestrategie. De mate van zelfredzaamheid bepaalt aan 
welke ondersteuning behoefte is, waardoor de waardestrategie customer intimacy beter 
aan zal sluiten (Treacy & Wiersema, 2010). Hier hangt ook het spanningsveld mee samen 
dat vanuit operational excellence de huidige ontwerprichting van de besturingsstructuur 
top down lijkt te lopen vanuit stafafdelingen, terwijl customer intimacy vraagt om een 
bottom up inrichting. 

Responsiveness: de reactie op taakvolwassenheid bij interne of externe regeldruk 
Het inrichten van regelruimte is één, het omgaan met regeldruk is een tweede. Zowel 
intern als extern wordt druk gelegd op zorgorganisaties. Uit het onderzoek bleek dat hier 
verschillend mee wordt omgegaan. Sommige organisaties zoeken naar passende 

Aanbeveling wetenschap 

• Het is interessant onderzoek te doen bij zorgorganisaties die vanaf het begin 
ondersteuning actief hebben betrokken bij het ontwerp en de implementatie 
om te constateren of en welk effect dit heeft, bijvoorbeeld in het ontwerp 
maar ook in de snelheid waarmee de verandering kan worden ingevoerd. 
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ondersteuning aan teams als de resultaten tegenvallen, maar wat je ook veel terugziet is 
de reflex naar controlegedrag. Die blijkt ook in stand gehouden te worden door het 
systeem waar zorgorganisaties zich in bevinden. Om de zorgorganisaties effectief met 
zelfsturende teams te laten werken, met een besturingsstructuur die daarop aansluit, is 
een transitie, het opnieuw inrichten van de zorgsector, oftewel een derde orde 
verandering van wezenlijk belang (Jonker & De Witte, 2015). Tegelijkertijd is het goed te 
beseffen dat deze cultuur letterlijk ingebakken zit in de muren van de ouderenzorg en dat 
het zowel intern als extern veel tijd en lef zal vragen om dit patroon te doorbreken.  

 

 

Aanbeveling wetenschap 

• Voor de wetenschap is het welkom om meer onderzoek te hebben naar de 
besturingsstructuur van zorgorganisaties in relatie tot de taakvolwassenheid 
van teams. 

 

Aanbevelingen zorgorganisaties 

• Houd bij het ontwerp van de besturingsstructuur rekening met maatwerk en 
flexibiliteit die nodig is om teams naar gelang hun taakvolwassenheid te 
ondersteunen. In het voorbeeld van de discipline HR: afhankelijk van de 
taakvolwassenheid kan een team er wel of niet toe in staat zijn om 
verzuimgesprekken te voeren met zorgcollega’s, of op een juiste wijze 
wervingsgesprekken te voeren. Een keuze kan zijn teams hier meer in te 
ondersteunen (bijvoorbeeld door workshops) of de taak pas op een later 
moment over te dragen. 

• Zowel vanuit het sociotechnisch principe alsmede vanuit ervaringen in de 
praktijk verdient het aanbeveling om op meso-niveau een integrale front 
office van de ondersteuning in te richten. Dit omdat deze integrale aanpak 
leidt tot ontlasting en tevredenheid van het primaire proces en tegemoet 
komt aan het integrale ontwerp van zelfsturende teams.  

• Ook in de backoffice is het raadzaam de ondersteunende professionals te 
clusteren op basis van de productiestructuur (bijvoorbeeld regionaal), zodat 
zij een relatie op kunnen bouwen met de zorgmanagers en –teams en elkaar 
in de ondersteuning naar deze opdrachtgevers kunnen versterken. 

• Het vraagt lef en doorzettingsvermogen om in geval van interne en externe 
regeldruk vast te blijven houden aan de visie op autonomie van de 
zorgprofessionals en niet terug te grijpen op controlemechanismen.  

• Het kan in dit onderzoek niet onvermeld blijven dat de verandering naar 
zelfsturende teams en de ontwikkeling naar zelfstandigheid tijd en geld 
kosten. Het herontwerpen van een productie-, besturings- en 
systeemstructuur is één, maar heeft zonder attitudeverandering van zorg- 
en ondersteunende medewerkers geen zin. 
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7.4.3 Resultaatgebieden sociotechniek 
 
Zoals uit paragraaf 4.2 blijkt, combineert de sociotechniek drie eisen, namelijk kwaliteit 
van de organisatie, arbeid en arbeidsrelaties. Vanwege de scope van dit onderzoek, met 
focus op de besturingsstructuur, is aan deze resultaatgebieden geen expliciete aandacht 
gegeven. Toch is een aantal punten opgevallen: 

- De kwaliteit van de organisatie verbetert omdat over het algemeen door het 
wegvallen van managers kosten bespaard worden. Uit dit onderzoek blijkt dat een 
deel van de HR-taken meer in de teams is belegd. Tegelijkertijd lijken de 
stafafdelingen, waaronder HR in tact te blijven en op onderdelen zelfs te 
verdikken. Bijvoorbeeld op het gebied van werving en selectie. Heeft dit misschien 
te maken met de eerdere constatering dat de primaire focus in ontwerp en 
ontwikkeling ligt op flexibilisering van de productiestructuur (zelfsturende teams) 
zonder de besturingsstructuur daarop aan te laten sluiten? Dit zegt ook iets over 
de kwaliteit van de organisatie, omdat zelfsturende teams om een verandering 
vragen in de ondersteuning (zowel in besturingsstructuur als technische 
systemen). Een verandering die mogelijk zowel in ontwerp als implementatie geld 
en in ieder geval tijd kosten.   

- De kwaliteit van arbeid in de zorg verbetert. Dat is niet alleen in de literatuur van 
de sociotechniek terug te vinden maar ook in de praktijk. Medewerkers zijn meer 
betrokken, krijgen meer invloed en ontwikkelmogelijkheden en er wordt (weer) 
een beroep gedaan op hun professionaliteit. Maar voor de ondersteunende 
medewerkers die op een stafafdeling werken, lijkt juist het omgekeerde aan de 
hand. Waar voor de zelfsturing de denkkracht vooral van de staf verlangd werd en 
de zorgmedewerkers de door de staf bedachte werkwijzen moesten uitvoeren, zijn 
de rollen nu omgedraaid: de zelfsturende teams maken hun behoefte kenbaar en 
de staf faciliteert hen daarin. Goed om daar als organisatie bewust van te zijn en 
rekening mee te houden. 

- De kwaliteit van de arbeidsrelaties: er blijken uit dit onderzoek weining 
aanwijzingen dat de kwaliteit van arbeidsrelaties beïnvloed wordt. In algemene zin 
viel op dat er geen sprake was van een integraal ontwerp. Dit zag je ook terug in 
de verbindingen en overlegvormen, omdat rechtstreeks contact tussen 
zelfsturende teams en ondersteuning beperkt was.   

 

  

Aanbeveling zorgorganisaties  

• Kom tot overlegvormen die aansluiten op de nieuwe productie- en 
besturingsstructuuur. Dat vraagt niet alleen horizontaal overleg binnen en 
tussen teams, maar linking pins tussen de verticale lagen. Daarbij gaat het 
passend bij de nieuwe productiestructuur niet om een hiërarchische 
invulling, maar om de vraag wie het beste de rol van linking pin tussen de 
verticale lagen kan vervullen. 
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7.4.4 Hoofd en handen 
 
Een kenmerk van sociotechniek is om de functies in een team zo veel als mogelijk 
hetzelfde te laten zijn (redundancy of functions). Om hoofd en handen bijeen te houden 
in lijn met het zo min mogelijk scheiden van taken en regelkringen. Dat blijkt best een 
uitdaging in de zorgsector. Zo beperken de gestelde kwaliteitseisen (opleidingsniveau, 
wet & regelgeving) binnen de steeds zwaardere intramurale ouderenzorg de brede 
inzetbaarheid van medewerkers. Verschillende handelingen mogen alleen nog door 
verpleegkundigen gedaan worden. Ook blijken disciplines die direct van invloed zijn op 
het zorgproces niet opgenomen te zijn in het zorgteam, zoals welzijn, facilitair en 
behandeling. Kortom: er is ondanks de wens om te komen tot zelfsturing zowel binnen 
als buiten het team sprake van een functionele inrichting. Dit belemmert het hebben van 
een totaal inzicht in het proces en bijbehorende regelruimte, en beperkt de mate van 
zelfsturendheid van een team.  

 

 
  

Aanbevelingen wetenschap 

• Verdiepend onderzoek naar de effecten van aanpassingen in de integrale 
ondersteuningsstructuur (in combinatie met de nieuwe productiestructuur) 
op de resultaatgebieden van sociotechniek zouden een goede aanvulling zijn 
op dit onderzoek. 

• Dat geldt ook voor een meer kwantitatieve benadering vanuit opbrengsten 
c.q. kosten van een andere (HR-)besturingsstructuur passend bij 
zelfsturende teams. Bijvoorbeeld door het beantwoorden van de vraag in 
welke mate indicatoren als personeelsverloop en ziekteverzuim beïnvloed 
worden door het nieuwe ontwerp? Of stil te staan bij de vraag welke 
investeringen nodig zijn om het ontwerp van en de verandering naar 
zelfsturende zorgteams te maken, en welke opbrengsten dit oplevert. 

 

Aanbeveling wetenschap 

• Uit de praktijk blijkt dat door verschillende redenen sprake is van 
functionele indeling binnen de zorgorganisaties met zelfsturende teams. 
Zelfsturing pleit echter voor minimale arbeidsdeling. Het verdient nader 
onderzoek om te kijken naar de rolverdeling tussen teamleden in een 
zorgorganisatie bij een productiestructuur van zelfsturende teams.  
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7.4.5 Aanbevelingen specifiek voor de HR-besturingsstructuur 
 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat dit onderzoek een breder aandachtsgebied heeft 
gehad dan de HR-besturingsstructuur. In algemene zin geldt dat de bovenstaande 
aanbevelingen natuurlijk ook gelden voor de HR-inrichting. Juist de integrale kijk over de 
productie- en besturingsstructuur heen, maar ook over de ondersteuningsdisciplines heen 
zorgt voor meerwaarde in het ontwerp. Daarnaast kunnen op basis van dit onderzoek 
nog de volgende aanbevelingen worden gegeven voor de HR-besturingsstructuur. 

 

 

 

 

  

Aanbevelingen zorgorganisaties  

• Zorg aansluitend op eerdere aanbevelingen voor een flexibele HR-
ondersteuningsstructuur zodat managers en teams afhankelijk van hun 
taakvolwassenheid de juiste ondersteuning krijgen. Dat betekent op micro-
niveau dat indien blijkt dat het team onvoldoende in staat is om een HR-taak 
te vervullen (bijvoorbeeld verzuim of werving & selectie) dat zij hierin extra 
ondersteuning krijgen of de taak nog niet hoeven uit te voeren.  

• Beleg operationele HR-taken bij de zelfsturende teams, waarbij het voor de 
borging in het team aanbeveling verdient een aandachtsvelder HR aan te 
wijzen. Dit helpt in de verbinding met en verbetering van de decentrale HR-
ondersteuning. Ook biedt dit gerichte mogelijkheid om deze HR-
aandachtsvelders te scholen en zo decentraal de HR-professionaliteit te 
ontwikkelen.  

• Zorg dat opdrachtgevers (teams en managers) direct verbinden met HR-
professionals. Een operationele taakgroep kan hieraan bijdragen en 
daarnaast blijft een koppeling tussen de HR-professionals met de  
teams/managers van belang (samen met de andere 
ondersteuningsdisciplines). 

• Kijk kritisch of de invulling van de huidige HR-taken voldoende aansluiten op 
het werken met en ontwikkelen van zelfsturende teams. Bijvoorbeeld op het 
gebied van belonen. 

Aanbeveling wetenschap 

• Interessant kan het zijn om dit onderzoek te verbreden door alle 
ondersteuningsdisciplines tegen het licht te houden, passend bij de 
integrale ontwerpleer van sociotechniek 
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8 Persoonlijke reflectie 
 

Het schrijven van deze thesis was boeiend tot op het laatste moment. Een gevecht af en 
toe omdat ik me van tevoren niet had kunnen bedenken hoeveel tijd er in een onderzoek 
gaat zitten. Aan doorzettingsvermogen gelukkig geen gebrek, wat nodig bleek om 
consequent aan het onderzoek te werken. Bewust koos ik voor een opdracht alleen, 
zodat ik mijn eigen planning aan kon houden. Hierdoor heb ik wel een studiemaatje 
gemist om te spiegelen en samen te analyseren en conclusies te trekken. Om die reden 
zou ik een volgende keer mogelijk een andere keuze maken.  

Het theorieonderzoek ging gestaag. Het kostte me best veel tijd om de literatuur van 
sociotechniek goed tot me te nemen. Dat bleek voor mij wel een inhoudelijke verrijking 
omdat de sociotechniek matcht met mijn eigen kijk naar het organiseren van werk. 
Ondanks de sportieve planning werd ik in het veldonderzoek vooral geïnspireerd. Want 
hoewel je dat tijdens het bureau onderzoek en ook wel tijdens het maken van dit rapport 
bijna vergeet, draagt een passende besturingsstructuur ook bij aan de juiste 
ondersteuning aan cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Dat komt in dit onderzoek niet 
direct tot uiting, maar heb ik gelukkig wel ervaren tijdens de gesprekken met 
zorgorganisaties.  

Lastig vond ik het om focus te houden op het onderzoeksdoel. Dat komt ook omdat 
sociotechniek niet voor niets om een integrale aanpak vraagt en mijn doel zich focust op 
slechts één discipline. Dat verklaart deels ook wel de lengte van dit rapport vanwege de 
bijvangst die ik her en der toch graag wilde vermelden. 

Tijdens het praktijkonderzoek merkte ik ook hoe je vaak door je eigen ervaringsbril kijkt. 
Het afstand nemen van mijn eigen praktijk heeft mooie eye openers gegeven, waar ik in 
mijn werk mee verder kan. Meer tijd nemen voor reflectie is een inzicht dat ik aandacht 
wil blijven geven in mijn verdere loopbaan. Het nemen van afstand helpt om te 
verbeteren en niet onbelangrijk: gezond te blijven.  

Hoog tijd om (voorlopig) afstand te nemen van de studieboeken en deze thesis. 
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10 Bijlagen 
 

1. Schematische weergave van thesis 
2. Topics procesbegeleider zelfsturende teams 
3. Topics groepsinterviews 
4. Vragenlijst takenoverzicht 
5. Resultaten respons takenoverzicht 
6. Samenvatting interviews  
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Bijlage 1: mindmap  
Schematische weergave waar in deze thesis focus op ligt 

 
  

Niveau Productie 
(primaire proces) 

Besturingsmodel Systemen 
 

Macro 
(organisatie-
onderdeel) 

Intramuraal HR-regeltaken 
overstijgend/strategisch 
en tussen macro-
onderdelen 

Productie 
Besturing 
Beheers 
Informatie 

Meso 
(locatie/afdeling) 

Regionaal HR-regeltaken 
op managementniveau 
en tussen teams 

Micro Zelfstandige 
teams 

Micro-HR-regeltaken 

Zelfsturende intramurale 
zorgteams  

Primaire Zorgtaken Regeltaken: onderhoud, 
personeel, kwaliteit, 

sociale beheerssyteem 

Output:  
Kwaliteit van arbeid 
Kwaliteit van organisatie  
Kwaliteit van arbeidsverhoudingen 
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Bijlage 2: topics procesbegeleider  
(algemene interview)  

- Inventariseren kengetallen van organisatie  
- Missie/visie/doelgroepen van de organisatie (website van te voren doornemen) 
- Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor uw organisatie? 
- Hoe zag het er uit voordat de zelfsturende teams zijn ingevoerd? En hoe zal het er 

mogelijk in de toekomst uitzien? 
- Hoe ziet de organisatiestructuur er nu uit?  
- In hoeverre is er voor intramuraal sprake van een business unit met een relatief 

onafhankelijke strategische verantwoordelijkheid? 
- Wanneer zijn zelfsturende teams geïmplementeerd? 
- Waarom is gestart met zelfsturende teams? 
- In hoeverre is er voordat tot zelfsturing is overgegaan onderzoek gedaan naar de 

consequenties van zelfsturing? 
- Hoe heeft de implementatie van zelfsturende teams plaatsgevonden? In hoeverre 

heeft de organisatie zich verdiept in de theorie/kennis van zelfsturing? Welke 
stappen zijn gezet? (In hoeverre is eerst gekeken naar de omgeving, vervolgens 
naar de juiste productiestromen, de ondersteuningsstructuur en inrichting van de 
systemen?)  

- Hoe zijn de doelgroepen in relatie tot de intramurale zorgteams georganiseerd? 
(bijvoorbeeld keuze in regio, zorgbehoefte, woonvorm of combinatie?) 

- Waarom en hoe is deze keuze gemaakt? 
- Hoe zag de leidinggevendenstructuur er uit voorafgaand aan de implementatie 

van zelfsturende teams?  
- Hoe ziet deze leidinggevendenstructuur er nu uit? 
- Wat is qua leidinggevendenstructuur de gewenste situatie? 
- In hoeverre is bij de implementatie van de zelfsturende teams ook de 

ondersteuningsstructuur aangepast? Bijv. laag van leidinggevenden, maar ook 
specialistische (macro) rollen en generalistische rollen (meso).  

- Hoe zag de ondersteuningsstructuur er uit voordat gewerkt werd met zelfsturende 
teams? 

- Hoe ziet deze er nu uit?  
- Hoe ziet deze er in de toekomst uit als er plannen zijn om deze structuur aan te 

passen?  
- Welke HR functionarissen zijn er binnen de organisatie en waar zijn deze 

medewerkers geplaatst? Onder welke (hiërarchische en functionele aansturing?)  
- Wordt de taakvolwassenheid gemeten? Zo ja in welke fase zitten de teams 

gemiddeld genomen? 
- Aan welke kaders moeten de zelfsturende teams voldoen?  
- In hoeverre wordt gebruik gemaakt van organisatiebrede projectgroepen voor 

ondersteunende issues waar zowel zorg als ondersteuning aan deelnemen?  
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Bijlage 3: topics groepsinterview  
 
I Onderwerpen gekoppeld aan “Micro-besturing volgt micro-productie”: 

Hoe zijn de intramurale PG-teams qua functies opgebouwd? Zijn ondersteunende/niet-
zorg functies onderdeel van het team? Zo ja welke en waarom is deze keuze gemaakt? 
Wat zijn jullie ervaringen hiermee en zijn er plannen om hierin wijzigingen door te 
voeren? Zo ja, wat dan en waarom? 

Hoe worden niet-zorgtaken verdeeld in het team (vorm/structuur/op basis waarvan; 
model vanuit gelijkheid of niet; zie ook volgende vraag). Waarom is deze keuze gemaakt 
en wat zijn jullie ervaringen hiermee? Is er een voornemen om deze inregeling nog 
anders te organiseren? Zo ja, hoe dan en waarom? 

Hoe waren in algemene zin de HR-regeltaken ingericht voordat gestart werd met 
zelfstandige teams? Welke veranderingen zijn doorgevoerd en waarom is die keuze 
gemaakt? Dit wordt deels via vragenlijst van te voren opgehaald! 

In hoeverre ervaren de zelfsturende teams op de HR-aandachtsgebieden (W&S, 
plaatsing, introductie, verzuim, leren/ontwikkelen, functioneren en belonen) voldoende 
regelruimte? En waarom is dat? In hoeverre vinden er regelende activiteiten plaats die 
niet door het team worden uitgevoerd maar waar dit wel wenselijk wordt gevonden 
(bijvoorbeeld om de kwaliteit van arbeid te vergroten?)  

In hoeverre kunnen de teams direct een beroep doen op de HR-collega’s en voor welke 
onderwerpen? 

Micro-niveau: vragen gekoppeld aan “principes van zelforganisatie” (omdat 
hiermee de regelcapaciteit wordt gecreëerd)  

Welke cliënten worden door het team verzorgd? Alleen PG of ook andere cliënten (met 
deze vraag wordt inzichtelijk of het redelijk onafhankelijke productiestromen zijn) 

Hoe groot zijn de teams? 

Zorgteam: In hoeverre is er op teamniveau sprake van brede inzetbaarheid? In hoeverre 
is er sprake van gelijkwaardigheid qua functies of juist niet? Waarom is deze keuze 
gemaakt en wat zijn de ervaringen? Zijn er nog wijzigingen in de nabije toekomst? Zo ja 
waarom en wat?  

Zorgteam: In hoeverre is er op teamniveau inzicht in het procesverloop? Dus van 
binnenkomst van nieuwe bewoner totdat deze overlijdt. Waarom is deze keuze gemaakt 
en hoe bevalt dat de teams? Zijn er nog plannen om dit aan te passen en zo ja wat en 
waarom? 

Zorgteam: In hoeverre is er op teamniveau sprake van subtiel samenspel? (niet 
procedures maar vakmanschap voert de boventoon) In hoeverre is dit een 
aandachtsgebied, zijn er plannen om dit te veranderen? Zo ja hoe, en waarom? 

Zorgteam: In hoeverre worden door het team bestaande werkwijzen ter discussie 
gesteld? En in hoeverre leidt dit tot vernieuwing binnen de organisatie?  
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II   Vragen gekoppeld aan meso-besturingsniveau (tactisch) 
eerste leidinggevende laag 

In hoeverre is de leidinggevendenstructuur (productiestructuur) aangepast ten tijde van 
de overgang naar zelfsturende teams? Wat is er veranderd? 

Waar zijn de eventuele taken van laag van de leidinggevenden die is verdwenen naar toe 
gegaan? (dit wordt ook (deels) meegenomen in de vragenlijst) 

In hoeverre is de leidinggevende van de PG-teams verantwoordelijk voor het totale 
proces (dus bijv. ook voor de behuizing, financiën en HR)? Waarom zijn deze keuzes 
gemaakt? Verandert dit in de nabije toekomst wellicht nog? 

In hoeverre worden eventuele ondersteunende disciplines, zoals HR, Financiën, ICT, 
geïntegreerd aangestuurd binnen de organisatie? Waarom is hier wel/niet voor gekozen? 

In hoeverre ervaren de leidinggevenden dat zij voldoende kunnen regelen en besluiten 
voor hun eigen teams? 

Welke afstemming vindt er plaats tussen de teams? 

Wat zijn in algemene zin de ervaringen van de leidinggevenden bij de huidige inrichting 
van de leidinggevende laag? Zijn er voornemens om hierin wijzigingen aan te brengen en 
zo ja wat en waarom? 

III Vragen gekoppeld aan macro-niveau:  

Welke HR strategische ondersteuning is beschikbaar op het niveau van de totale 
organisatie? Waar zijn deze taken belegd (bij welke functionaris en hoe is deze 
gepositioneerd?)? 

Hoe ziet de HR-afstemming eruit tussen de verschillende locaties? Hoe vinden jullie dat 
dit gaat (wat zijn jullie ervaringen?) zijn er nog voornemens om hier wijzigingen in aan te 
brengen en zo ja waarom en wat? 

IV Toespitsing op HR-besturingsstructuur (micro-, meso en macro-niveau): 

Welke HR-functionarissen werken binnen de organisatie? (kan ook in algemene 
interview)? 

In hoeverre worden de HR-taken die uitgevoerd worden door HR-professionals 
geïntegreerd in 1 functionaris (dus een functionaris die in ieder geval op uitvoerend en 
tactisch en evt. op strategisch niveau ondersteunt? 

Wie bepaalt/besluit o.g.v. de gebundelde HR-regeltaken? Wat mag team zelf besluiten? 
Wat ligt op meso-niveau en wat op macro-niveau (blijkt ook deels uit gesloten 
vragenlijst)? 

Als je kijkt naar de overkoepelende HR-aandachtsgebieden, wie heeft er dan invloed op 
de regelkring? Wie neemt waar, stelt afwijkingen vast en grijpt in? Ook interessant om te 
kijken in hoeverre beleid en uitvoering uit elkaar liggen of geïntegreerd in 1 functie. 

- Werving, selectie, planning, verzuim 
- Leren en opleiden 
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- Beoordelen 
- Belonen  

Hoe ziet de aansturing van HR eruit? 

V  Mate van invloed 

Hoe wordt verbinding gemaakt tussen de verschillende lagen in de organisatie? 

- Binnen het team (micro) 
- Tussen de teams (meso) 
- Tussen teams en manager (micro-meso) 
- Tussen teams- HR-professionals en zorgmanager (micro-meso) 

Wordt er binnen de organisatie gewerkt met organisatiebrede projectgroepen waar zowel 
zorg als HR-ondersteuning aan deelnemen?  

Betrokkenheid: in hoeverre komt beleid op meso- en macro-niveau tot stand op basis 
van input uit de zelfsturende teams? Hoe wordt dit gerealiseerd? 

Vraag aan alle respondenten: in hoeverre heeft de invoering van zelfsturende teams 
volgens jullie ervaringen geleid tot een hogere betrokkenheid en vindingrijkheid. Waar 
blijkt dit uit?  
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Bijlage 4: takenoverzicht 
Korte toelichting vragenlijst zelfsturing en HR (t.b.v. zorgteam als voorbeeld) 

Fijn dat je wilt meewerken aan een onderzoek over HR-taken in een zorgorganisatie met zelfsturende teams. Voor de 
duidelijkheid: in dit onderzoek worden met zelfsturende teams, ook zelfstandige of zelforganiserende teams bedoeld.  

Je bent als zorgteam elke dag in de weer met cliënten. Daarnaast voer je als zelfsturend team waarschijnlijk HR-taken uit. In 
verband met mijn studie onderzoek ik bij meerdere zorgorganisaties welke taken dit zijn. Ook wil ik graag weten in hoeverre de 
huidige HR-taken zijn veranderd ten opzichte van de situatie voordat er zelfsturende teams waren. Zou je in onderstaand 
overzicht door middel van kruisjes bij elk van de 15 taken aan kunnen geven: 

a. Welke HR-taken jullie als zorgprofessionals uitvoerden voordat jullie organisatie overging op zelfsturende teams? 
 
b. Welke HR-taken jullie nu als zelfsturend team uitvoeren? Je hoeft de taak dus niet zelf uit te voeren; kan ook iemand anders in 
je team zijn. En wil je van die taken dan svp aangeven wat voor soort taak het is? (meer kruisjes zijn mogelijk) 

1 Gaat het om regelmatig terugkerende werkzaamheden waarbij het vooral gaat om individuele aandacht voor 
teamleden en hun dagelijks werk/hun functioneren? Bijvoorbeeld gesprekken over verzuim, persoonlijke ontwikkeling, 
introductie van nieuwe medewerkers, etc. 

2 Gaat het om teamoverstijdende werkzaamheden gericht op het personeel/ de organisatie bedoeld om te ontwikkelen/ 
veranderen/ vernieuwen? Dus werkzaamheden die erop gericht zijn om bestaande processen te verbeteren en die 
vaak verder gaan dan je eigen team? 

3 Gaat het om strategische werkzaamheden, oftewel werkzaamheden die gericht zijn op de langere termijn en die van 
belang zijn voor (vrijwel) alle intramurale zorgteams? 
 

Als je als zorgteam de taak NIET uitvoert, geef dan svp in het schema aan of je wel invloed op de taak kunt uitoefenen, 
bijvoorbeeld omdat er iemand in je team deelneemt aan een overleg over dit onderwerp, of omdat via een andere weg naar je 
mening wordt gevraagd over deze taak.  

Jouw respons wordt anoniem verwerkt in het onderzoek. Heel erg bedankt voor je medewerking en bel me gerust als je vragen 
hebt! 
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Deel A: HR-taken door zorgprofessionals VOOR invoering van de zelfsturende teams 

  
HR-Aandachtsgebied/ taken 

JA, dat hoorde toen 
bij onze taken 

NEE, dat hoorde toen 
niet bij onze taken 

    
 Werving, selectie, plaatsing   
1 Personeelsplanning (bepalen inzet van medewerkers 

kijkend naar de zorgbehoefte) 
  

2 Werving van medewerkers   
3 Selectie van medewerkers   
4 Introductie van nieuwe medewerkers   
5 Taken op het gebied van verzuim (bijv. gesprekken)   
 Leren en ontwikkelen   
6 Inventariseren van leer/ontwikkelbehoeften   
7 Ontwikkelen van leer/ontwikkelactiviteiten 

(bijv. trainen, opleiden, begeleiden, coachen) 
  

8 Uitvoeren van leer/ontwikkelactiviteiten 
(bijv. trainen, opleiden, begeleiden, coachen) 

  

9 Evalueren van leer/ontwikkelactiviteiten   
 Beoordelen   
10 Vaststellen kaders om te kunnen beoordelen (bijv. 

o.g.v. cliënttevredenheid, financiën, kwaliteit) 
  

11 Evalueren functioneren van medewerkers (bijv. 1 
op 1, of in teamverband) 

  

 Belonen   
12 Individuele medewerkers financieel belonen ( bijv. 

met een bonus of een extra periodiek) 
  

13 Individuele medewerkers met niet-financiële 
middelen belonen (bijv. opleiding goedkeuren)  

  

14 Team financieel belonen (bijv. met bonus)   
15 Team belonen met niet-financiële middelen (bijv. 

belonen met een training of teamuitje) 
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Deel B: HR-taken door zorgprofessionals NA invoering van de zelfsturende teams 
  

 
 
 
HR-Aandachtsgebied/ taken 

JA, daar  
houden 
wij ons 
mee bezig: 

als 
regelmatig 
terug-
kerende 
taak: 
aandacht 
voor 
individuele 
teamleden 
en hun 
dagelijks 
werk 

als het gaat 
om ontwik-
keling/ver-
andering/ 
vernieuwing 
op deze taak 
(teamover-
stijgend) 

als het 
gaat om 
de lange 
termijn 
gericht op 
de 
strategie 
van deze 
taak (voor 
alle intra-
murale 
teams) 

NEE, dat 
hoort 
niet bij 
onze 
taken 

Ja, wij 
kunnen daar 
wel invloed 
op uit-
oefenen  

        

 Werving, selectie, plaatsing       
1 Personeelsplanning (bepalen inzet van 

medewerkers dat nodig is als je kijkt naar de 
zorgbehoefte van cliënten) 

 Bijv: afstem-
ming over 
rooster 

    

2 Werving van medewerkers       
3 Selectie van medewerkers       
4 Introductie van nieuwe medewerkers       
5 Taken op het gebied van verzuim   Bijv: 

gesprekken 
    

 Leren en ontwikkelen       
6 Inventariseren van leer/ontwikkelbehoeften       
7 Ontwikkelen van leer/ontwikkelactiviteiten 

(bijv. trainen, opleiden, begeleiden, coachen) 
      

8 Uitvoeren van leer/ontwikkelactiviteiten 
(bijv. trainen, opleiden, begeleiden, coachen) 

      

9 Evalueren van leer/ontwikkelactiviteiten       
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HR-Aandachtsgebied/ taken 

JA, daar  
Houden wij 
ons mee 
bezig: 

als 
regelmatig 
terug-
kerende 
taak : 
aandacht 
voor 
individuele 
teamleden 
en hun 
dagelijks 
werk 

als het gaat 
om ontwik-
keling/ver-
andering/ 
vernieuwing 
op deze 
taak  
(teamover-
stijgend) 

als het gaat 
om de lange 
termijn 
gericht op de 
strategie van 
dit taak-
gebied (voor 
alle intramu-
rale teams) 
 

NEE, 
dat 
hoort 
niet bij 
onze 
taken 

Ja, wij 
kunnen daar 
wel invloed 
op uit-
oefenen  

        

 Beoordelen       
10 Vaststellen kaders om te kunnen beoordelen 

(bijv. o.g.v. cliënttevredenheid, financiën, 
kwaliteit)) 

      

11 Evalueren functioneren van medewerkers 
(bijv. 1 op 1, of in teamverband) 

 Bijv. 360 
graden 
feedback 

Bijv.meten 
zelfstandig-
heid van 
team 

   

 Belonen       
12 Individuele medewerkers financieel belonen 

(bijv. met een bonus, of een extra periodiek)  
      

13 Individuele medewerkers met niet-financiële 
middelen belonen (bijv. belonen met een 
opleiding/training)  

      

14 Team financieel belonen (bijv. met bonus)       
15 Team belonen met niet-financiële middelen 

(bijvoorbeeld een training of teamuitje 
goedkeuren) 
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Bijlage 5: respons HR-takenoverzicht per organisatie 

  Voor zelfsturing Na zelfsturing 
 HR-aandachtsgebied Ja, hoorde bij taken Nee, hoorde niet bij 

taken 
Hoort nu tot taken Kan wel invloed 

uitoefenen 
 Organisatie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Werving, selectie, 
plaatsing 

                

1 Personeelsplanning   MZ  MZ 
HR-A 

Z HR-M 
HR-A 
Z 

   MZ  Z 
HR-M 
 

HR-M 
MZ   Z 

HR-
A 

 MZ 
HR-A 

   

2 Werving van medewerkers HR-A 
HR-M  

MZ   Z   Z MZ  Z 
HR-A 
HR-M  

HR-M 
MZ Z 

 HR-
A 
Z 

MZ  HR-A  

3 Selectie van medewerkers HR-A 
Z 

MZ   HR-M 
Z 

  Z MZ Z 
HR-A 
HR-M 

HR-M 
MZ   Z 

 Z MZ    

4 Introductie van nieuwe 
medewerkers 

HR-A 
HR-M  

 HR-A  Z MZ  Z HR-A 
HR-M 
Z 

HR-M 
MZ   Z 

HR-
A 

HR-
A 
Z 

    

5 Taken op het gebied van 
verzuim  

HR-A  MZ HR-A  HR-M 
Z 

  Z HR-A 
HR-M 
MZ    
Z 

MZ      
Z 

 Z MZ  HR-A  

 Leren en ontwikkelen                 
6 Inventariseren van 

leer/ontwikkelbehoeften 
HR-M  MZ MZ  HR-A 

Z 
 HR-A  HR-A 

HR-M 
MZ   
Z  

HR-M 
MZ  
Z 

HR-
A 

Z MZ    

7 Ontwikkelen van 
leer/ontwikkelactiviteiten 

HR-A 
HR-M  

MZ MZ  Z  HR-A   HR-M 
HR-A 

HR-M 
MZ Z 

  MZ   HR-A 

8 Uitvoeren van 
leer/ontwikkelactiviteiten 

HR-A 
HR-M  

MZ MZ  Z  HR-A  HR-M 
HR-A 

HR-M 
MZ    
Z 

HR-
A 

Z MZ   HR-A 

9 Evalueren van 
leer/ontwikkelactiviteiten 

HR-A 
HR-M  

MZ MZ  Z  HR-A  HR-A 
HR-M 
MZ 

HR-M 
MZ  
Z 

HR-
A 

 MZ    

Legenda: 
HR-M = HR-manager Z = Zorgmedewerker 
HR-A = HR-adviseur MZ= Manager Zorg 
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  Voor zelfsturing Na zelfsturing 
  Ja, hoorde bij taken Nee, hoorde niet bij 

taken 
Hoort nu tot taken Kan wel invloed 

uitoefenen 
 Beoordelen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 Vaststellen kaders om te 

kunnen beoordelen  
Z MZ MZ  HR-A 

HR-M  
 HR-

A 
Z MZ MZ 

 Z 
HR-A MZ HR-M    

11 Evalueren functioneren 
van medewerkers  

 MZ MZ Z HR-A 
HR-M  
Z 

 HR-
A 

 MZ 
 Z 

MZ 
Z 

HR-A HR-A  
Z 

HR-M    

 Belonen                 
12 Individuele 

medewerkers financieel 
belonen  

 MZ MZ  HR-A 
HR-M  
Z 

 HR-
A 

 MZ MZ Z 
HR-
A 

HR-
A 
MZ 

HR-M 
HR-A 
MZ 

   

13 Individuele 
medewerkers met niet-

belonen  

HR-
M  

MZ MZ  HR-A  
Z 

 HR-
A 

 MZ MZ HR-
A 

MZ HR-M 
HR-A 
MZ 

   

14 Team financieel belonen   MZ   HR-A 
HR-M  
Z 

 MZ 
HR-
A 

 MZ MZ Z 
HR-
A 

MZ MZ 
HR-M 

   

15 Team belonen met niet-
 

 MZ MZ  HR-A 
HR-M  
Z 

 HR-
A 

 MZ MZ Z 
HR-
A 

MZ MZ 
HR-M 
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  Ja taken voeren we uit Operationeel Tactisch Strategisch 
 Organisatie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 Werving, selectie, 

plaatsing 
                

1 Personeels-
planning  

MZ 
 Z 
HR-M 

HR-M 
MZ  
Z 

HR-A  Z MZ 
 Z 

  MZ 
 Z 

HR-M 
MZ 

  MZ  
HR-M 
 

HR-M HR-A  

2 Werving van 
medewerkers 

MZ    
Z 
HR-A  
 HR-M  

HR-M 
MZ 
Z 

 HR-A 
Z 

HR-M 
HR-A 
 

HR-M 
MZ 

 HR-A HR-M 
HR-A 
MZ 

HR-M 
MZ 

  HR-M 
HR-A 
MZ 

HR-M 
MZ 

  

3 Selectie van 
medewerkers 

MZ   
Z 
HR-A 
HR-M 

HR-M 
M Z 

 Z HR-M 
HR-A 
Z 

HR-M 
MZ 
 Z 

  MZ HR-M  
MZ 

  HR-M 
MZ 

HR-M 
MZ 

  

4 Introductie van 
nieuwe 
medewerkers 

HR-A 
HR-M 
Z 

HR-M 
MZ 
Z 

 HR-A HR-M HR-M 
MZ 
Z 

  HR-M 
HR-A 

   HR-M HR-M   

5 Taken op het 
gebied van 
verzuim  

HR-A 
HR-M 
MZ    
Z 

MZ 
Z 
HR-M 

HR-A  HR-A 
HR-M 
MZ    
Z 

HR-M 
Z 
MZ 

 HR-A HR-A 
HR-M 

HR-M 
MZ 

HR-A  HR-M 
HR-A 
MZ 

HR-M HR-A  

 Leren/ontwikkelen                 
6 Inventariseren 

van leer/ 
ontwikkel-
behoeften 

HR-A 
HR-M 
MZ    
Z 

HR-M 
MZ  
Z 

HR-A  HR-M 
HR-A 
MZ    
Z 

HR-M 
MZ 
Z 

  HR-M 
MZ 
 Z 

HR-M 
MZ 

  HR-M 
MZ 

HR-M 
MZ 

HR-A  

7 Ontwikkelen van 
leer/ontwikkel-
activiteiten 

HR-M 
HR-A 

HR-M 
MZ 
 Z 

  HR-M Z   HR-M 
HR-A 

MZ   HR-M    

8 Uitvoeren van 
leer/ontwikkelact. 

HR-M 
HR-A 

HR-M 
MZ   
Z 

HR-A  HR-M 
HR-A 

MZ 
 Z 

HR-A  HR-M    HR-M  
HR-A 

   

9 Evalueren van 
leer/ontwikkelact. 

HR-A 
HR-M 
MZ 

HR-M 
MZ 
 Z 

HR-A  HR-M 
MZ 

MZ 
 Z 

HR-A  HR-M 
MZ 

   HR-M 
HR-A 
MZ 

 HR-A  
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  Ja taken voeren we uit Operationeel Tactisch Strategisch 
 Beoordelen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
10 Vaststellen 

kaders om te 
kunnen 
beoordelen  

MZ MZ 
 Z 

HR-A   Z     HR-A    HR-A  

11 Evalueren 
functioneren van 
medewerkers  

MZ MZ 
 Z 

HR-A  MZ 
 Z 

Z   Z MZ HR-A HR-A   HR-A HR-A 

 Belonen                 
12 Individuele 

medewerkers 
financieel 
belonen  

MZ MZ Z 
HR-A 

HR-A  MZ HR-A          

13 Individuele 
medewerkers 
met niet-
financiële 
middelen belonen  

MZ MZ HR-A   MZ HR-A   MZ    MZ   

14 Team financieel 
belonen  

MZ MZ Z 
HR-A 

  MZ HR-A    HR-A      

15 Team belonen 
met niet-
financiële 
middelen  

MZ MZ Z 
HR-A 

  MZ HR-A   MZ HR-A      
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Bijlage 6: interviews deelnemende organisaties 
Samenvatting van de zeven interviews gehouden met vier organisaties 
(geanonimiseerd).  

Deelnemende organisaties 

In deze bijlage wordt een geanonimiseerde samenvatting gegeven van de interviews die 
gehouden zijn met organisaties tijdens het praktijkonderzoek. Bij de onderzoeker kan 
navraag gedaan worden wie de organisaties en de respondenten waren.  

Deze bijlage vormt de basis voor hoofdstuk 6 Resultaten. 

Achtereenvolgens komen per organisatie de volgende onderwerpen aan bod: 

1. Kennismaking met de organisatie 
a. Welke respondenten? 
b. Waarom zelfsturende teams? 
c. Mate van zelfsturing (zie criteria paragraaf 5.3.2; als geschreven wordt 

over de fase van zelfstandigheid wordt gerefereerd aan de ontwikkelfasen 
van Tuckman) 

2. Verschuiving besturingsstructuur 
a. Leidinggevendenstructuur  
b. Ondersteuningsstructuur 
c. HR-besturingsstructuur 

3. Werking besturingsstructuur 
a. Regeltaken HR 
b. Micro-, meso,- macro-niveau 
c. Mate van invloed 

 

Organisatie 1 

 

1. Kennismaking met de organisatie 

Organisatie 1 is een zorgorganisatie die zowel thuiszorg als intramurale zorg biedt. De 
productiestructuur bestaat uit drie divisies: de divisie Thuiszorg, de divisie Wonen en 
Zorg en de divisie Expertisecentrum. Daarnaast zijn er twee stafafdelingen: 
Bedrijfsondersteuning en Personeel & Organisatieontwikkeling. Binnen de divisie 
Thuiszorg en Wonen en Zorg wordt gewerkt met zelfsturende teams. 

Om antwoord te krijgen op de deelvragen is binnen organisatie 1 gesproken met: 

- HR-manager; tevens projectleider van de zelfsturende teams 
- Een zorgmanager en medewerker in de zorg 

Waarom zelfsturende teams? 
De organisatie is begin 2014 gestart met extramurale zelfsturende teams. Aanleiding was 
de financiële situatie. Maar een reden was ook om zorgprofessionals weer meer in hun 
kracht en managers in een andere rol te zetten. Destijds waren de managers vooral bezig 
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met procedures en protocollen; ervoor zorgen dat afspraken werden nagekomen vanuit 
de zorg.  Uit een vraag onder zorgprofessionals kwam de conclusie: we hebben te veel 
regels en te weinig ruimte. We moeten van alles en mogen niets. Een belangrijke angel 
om met zelfsturing te starten. In de tweede helft 2014 is intramuraal met zelfsturende 
teams gestart met de lessen van het extramurale traject  in het achterhoofd: rekening 
houden met de fasering van taakvolwassenheid en daarmee de mate van zelfsturing was 
een belangrijke les om teams niet te laten verzuipen. Er zijn kaders gesteld en verder 
was de methodiek vooral: Leren door te doen, niet met een vast stappenplan. 
 
Met intramurale zelfsturing werd gestart omdat het lastig was in een hybride organisatie 
te werken met deels zelfsturende teams en deels niet. Daar was de ondersteuning ook 
niet op ingesteld. Hoewel het een weloverwogen keuze was, is de vraag of het de meest 
gelukkige is geweest. Intramuraal voelde minder de urgentie, waardoor het gevoel was 
dat het topdown werd doorgevoerd en niet vanuit de ontwikkelkant. Dat zorgde voor een 
moeizame start en heeft een jaar gekost om mensen in een andere mindset te krijgen. 
Die is vooral gerealiseerd door er de tijd voor te nemen. Een reden om zelfsturing ook 
door te voeren was gelegen in het feit dat door taakvolwassenheid efficiënter zou kunnen  
worden gewerkt, onder andere door het bezuinigen op management. Intramurale 
medewerkers durven minder verantwoordelijkheid te nemen (van oudsher) dus dat kost 
veel afstemtijd. En tevens was er de overtuiging dat verandering in werken de kwaliteit 
van zorg beter maakt omdat medewerkers  meer eigenaar worden van hun handelen en 
dienstverlening. 
 
Bestaande intramurale afdelingen zijn onderverdeeld in kleinere zelfsturende teams. 
Ondanks deze naam is het besef er bij de respondenten dat het vooral zelforganiserende 
teams zijn. “Zelfsturing? Juist dat sturen is iets wat niet zo veel gebeurt”. Zelfsturing is 
wel een mogelijkheid die de organisatie ziet, maar de teams komen van ver. Die 
ontwikkeling heeft tijd nodig. Kaders zijn daarin belangrijk, die worden ook gesteld, maar 
dat was wel zoeken en gebeurt nu nog zonder dashboard voor de teams. Dus in de 
praktijk betekent dit vooral dat de managers sturen en de teams niet of minder. 
 
Op dit moment zit de organisatie in een transformatie. Met een grote betrokkenheid, een 
dwarsdoorsnede uit de organisatie, wordt gekeken hoe het er nu voorstaat met de 
zelfsturende teams en wat er nodig is om verder te komen. De respondent is van mening 
dat er nog een serieuze slag gemaakt moet worden naar de nieuwe generatie. 
 
Stand van zaken zelfsturing 
De zelfstandigheid van de teams wordt gemeten: 50% is goed op weg (veelal 
extramuraal), 25% toont voorbeeldgedrag en 25% is zorgelijk en lijkt het niet te redden. 
Dat zit in teamsamenstelling en karakter. Zou meer op ingegrepen moeten worden 
volgens de HR manager en dat gebeurt nu ook steeds meer. Is volgens organisatie 1 een 
leerpunt dat zelfsturing niet alleen coaching vraagt; basis is nodig en dat vraagt ook 
andere interventies.  Volgens de HR manager is het wachten op de nieuwe generatie wat 
tegelijkertijd een spanningsveld oplevert want die generatie vraagt om een andere 
manier van werken.  
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Mate van zelfsturing a.h.v. criteria 
 
Redundancy of funtions  
De oorspronkelijke intramurale afdelingen zijn in tact gelaten op de zorglocaties, 
daarbinnen zijn zelfsturende teams gevormd. Teams bestaan vooral uit niveau 3, waarbij 
afhankelijk van het niveau sommige technische zorghandelingen alleen door niveau 3 IG 
gedaan mogen worden. In de toekomst is het streven dat alle medewerkers op niveau 3 
IG zitten. Teamleden voeren regelende en uitvoerende taken uit. 
 
Requisite variety/ minimum critical specification 
Er wordt door organisatie 1 gewerkt met zorgbemiddelaren, die bewoners helpen bij het 
verhuizen naar de zorglocatie. In de rest van het proces heeft het team voldoende 
inzicht. Teams geven aan de regelruimte verwarrend te vinden. De ene keer wordt 
verwacht dat ze zelfsturend zijn en de andere keer wordt er gestuurd. Deze 
rolonduidelijkheid is er ook bij de managers. Leidinggeven aan zelfsturende teams vraagt 
een andere aansturing. Is een proces dat de zorgmanagers achteraf gezien volgens de 
respondenten meer in gezamenlijkheid hadden moeten doorlopen.  
 
Double loop learning  
Dat verschilt behoorlijk per team. Is in ieder geval een lang proces om medewerkers in 
een zelfsturende rol te krijgen.  Kost tijd en ontwikkeling. Indien medewerkers ervaren 
dat zelfsturing niet bij hen past, kiezen ze er vanuit baanzekerheid en dus inkomen toch 
voor om te blijven. Medewerkers zijn ook op leeftijd en werken over het algemeen lang 
bij de organisatie. 
 

2. Besturingsstructuur organisatie 1 

 
Impact op de leidinggevenden structuur 
Ten tijde van de implementatie van de zelfsturing koos organisatie 1 ervoor om de laag 
teamleiders, die gericht waren op het zorgen voor het team, weg te halen. Vanuit de 
gedachtegang dat zelfsturing bij behoud van die laag geen kans zou krijgen. Er waren 
destijds vier lagen: een raad van bestuur, een directeur zorg, een directeur 
ondersteuning die niet was ingevuld, daaronder 5 regiomanagers en tenslotte nog 35 
teamleiders. Op een organisatie van destijds 1.600 medewerkers. Door de laag van 
teamleiders weg te halen ontstond bij de teams ruimte om te gaan ontdekken en 
ervaren. Er ontstond een zwaardere managementlaag (HBO-plus-niveau). In de nieuwe 
organisatie had iedere manager Zorg 8 tot 12 teams onder zich. Daarboven de drie 
divisiemanagers, daarboven de directie en daarboven de raad van bestuur, die samen 
met de directie, controller en manager P&O het MT vormt. 
De organisatie is in transitie en de verwachting is dat dit impact heeft op de 
managementlaag van de divisies.  
Los van structuur is het volgens de respondenten belangrijk dat managers hun gedrag 
aanpassen op het werken met zelfsturende teams. Het gaat dan om dienend leiderschap 
en om het hebben van een gelijkwaardige relatie waarbij ieder zijn eigen competenties 
heeft.  Niet op momenten dat het spannend wordt teruggrijpen naar oud gedrag 
(controle).  
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Impact op de ondersteuningstructuur 
Met de inrichting van de zelfsturende teams heeft organisatie 1 een vraagbaak opgericht. 
Een administratieve afdeling die zowel de externe cliënten als ook de interne klanten 
(zelfsturende teams) helpt. Hoe meer taakvolwassen de teams worden hoe meer deze 
vraagbaak zich zal richten op cliënten.  
 
Impact op de HR-besturingsstructuur 
Communicatie werd onderdeel van HRM, evenals teamcoaches. Belangrijke wijziging was, 
dat HR van functionele inrichting (adviseurs bij elkaar, administratie bij elkaar) kantelde 
naar relatiegericht. Iedere adviseur werkt samen met één administrateur en zijn beiden 
zo veel mogelijk in het veld. Iedere tandem is verantwoordelijk voor een divisie 
(Thuiszorg, Wonen & Zorg, Behandeling en consultatie). Dus dicht bij de interne klant in 
plaats van op het hoofdkantoor. Hierdoor leerden de professionals elkaar ook beter 
kennen en kon de continuïteit beter gewaarborgd worden. Dezelfde beweging is gemaakt 
voor Opleidingen (ook een onderdeel van HRM). Samengevat bleef de afdeling wel een 
stafafdeling maar werden de medewerkers meer decentraal gepositioneerd. 
Bij de start zijn de eerste 3 ½ jaren ook teamcoaches ingezet gekoppeld aan teams die 
de zelfsturing faciliteerden. In de loop van de tijd is de formatie teamcoaches door 
natuurlijk verloop afgenomen en is ook een kentering in denken gekomen. Teamcoaching 
is niet gekoppeld aan teams maar op geleide van de vraag vanuit de teams. Vaak gaat 
dat wel via de manager.  
 
Functionarissen binnen HRM (dus verschillende rollen):  

- P&O: administratie 
- P&O-adviseurs: waarvan 1 meer in de rol van beleidsadviseur. Geen specialisten 

wel adviseurs met aandachtsvelden, maar omdat in tandem wordt gewerkt moet 
iedereen in de basis verstand hebben van alle disciplines. 

- Opleidingen: praktijkopleiders en trainers  
- Werving in combinatie met flexbureau; daarin geen rol voor P&O en manager (van 

de 1.450 medewerkers is circa 200 werkzaam als flexwerker) 
- Teamcoaches  
- Communicatie 

 
Een respondent is HR-adviseur en die geeft aan dat haar rol met de zelfsturing niet echt 
is veranderd, behalve de samenwerking als duo met de administratie.  
 
Er zijn verschillende leidinggevenden voor de ondersteuningsdisciplines: voor zowel HR, 
ICT, Financiën en administratie. Een respondent geeft aan dat dit eigenlijk niet past bij 
zelfsturing, maar licht vervolgens toe dat met de beweging die de ondersteunende teams 
moeten maken een sturende kracht wel nodig is. Volgens een respondent maakte 
Finance geen beweging en bleef deze gecentraliseerd. Hoewel wel gekoppeld aan een 
team maar niet zichtbaar voor teams.   
 
Manager HR is faciliterend aan ontwikkeling van HR-professionals en strategische 
samenwerkingsprojecten met scholen en strategische personeelsplanning.  
 
Inzicht in HR-regeltaken op micro-, meso-, macro-niveau 
Opvallende taakverschuivingen binnen organisatie 1 als gevolg van de zelfsturing zijn: 
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- Micro: de zorgmedewerkers waren voor de zelfsturing nauwelijks uitvoerend op 
het gebied van de HR-taken. Na de zelfsturing voeren zij alle regeltaken uit op 
gebied van werving, selectie en verzuim. Bij leren en ontwikkelen zijn zij deels 
actief. Bij beoordelen is opvallend dat voor de zelfsturing de medewerker wel het 
idee had de kaders te kunnen bepalen en na de zelfsturing niet meer. Tenslotte 
zijn de medewerkers bij belonen helemaal niet actief 

- Meso: de respondent manager zorg is na de zelfsturing in dienst getreden, dus 
hier is geen inzage in 

- Meso: het takenpakket van de HR-adviseur is niet veranderd t.o.v. de situatie 
voor de zelfsturing 

- Macro: ook de taken van de HR-manager lijken qua structuur niet veranderd te 
zijn ten opzichte van voor de zelfsturing  

 

3. Werking HR-besturingsstructuur organisatie 1 

 

Aan de hand van de vier hoofdtaken van HR 

- De regelruimte van de zelfsturende teams varieert per hoofdtaak van HR: 
 

- Bij Werving en selectie was er bij de start van de zelfsturing veel regelruimte 
maar daarmee kwam de bezetting niet op orde.  Zorgmedewerkers selecteren 
gelijkgestemden en dat is niet per definitie goed voor de organisatie. Bovendien is 
werving een vak waar zorgmedewerkers niet voor zijn opgeleid en waren ze er 
wel druk mee. Bij decentrale inrichting ontbreekt het overzicht waardoor bij 
afwijzing een zorgmedewerker bij een concurrent aan de slag gaat. Daarom is 
besloten dit proces opnieuw te herinrichten en bij de teams weg te halen, in ieder 
geval zolang de vacatures niet bezet werden. Betrokkenheid van de teams 
beperkt zich tot het opstellen van het profiel en het maken van een definitieve 
keuze uit voorgeselecteerde kandidaten. Expertise van de match behoort aan HR. 
Managers beïnvloeden de teams afhankelijk van de fase waar het team in zit. 
 

- Verzuim: verantwoordelijkheid bij het individu om in balans te blijven en grote rol 
voor het team. Zelfredzaamheid wordt gefaciliteerd met een systeem; dus je bent 
zelf verantwoordelijk voor je fitheid.  Zorgmedewerkers brengen hun team op de 
hoogte van hun verzuim. Het administratieve proces ligt bij de managers 
waardoor zij op de hoogte blijven en acties uit kunnen zetten. Verzuimgesprekken 
lagen bij de introductie van zelfsturing in het team, maar dat lukte niet. Volgens 
een respondent is dit ook een landelijke trend. In de zorgsector komt dit door een 
combinatie van oorzaken: hoge verantwoordelijkheid en veel vacatures waardoor 
overbelasting.  Verzuimgesprekken worden daarom door de manager gedaan. 
Streven is wel dat dit steeds meer in het team geborgd wordt zonder 
leidinggevende, maar op geleide van de taakvolwassenheid. HR is ondersteunend 
als vraagbaak en schuift op uitnodiging van de zorgmanager een.  
 

- Leren & ontwikkelen is onderdeel van HRM maar wel gesitueerd op een andere 
locatie, waardoor weinig contact tussen de inhoudsdeskundigen. Bij Leren en 
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Ontwikkelen hebben de teams naast de verplichte scholingen veel ruimte. 
Organisatie 1 vindt het ontwikkelen van mensen het belangrijkste: teams kunnen 
zelf hun behoefte kenbaar maken. Bijvoorbeeld in een training voor het geven van 
feedback of een expertisescholing. Er is in de beleving grote toegankelijkheid van 
het team Opleiden; de zorgmanager activeert de scholingsvraag vaak bij het 
team, en het zorgteam belt adviseur Opleiden kijkt wat er nodig is en wat zij 
daarin kunnen doen. Beperkingen: nog niet alle teams zijn zo ver dat ze de 
scholingsvraag formuleren, de verplichte scholingen nemen al veel tijd en budget 
in beslag (dit is wel een verschil van zienswijze tussen de HR manager en de HR 
adviseur). In de toekomst is de verwachting van de zorgmanager dat de aard van 
de scholing verandert: niet alleen klassikaal maar gericht op casuïstiekbespreking, 
reflectie, etc. Een respondent koppelt dit thema ook aan mobiliteit en 
inzetbaarheid. Is naar verwachting strategisch thema de aankomende jaren 
omdat de verwachting niet is dat zorgmedewerkers tot aan pensioengerechtigde 
leeftijd in de zorg kunnen blijven werken.  
 

- Beoordelen: In organisatie 1 wordt sinds vorig jaar gebruik gemaakt van 
leergesprekken in plaats van 1 op 1 gesprekken. Dat zijn open gesprekken binnen 
het team.  Dat is nog wel even zoeken, omdat teamleden eerst op zoek waren 
naar de bekende houvasten: waar kan ik het opschrijven? HR en management  is 
daar expliciet niet bij betrokken. Een teamcoach indien een team daar behoefte 
aan heeft wel. Evaluatie vindt nu plaats, dus veel meer is er nu niet over te 
zeggen.  
 

- Het beloningssysteem is met de invoering van de zelfsturende teams niet 
veranderd. HR-respondent geeft aan dat het logisch zou zijn dit wel te veranderen 
omdat het meer om teamresultaten gaat, maar dat heeft in de organisatie nog 
geen aandacht gehad. 
 
Microniveau 

- Aandachtsvelders in een team aan de hand van talent, competenties of 
belangstelling: kwaliteit, communicatie en planning, etc. Vanuit het 
aandachtsgebied kunnen de teams een beroep doen op de ondersteuning.  P&O 
adviseur zit regelmatig op de locatie, maar volgens de HR-respondent worden dan 
vooral praktische vragen gesteld die doorgeleid worden naar de P&O-medewerker. 
Nog weinig adviesvragen, behalve als het gaat om controle op wat de manager 
een zorgmedewerker verteld heeft. Visie van respondent is dat in de toekomst 
een operationele generalist beter op haar plek zou zijn dichter bij de teams.  
 
Mesoniveau 

- Aansturing teams: bewuste keuze gemaakt om niet locatiemanager te zijn, maar 
alleen zorg en behandeling (er is wel een aparte divisie behandeling)  aan te 
sturen. Maar in de loop van de jaren komen er wel steeds meer 
verantwoordelijkheden bij (denk aan facilitair, behuizing…).  

- Regelruimte zorgmanagers: manager heeft echt het idee wel regelruimte te 
hebben, maar voelt zich tegelijkertijd beperkt door de financiële keuzes die hoger 
in de organisatie worden genomen. Als voorbeeld: strategische keuze om veel 
geld te investeren in behandeling, maar als een oudere aan het einde van zijn 
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leven zit, wat is dan belangrijk? Als iemand thuis blijft wonen, wordt er dan zoveel 
geïnvesteerd in Behandeling? Het gaat volgens de respondent vooral om het 
hebben van een mooie dag. Wat draagt daar aan bij? 
 

- Kaders: inzet van mensen aan de hand van zorgbehoefte, ziekteverzuim en 
financiën. Medewerkertevredenheid is geprobeerd maar de huidige methoden zijn 
volgens de respondent uit de Angelsaksische tijd met wetenschappelijke 
onderbouwing. Medewerkers zijn ook klaar met lijstjes. Bij zelfsturing zou de 
vraag meer moeten zijn: heb je het naar je zin en waarom? 
 
Toegankelijkheid HR-ondersteuning 

- HR-ondersteuning is toegankelijk maar met keuze van zelfsturing krijgen teams 
ook het idee dat ze het zo veel mogelijk zelf moeten en willen doen. HR is in 
tegenstelling tot Finance volgens de manager wel de ondersteunende afdeling die 
daar stappen in zet door belangstelling te tonen, je gezicht veel te laten zien. 
Gaat volgens hem om attitude verandering. Van kantoorbaan naar gericht op de 
zorg en daar ook meer zijn. Het HR-vak ook niet te ingewikkeld maken met 
beleidsplannen en dergelijke, dat is vooral managementgedreven. De 
zorgmedewerkers weten prima wat ze moeten doen.  
 

4. Mate van invloed  
 
Overlegstructuur 

- Horizontaal overleg vindt op micro-niveau plaats binnen het team. De manager 
sluit ieder kwartaal aan op een teamoverleg. 
Overleg op mesoniveau wordt volgens de HR- en zorgmanager onvoldoende 
gedaan. Dus bijvoorbeeld overleg tussen de teams en tussen de managers vindt 
niet veel plaats. Er wordt wel aangegeven dat er veel overleggen zijn 
(maandelijks divisie-overleg Wonen en zorg  met de managers en HR en 
tweewekelijks met de 11 managers organisatiebreed zonder HR maar met de 
manager Financiën, manager Flex en manager ICT). Deze overleggen lijken echter 
niet zozeer gebruikt te worden voor intervisie en ontwikkeling. Wel voor 
operationele afstemming. 

- Tenslotte is er een MT waaraan de directie, divisiemanagers, controller, raad van 
bestuur, hoofd HRM en de bestuurssecretaris deelneemt. 
 

- Afstemming HR-thema’s vinden plaats in de reguliere overleggen. Maar in het 
interview werd benadrukt dat het niet de bedoeling is dat alles uniform moet 
gebeuren zolang het einddoel wel hetzelfde is. Soms wel lastig omdat de 
organisatie nu zoekend is om die stip op de horizon helder te maken. 
 
Brede projectgroepen 

- Dit werd in het verleden door deze organisatie niet gedaan. Volgens de 
respondent is de organisatie te ingewikkeld geworden. Grote projecten ontstaan 
vaak door invloeden van buitenaf en vervolgens probeer je daar intern draagvlak 
voor te krijgen. Het initiatief zou veel meer bij de werkvloer moet liggen.  Als er 
een thema speelt dat verbeterd moet worden is het vooral aan de managers om 
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dit met teams te bespreken en te verbeteren. Niet door middel van een brede 
projectgroep; in zijn visie raak je daarmee verwijderd van eigenaarschap.  

- Op dit moment is er wel met participatie vanuit de werkvloer en alle lagen binnen 
de organisatie een proces gestart om de toekomst van de organisatie helder te 
maken.  Dat is voor de organisatie een bijzondere aanpak. Er vonden wel al 
inspiratiesessies plaats, maar niet gegoten in een proces van langere duur. Vanuit 
de respondenten wordt wel de twijfel duidelijk of de participatie echt zal leiden tot 
invloed vanuit de zorgmedewerkers. 
 

Betrokkenheid en vindingrijkheid 
- Medewerkers zijn blij met de vrijheden die ze nu hebben om eigen keuzes te 

maken.  
- Veranderen met de winkel open is uitdagend; hierdoor  ontbreekt tijd voor 

reflectie, continu verbeteren en goede ondersteuning, ook door financiële 
beperkingen 

 

Organisatie 2 

 
1. Kennismaking met de organisatie 

Organisatie 2 biedt thuiszorg, welzijn, behandeling en intramurale zorg. 

De respondenten waren: 

- manager HR 
- adviseur HR en zorgmanager 

 

Waarom zelfsturende teams? 
Binnen deze organisatie wordt gesproken over zelforganisatie. In de letterlijke zin van 
het woord is geen sprake van zelfsturing. Er zijn nog 10 leiders en intramuraal zijn er 
afdelingshoofden, die op veler gebied als kapstok dienen. Integraal management is het 
uitgangspunt waar geen afstand van wordt gedaan.  
Drie jaar geleden is gestart met extramurale zelforganisatie. De organisatie is aan het 
bewegen om teams en individuen weer zelf-organiserend te maken. Met 
verantwoordelijkheid en ruimte die daarbij hoort om dingen zelf in te vullen en niet voor 
alles naar hun leidinggevende te stappen of het weg te leggen bij ondersteuning. 
Verschillende projecten zijn geweest om de beweging in gang te zetten, zoals de 
kanteling van werktijden wat werd gebruikt om teams zelf een rooster te laten maken in 
plaats van dit neer te leggen bij een leidinggevende of planner. Die beweging heeft dan 
ook direct impact op de ondersteuning. Maar ook het project ‘Zonder zorgen’ waarbij 
managers zich meer bewust werden van hun verantwoordelijkheden door middel van 
monitoring. Ook het project gericht op service is een integraal project geweest met het 
primaire proces en de ondersteuning gericht op competenties/gedrag. 
Bij intramuraal gaat het om een heel andere setting, waarbij extramuraal van nature al 
meer zelforganiserend is, omdat het werk dat met zich meebrengt. Intramuraal is 
volgens organisatie 2 een ander slag mensen, een meer kwetsbare groep. 
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De keuze om te bewegen naar zelforganisatie en eventueel zelfsturing en tegelijkertijd 
nu nog vast te houden aan de oude structuur is heel bewust geweest. Op het moment 
dat zorgorganisaties startten met zelfsturing heeft dat organisatie 2 wel geïnspireerd. Er 
zijn bezoeken gebracht aan andere organisaties die ervoor kozen om de structuur totaal 
op zijn kop te zetten. De HR-manager voorzag hierin problemen en heeft helderheid 
gevraagd over de veranderstrategie, waarbij de keuze is gemaakt voor de weg van de 
geleidelijkheid. Zonder duidelijke stip op de horizon, zonder ambitie. “Het pad 
bewandelen, zo snel als het kan en zo ver als we komen”. 
Een belangrijk doel is om uiteindelijk geen indirecte functies meer nodig te hebben, maar 
de respondent vindt dat tegelijkertijd utopisch. Vooral omdat de regeltaken in een team 
altijd naast de zorgtaken moeten gebeuren en daar dus –naast inhoudelijke kennis- ook 
financiële middelen voor moeten zijn. Volgens organisatie 2 zul je de zelforganisatie ook 
met de juiste systemen moeten faciliteren. De beweging gaat toe naar 
verantwoordelijkheid nemen voor je eigen professionaliteit. Het creëren van een andere 
mindset, bij medewerkers en bij leidinggevenden die niet de baas willen zijn, maar coach 
en bereid zijn zichzelf overbodig te maken. 
 
Een ander doel van de zelforganisatie is het streven om de kwaliteit van arbeid te 
maximaliseren. Wetend dat er ook medewerkers zijn die juist het liefste met instructies 
werken. Aanleiding voor de zelforganisatie is ook de externe turbulentie en het maatwerk 
dat dat vraagt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Je kunt niet meer op 
instructieniveau in de zorg werken. Je komt situaties tegen waar je zelfstandig en direct 
in moet kunnen acteren. Organisatie 2 schat in dat er nog wel even een generatiegat zal 
blijven.  
 
Intramuraal loopt de zelforganisatie nog niet zo hard; daar komt de organisatie echt van 
ver. De span of control van leidinggevenden is wel groter gemaakt, maar dat was vooral 
vanuit kostenoogpunt.  
Eerst waren er 6 kernteammanagers en 20 afdelingshoofden en nu zijn dat er nog 2 met 
10 afdelingshoofden. Tegelijkertijd ontstaat de vraag: hoe ga je sturen als je 120 
mensen onder je hebt? 
 
Proces 
In verband met een fusie gaat de aandacht naar andere vraagstukken uit dan 
zelforganisatie. Organisatie 2 zet organische stappen, maar realiseert zich dat die koers 
ook kan leiden tot vrijblijvendheid. De respondent erkent ook een angst voor ongelukken. 
Dat systeem is moeilijk te doorbreken. Vraag is tevens of iedereen in deze weg van 
zelforganisatie gelooft. Om kosten te besparen is een aantal keuzes gemaakt, 
tegelijkertijd zit daar een risico. Want is duidelijk wie die taken nu uitvoert? Wie zorgt 
voor sturing bijvoorbeeld op het gebied van verzuim en talentontwikkeling? 
 
Mochten teamleiders/managers echt verdwijnen dan zal er waarschijnlijk een rol 
ontstaan in de teams of een coach. Er zal iemand het proces moeten begeleiden. 
 
In het primaire proces is de rol van regisseur ontstaan; een verpleegkundige die op 
momenten dat ze staat ingepland als regisseur boventallig staat. Aanleiding voor deze rol 
was de wens bij de managers een aantal administratieve taken weg te halen, zoals 
verzuimmeldingen en planning. Dat bood tegelijkertijd de kans om verpleegkundigen die 
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intramuraal qua technische handelingen minder uitdaging hebben, arbeidsverrijkende 
taken toe te kennen. De richting die door de zorgmanager en -medewerkers geschetst 
werd, was dat een aantal van die taken wel naar het team zouden kunnen gaan in de 
toekomst, zoals verzuimregistratie. 
 
Productiestructuur 

1. Intramurale en extramurale zorg 
2. Intramuraal is regionaal ingedeeld 

 
Stand van zaken zelfsturing 
Van zelfsturing is bij organisatie 2 nauwelijks sprake. De respondent geeft aan dat ook 
zelforganisatie nog niet zo ver is. Bij zelforganisatie is het idee dat de medewerkers tijd 
krijgen om mee te denken. Binnen organisatie 2 vindt discussie plaats in hoeverre daar 
tijd voor ingeruimd moet worden, bijvoorbeeld om met elkaar te kijken hoe het roosteren 
beter kan. 
 
Opbouw zelfsturende teams 
Bij organisatie 2 is niet zozeer sprake van zelfsturing maar worden stappen in die richting 
gezet. Op dit moment door de inzet van een regisseur. Dat zijn verpleegkundigen die de 
dag coördineren en die enigszins sturen op de afdeling, zodat de andere collega’s zich 
kunnen focussen op de zorgverlening. De regisseur is tevens het eerste aanspreekpunt 
naar buiten toe. Zo wordt de manager ontlast van enkele regeltaken, zodat deze op een 
meer tactisch niveau kan werken. Tegelijkertijd werken de regisseurs (vier op de locatie) 
mee in de praktijk. 
 
Mate van zelfsturing a.h.v. criteria 
 
Redundancy of functions 
Afdeling bestaat uit helpenden, verpleegkundigen, zorgmedewerkers niveau 3 (inclusief 3 
IG), facilitair en vrijwilligers. 
In totaal werken op de locatie 50 vrijwilligers, 25 zorgmedewerkers en5 medewerkers 
facilitair. 
Een paar jaar geleden is ervoor gekozen om alle zorgmedewerkers familiecontactpersoon 
te laten zijn in plaats van enkele ‘begeleiders’ 6 cliënten toe te wijzen. Voor de 
begeleiders was dit wel wennen, de teamleden waren vooral blij met de extra 
verantwoordelijkheid. 
 
Requisite variety 
Volgens de respondenten zijn bij de afdelingshoofden de kaders bekend en wordt daar 
door hen op gestuurd; niet vanuit de afdelingen. Afdelingshoofden zijn 
budgetverantwoordelijken. Er zijn kaders op het gebied van zorgdossier, informele zorg, 
medicatie en handhygiëne die volgens de zorgmanager op locatie ook bekend zijn bij de 
medewerkers. Teams weten volgens de locatie ook hoe ver ze staan. Medewerkers 
worden volgens een HR-respondent niet betrokken bij het vinden van oplossingen, maar 
op de locatie blijkt dit anders te worden ervaren. 
 
Er wordt een keuze gemaakt om het proces op te knippen. Verhuizen van een nieuwe 
bewoner verloopt in eerste instantie via een zorgconsulent, die gekoppeld zijn aan 
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locaties en die schakelt met de regisseur. Belangrijke rol is er voor de regisseur in het 
team en er is een aparte medewerker die de planning regelt (tevens verzorgende). De 
afdeling is ook verantwoordelijk voor het facilitaire proces. In gesprek met respondenten 
bleek dat de afdeling zich aanpast op de variëteit van bewoners. Alle zorgmedewerkers 
lijken contact te hebben met de bewoners en afhankelijk van hun deskundigheid 
verrichten ze de handelingen. 
 
Minimum critical specification 
Wens is sterk om niet vanuit regels/procedures te werken, maar vooral ook met gezond 
verstand. Daarom is organisatie 2 geselecteerd om deel te nemen aan een project van 
Van Rijn om dit te realiseren. Bij dit project wordt van de medewerkers een actieve rol 
verwacht, waar zij zelf met verbetervoorstellen moeten en kunnen komen. Dan blijkt hoe 
er in oude systemen gedacht wordt, maar er worden nu wel stappen gezet om te 
ontwikkelen. Een voorbeeld waarbij de ondersteuning ook faciliteert en samenwerkt om 
de medewerkers in dit proces te helpen. Primaire proces is in de lead. Dit is ook een 
proces waar de inspectie in meegenomen moet worden, omdat er anders vanuit controle 
weer andere keuzes worden gemaakt. Medewerkers moeten wel de ruimte hebben om 
zich te kunnen ontwikkelen. 
 
Double loop learning 
Door project vanuit de overheid wordt dit gestimuleerd, is wel anders dan dat mensen 
het gewend zijn. Ook op managementniveau zijn hier de afgelopen jaren stappen in 
gezet, bijvoorbeeld door meer verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van 
bedrijfsvoering. 
 

2. Besturingsstructuur organisatie 2 

 
Wat was de impact op de leidinggevenden structuur? 
Twee jaar geleden waren er meer afdelingshoofden, ook op één locatie. Dat is toen 
gewijzigd in een aansturing van een afdelingshoofd en een teamcoach. De teamcoach 
was bedoeld om de teams taakvolwassen te maken, maar werd gaandeweg meer een 
teamleider (deed bijvoorbeeld de mutaties en verzuimmeldingen). Die laag is 
weggehaald en hiervoor in de plaats is de rol van regisseur ontstaan. Deze staat als 
verpleegkundige naast de zorgmedewerker en niet erboven.  
 
De leidinggevendenstructuur is verder niet zozeer veranderd maar wel afgenomen door 
natuurlijk verloop. Ondersteuningsstructuur is ook niet bewust veranderd.  

- twee bestuurders 
- rayonmanagers sturen afdelingshoofden aan 
- aantal rayonmanagers en managers is afgenomen, vanuit kostenoogpunt 

 
Wat was de impact op de ondersteuningstructuur? 
De structuur is hetzelfde gebleven, alleen is de formatie door bezuinigingen gekrompen, 
omdat er bijvoorbeeld een benchmark is verricht. De organisatie organiseert zich 
organisch maar er zijn nog geen concrete plannen hoe de ondersteuning in te richten als 
de zelforganisatie wat verder is. 
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Vanuit ondersteuning wordt dit wel aangekaart: wat als de kapstokken weg zijn? Waar 
hang je rollen dan op? Er worden dus wel voorstellingen gemaakt met de conclusie dat 
de beweging ook impact heeft op ondersteuning.  
 
Op micro-niveau, op afdelingsniveau, is er een wijziging doorgevoerd omdat 
verpleegkundigen daar de rol van regisseur kunnen hebben. Als de verpleegkundige als 
regisseur wordt ingepland werkt zij boventallig. Op de locatie van de respondenten zijn 
er vier regisseurs. Dit zijn de schakels tussen de manager en de afdeling. Het eerste 
aanspreekpunt buiten de afdeling, bijvoorbeeld voor artsen en vrijwilligers.  
 
De HR-respondent vraagt zich af in hoeverre ondersteuning bij zelfsturing anders is dan 
bij lijnfunctionarissen. Uitgangspunt is de behoefte vanuit de zorgmanagers waarbij je 
een keuze hebt in service of self-service, in huis houden of uitbesteden. Volgens de 
respondent staan deze keuzes los van zelforganisatie, maar je ziet in de discussie dat dit 
door elkaar loopt. Volgens organisatie 2 ontstaat zelforganisatie ook vaak vanuit een 
wens tot kostenbesparing op de ondersteuning. De HR-manager gelooft daar niet in, 
omdat taken nu eenmaal toch moeten gebeuren. Hulpvragen voor de ondersteuning 
blijven, of er nu wel of geen afdelingshoofd is. Het is niet zo dat je de uren van de HR-
functionaris bespaart en dat er bij de zorgafdeling geen uren bij hoeven. En het maken 
van een begroting in teamverband gaat volgens de respondent niet sneller. Ook blijkt in 
de praktijk dat decentralisering niet direct tot besparingen leidt. Als voorbeeld kwam 
naar voren de keuze om het inhuren van uitzendkrachten te decentraliseren. Dat wordt 
weer teruggedraaid omdat er risico blijkt te zijn. Dan zie je de reflex dat vanuit interne 
controle besloten wordt om zelforganisatie terug te draaien. Kan ook een voordeel zijn. 
In sommige systemen zelfs noodzakelijk, zoals bij de militairen. Organisatie 2 koerst op 
zelforganisatie en neemt door formatieinkrimping op ondersteuning en in de 
leidinggevendenstructuur daar al een voorschot op. De verandering in gedrag richting de 
ondersteuning is nog niet zichtbaar. 
 
 
Impact op de HR-besturingsstructuur 
Er zijn geen veranderingen doorgevoerd in de HR-structuur qua stafafdeling HR en er zijn 
ook geen voorgenomen plannen om die structuur te veranderen. Organisatie 2 geeft aan 
dat hooguit de opdrachtgever zou veranderen van leidinggevende naar het team. 
Er is een administratieve groep, de personeelsadministratie, die centraal achter de 
schermen werkt en zorgt voor dossiers en contracten en dergelijke. Er is een groep P&O 
adviseurs, er zijn adviseurs leren en ontwikkelen en een re-integratie adviseur die onder 
de arbodienstverlening valt. Dus twee expertgroepen op adviesniveau. De adviseurs 
sluiten aan bij projecten, bewegen zich in het veld en hebben contacten met relaties.  
De adviseurs zijn gekoppeld aan de leidinggevenden, heeft ook met affiniteit te maken. 
Geen strakke rolverdeling. Taak van manager HR is om dit in goede banen te leiden. 
Coaching wordt verwacht van de manager/het afdelingshoofd. Er was in eerste instantie 
extern een coach gekoppeld aan het project waardigheid en trots, nu zijn er twee 
personeelsadviseurs naar voren geschoven die affiniteit hebben met coaching en die zijn 
nu ook werkzaam in de rol als coach (veranderaar) gekoppeld aan project waardigheid en 
trots. P&O-adviseur wordt dus in een andere rol gezet. 
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Voorbeeld bij planning: P&O helpt management bij de planning en het maken van een 
kader voor de inzet, bij verbeteringen gebeurt dat in samenwerking met het team en 
P&O heeft dan ook een uitvoerende taak. 
Qua HR-taken is in de beleving van het afdelingshoofd niets veranderd; zij zitten op 
afstand en het afdelingshoofd regelt zo veel mogelijk zelf. 
 

3. Werking besturingsstructuur organisatie 2 

 
Aan de hand van de vier hoofdtaken van HR 
Planning; P&O faciliteert op strategisch/ tactisch niveau de zorgmanager met kaders en 
instrumenten. De planning zelf gebeurt door een zorgmedewerker op de afdeling. Dat 
blijft in de toekomst ook nog zo, maar is wel de bedoeling de teamleden daar ook meer 
zelf verantwoordelijk voor te maken. 
W&S: manager vraagt vacature aan en maakt kenbaar aan welke criteria deze moet 
voldoen. P&O zet uit, doet een voorselectie en nodigt uit. De managers voeren de 
gesprekken samen met de regisseurs en maken een keuze. P&O doet 
arbeidsvoorwaardengesprek waarin van alles verteld wordt. P&O voelt zich wel 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de selectie. 
Introductie: gebeurt nu alleen lokaal, wel plannen om dat per kwartaal overstijgend op te 
pakken 
Verzuim: ziekmelding bij regisseur, die geeft door aan verzuimadministratie (onderdeel 
van Arbodienst) en probeert formatie op te lossen. Een taak waarvan de regisseur en 
manager ook steeds meer de rol van de afdeling zelf in zien. P&O schuift op gesprekken 
aan op uitnodiging van de manager, reintegratie adviseur pakt over na een jaar. 
Leren & ontwikkelen: onderdeel van planningsproces met als uitkomst: wervingsplan, 
opleidingsplan en exitplan. Er is een strategisch opleidingsplan en een leervolgsysteem, 
waar P&O zich mee bezig houdt. Training doet P&O zelf of wordt ingekocht. Teamleden 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen skills. Regisseur heeft als verpleegkundige een 
inhoudelijk coachende rol. Ontwikkelwensen worden kenbaar gemaakt bij de manager 
omdat die inzage heeft in het opleidingsbudget. Opleidingsbehoeften kunnen ook verder 
gaan dan eigen afdeling dat wordt dan overstijgend aangevlogen. 
Beoordelen: er is geen systeem, geen cyclus gekoppeld aan het salaris. Er zijn wel 
prestatie-overleggen ten behoeve van prestaties van de afdelingen. Daarnaast zijn er 
talentgesprekken als spiegel om te kijken of werk en persoon nog steeds matchen en 
welke ontwikkeling nodig is. Vanuit een eerder project ‘zorgen zonder zorgen’ is een 
vlootschouwmethodiek gekomen die op de locaties nog steeds gebruikt wordt bij 
strategische personeelsplanning. Deze is gekoppeld aan competenties, wordt gescoord 
door de regisseur en de manager vraagt waarom een medewerker zo gezien wordt.  
Regisseur heeft coachende en opvolgende rol en manager heeft gesprekken met 
medewerkers. Afdelingshoofd coacht regisseur om teamleden zo veel mogelijk zelf te 
laten doen en hulpvragen te durven stellen. P&O heeft alleen een rol bij 
verbetertrajecten, op aanvraag. 
Belonen door de afdelingshoofden, kan in de vorm van een gratificatie maar ook in de 
vorm van een attentie aan het team. 
 
In de toekomst is de verwachting dat als er geen regisseur meer zou zijn dat de volgende 
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taken bij het team belegd worden: ziekmeldingen en deze oplossen, mutaties van 
bewoners, doorvragen en hulpmiddelen regelen. 
 
Microniveau 
Op de afdeling zijn aandachtsvelders met thema’s gericht op de kwaliteit van zorg. Deze 
zijn gericht op deskundigheidsbevordering en zijn linking pin naar de werkgroepen 
binnen de organisatie.  
 
Mesoniveau: Toegankelijkheid HR-ondersteuning 
Iedereen heeft een leidinggevende, die is integraal verantwoordelijk en het eerste 
aanspreekpunt. Dus er is geen directe verbinding tussen de HR-adviseur en de 
afdelingen. Elke zorgmanager heeft een eigen personeelsadviseur die op afroep 
beschikbaar is. Dat gaat in de toekomst niet veranderen.  Mutaties komen binnen via de 
leidinggevende, dat gaat digitaal, dus vrijwel geen contacten met medewerkers. 
 

4. Mate van invloed 
 
Overlegstructuur 
Er zijn twee MT’s: een van zorg en een van welzijn waaraan de rayonhoofden deelnemen. 
Er zijn twee bestuurders: een is voorzitter van het MT welzijn de ander is voorzitter van 
het MT zorg. Die hebben tweewekelijks overleg. En het bestuur heeft ook wekelijks 
overleg. Er nemen geen ondersteunende managers deel aan deze overleggen. Er is wel 
een MT ondersteuning. Elke rayonmanager heeft 1 hoofd facilitaire dienst en een aantal 
afdelingshoofden onder zich. Dat is een team. Daarnaast is er overleg met de 
afdelingshoofden intramuraal samen met de rayonmanager (3-wekelijks). Overleg met 
managers van andere rayons vindt plaats op relationele basis. Er is wel geprobeerd dit 
breder te trekken maar daarvoor bleek onvoldoende draagvlak en dus aanwezigheid 
vanuit de afdelingshoofden. Bij bepaalde thema’s, bijvoorbeeld capaciteitsplanning, heeft 
het wel een functionele meerwaarde en is er dus ook meer draagvlak voor breed overleg.  
Naarmate je lager in de organisatie komt, wordt de frequentie van het overleg lager. 
Volgens een respondent een pijnpunt: kortere tijd, grotere agenda en vaak directe 
impact voor medewerkers die de langere voorbereidingstijd gemist hebben.  
 
Het afdelingshoofd heeft 6-wekelijks overleg met de adviseur leren en ontwikkelen en de 
personeelsadviseur. Op de locatie is een dagopstart met de regisseur en het 
afdelingshoofd. Daarnaast vindt er overleg met de afdeling plaats, bedoeling is 6-
wekelijks. Manager is goed benaderbaar zodat als het nodig is vragen direct gesteld 
worden. 
 
Verantwoordelijkheid manager 
Afdelingshoofd is verantwoordelijk voor alles op de locatie ook voor het vastgoed en 
facilitaire zaken. Afdelingshoofd kan voldoende regelen en besluiten voor de eigen 
afdelingen. Wordt daar door rayonmanager ook op gestuurd. De rol van de 
rayonmanager is vooral faciliterend op afroep daar voert het afdelingshoofd een 2-
wekelijks prestatieoverleg mee. 
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Brede projectgroepen 
Binnen organisatie 2 wordt met brede projectgroepen gewerkt waar naast ondersteuning 
ook vertegenwoordiging vanuit het primaire proces is vanuit de managers. De HR-
manager ziet dit als voordeel van het zijn van een grotere organisatie, zodat je het werk 
in taken kan verdelen waarmee het overzichtelijk wordt. Ook is hij van mening dat je 
zorgmedewerkers niet lastig moet vallen, er is weinig ruimte om input op te halen bij 
medewerkers. Daar wordt ook niet om gevraagd en aan de andere kant ook niet aan 
getrokken. Er is verbinding met directe collega’s en met bewoners maar het is opvallend 
dat de binding met de organisatie beperkt is. Participatie in de organisatie is een 
vraagstuk, want daar moet je ruimte voor maken en het proces op inrichten zodat het 
voor medewerker en organisatie zinvol is. Primaire zorg bevestigt dat brede projecten 
vaak leiden tot topdown aanpak waarmee je geen draagvlak creëert op de afdeling en zij 
projectmoe worden. 
 
Betrokkenheid en vindingrijkheid 
Vanuit het primaire proces is het idee dat de betrokkenheid en invloed is vergroot, wat 
zich vooral vertaalt in belangstelling naar elkaar en teamvorming. Medewerkers durven 
te zeggen wat ze ervan vinden, maar dat was ook voor de beweging al zo. 
 
Organisatie 3 
 

1. Kennismaking met de organisatie 
 
Organisatie 3 is een grote organisatie die zowel intra- als extramurale zorg en hulp bij 
het huishouden biedt.  

De productiestructuur is als volgt: 

- Woonzorg 
- Gespecialiseerde zorg 
- Commerciële dienstverlening 

Om antwoord te krijgen op de deelvragen is binnen organisatie 3 gesproken met: 

- Projectleider van de zelfsturende teams 
- Een HR-adviseur en zorgmanager 

 
Waarom zelfsturing? 
In 2006 is gefuseerd met twee andere regionale spelers. Dat was aanleiding voor het 
opstellen van een nieuwe visie waarin de wens naar voren kwam om wijkgericht te 
werken. 
Het werkgebied is toen ( 2007-2009) ingedeeld in wijken min of meer parallel lopend met 
de gemeentegrenzen. De wijken en subwijken werden aangestuurd door teammanagers 
en wijkmanagers. Waarbij de wijkmanagers intra- en extramurale zorg in portefeuille 
hadden. Om hulp bij het huishouden in de dienstverlening te houden is ervoor gekozen 
om de hulpen lager in te schalen, wat veel commotie teweeg bracht. De keuze is toen 
gemaakt om de focus te gaan leggen op de doorontwikkeling van het wijkgericht werken 
naar wijkzorg. Met de bedoeling het contact tussen klanten en medewerkers zo direct 
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mogelijk te maken en medewerkers daarin ook voldoende regelmogelijkheden te geven. 
Dus de autonomie van de teams te vergroten en niet alle contacten via de 
leidinggevende te laten lopen. Om het dienstverleningspakket dicht bij de klant en 
laagdrempelig vorm te geven. Daarbij hoorden ook de bevoegdheden en 
regelmogelijkheden voor teams. Er wordt gesproken over zelfsturende wijkzorgteams in 
de wetenschap dat het eigenlijk om zelforganiserende teams gaat omdat er nog steeds 
een leidinggevende is. 
 
Bij organisatie 3 waren financiële redenen niet de aanleiding, maar is er wel een 
managementlaag uitgehaald. Er is gestart bij de teams, bottom up, in de hoop dat de 
rest van de organisatie zou volgen. Dat bleek lastiger, met name voor het zittend 
management. Bij extramuraal is de leidinggevendenlaag eerder aangepast en 
intramuraal bleef het ongewijzigd. Dat heeft ook wel gewrongen omdat de managers 
verantwoordelijk bleven voor de financiële huishouding en kwaliteit van zorg maar zich 
niet met de zelfsturing mochten bemoeien. De managementlaag van ondersteuning is 
ook weggehaald.  
 
Organisatie 3 heeft bewust gekozen voor start van de omwenteling bij de teams, een 
alternatief was geweest te starten bij het middenkader maar gezien het financiële risico 
is hier niet voor gekozen.  
 
Toen is gestart met twee pilotteams in de extramurale tak, waarna de uitrol in 2013 
organisatiebreed is uitgevoerd. Gelijkertijd is de managementstructuur van extramuraal 
aangepast van wijkmanagers en teammanagers, naar wijkmanagers en teamcoaches. 
Dat betekende dat er tijdelijk 2 organisatiemodellen waren: een voor intramuraal 
(wijkmanagers en teammanagers) en een voor extramuraal (wijkmanagers, 
teamcoaches, zelfsturende teams). In 2013 is ervoor gekozen om intramuraal met twee 
teams met een pilot te starten voor zelfsturing gedurende een jaar, vanuit de visie dat 
ook die teams meer regelruimte zouden moeten hebben. Dit werd gedaan vanuit een 
groene weide. Er is bewust gekozen voor een pilot omdat enerzijds het besef er was dat 
intra- en extramurale zorg verschillen en er een financieel risico zou zijn als het niet zou 
slagen. De leerervaringen van de extramurale pilots zijn meegenomen. Zo zijn er kaders 
gesteld en is de grootte van het team vastgesteld op 12-15 medewerkers. 
Randvoorwaarde was dat er een verpleegkundige niveau 5 in de basis moest zitten. 
Verder moesten alle deskundigheidsniveaus in de teams aanwezig zijn. Er werd een 
takenmatrix opgesteld, zodat duidelijk was wat de verwachting naar de zelfsturende 
teams was.  De pilotteams werden ondersteund en gecoacht door BMC.  Er is na 
positieve evaluatie van de pilot voor gekozen om niet alle teams tegelijkertijd met 
zelfsturing te laten starten. In 2016 zijn de laatste locaties overgegaan. 
Conclusie van de evaluatie van de pilot intramuraal was, dat coaching on the job heel 
belangrijk was en dat de verpleegkundige niveau 5 daar een belangrijke rol in speelt. Met 
name vanuit kwaliteit van zorg aan cliënten. De takenmatrix beschreef aan de hand van 
drie gebieden hoe de teams de taken konden inrichten (bedrijfsvoering, 
medewerker/team, en cliënt/kwaliteit). Er bestonden ook al aandachtsvelden in de teams 
en er is getracht om die aandachtsvelden te koppelen aan de ondersteuning in de rest 
van de organisatie (HR, ICT, kwaliteitscontrole). Samengevat waren belangrijke 
elementen: invullen takenmatrix, rol verpleegkundige, verbinding met rest van de 
organisatie en coaching on the job.  
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Uit een recent medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de organisatie 
op een aantal onderdelen lager dan het gemiddelde scoort en dat dit met name komt 
door de grote groep die liever niet wil innoveren.  
 
Het ideaalplaatje is, dat de ondersteuning nog dichter bij de teams komt te staan.  
Voor verschillende ondersteuningsdisciplines is een kwartaaloverleg in aanwezigheid van 
verpleegkundigen uit de subregio’s.  
 
Hoe ziet productiestructuur eruit? 
Bij de reorganisatie zijn ook de bedrijfsonderdelen heringericht. Wat is gebleven zijn de 
bedrijfsonderdelen woonzorg, gespecialiseerde zorg  en daarnaast is het 
bedrijfsonderdeel commerciële dienstverlening gekomen. Een gevolg van de herinrichting 
van het facilitaire bedrijf. De randvoorwaardelijke vastgoedtaken zijn naar Vastgoed 
gegaan. Daarnaast ontstond het bedrijfsonderdeel commerciële dienstverlening dat 
aanvullende diensten biedt wat geschaard wordt binnen het primaire proces, zoals de 
horecaserviceteams en de informele zorg. 
Organisatie 3 streeft naar integrale dienstverlening. De klant in het midden, daar omheen 
de mantelzorgers, daar omheen de schil basisteams, daar omheen alles wat aanvullend 
nodig is, dat kan komen vanuit de behandelaars maar dat kan ook vanuit de facilitaire 
bedrijven komen. Dat zijn de horeca service teams, dat is dan de 3e laag. Het primaire 
proces bestaat uit zorg, behandeling en horeca die allemaal als zelfsturend team werken. 
De basisteams zijn zowel extramuraal als intramuraal aanwezig. Van niveau 0 t/m 5. 
Daarvan werken de meeste teams decentraal, maar ook een paar centraal, waaronder 
het zorgcontactteam, het centraal basisteam voor spoed en ongeplande zorg zowel intra- 
als extramurale zorg. Daarnaast zijn de behandelteams aangepast.  Er zijn vakgroepen 
die heten ‘monodisciplinair overleg’ en er zijn multidisciplinaire teams ingericht per regio. 
 
Stand van zaken zelfsturing 
Taakvolwassenheid wordt gemeten door een teamevaluatie instrument. Daarmee kunnen 
teams zelf hun taakvolwassenheid meten. Deze is heel wisselend. Fase 4 is nog niet 
bereikt en de vraag is ook of dat bereikt wordt, de meeste teams zitten tussen de 2 en 3. 
 
MATE van Zelfsturing a.h.v. criteria 
 
Redundancy of functions 
In een team dat verpleeghuiszorg biedt, zitten alle niveaus: van 0 tot 5 (inclusief 
wonen/welzijn medewerkers niveau 0 en 1). Deze medewerkers hebben allemaal naast 
het leveren van basiszorg hun eigen specifieke taak voor een gezamenlijke groep 
cliënten. Er zijn zorgbemiddelaars die betrokken zijn als een cliënt naar een locatie 
verhuist. Maar bij PG wordt daarin wel voorwerk gedaan door de contactpersoon van het 
team waar de bewoner door wordt verzorgd.  

Requisite variety 
De indruk van de respondenten is dat er steeds meer wederzijdse informatielijnen lopen. 
Er is nog wel een top down kwartaalrapportage, maar ook dat wordt minder. 
Ondersteuning heeft geprobeerd om die informatie kleiner te maken, naar de teams te 
brengen en van daaruit ook weer naar boven te laten gaan.  Teams hebben nu overleg 
met de afdeling Kwaliteit op onderdelen, op de MIC bijvoorbeeld. Zij kunnen daarin een 
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beroep doen op een kwaliteitsfunctionaris, die toebedeeld zijn aan de teams. “Er wordt 
veel meer naar de teams geluisterd en meegedacht.”  

Double loop learning 
Door het inzicht dat de teams hebben door middel van het teamdashboard kunnen teams 
verbeteren en ook leren van elkaar op gebied van kwaliteit, ziekteverzuim, inzet en 
financiën. Vanuit dat inzicht maken ze een plan om te verbeteren.  Als alles op orde is, 
zie je dat er nieuwe initiatieven tot verbetering komen. Is wel een omslag in gedrag want 
teams zijn natuurlijk gewend geweest om af te wachten wat er verteld werd vanuit hun 
leidinggevende en dan pas te handelen. Dat is heel anders dan dat je zelf de 
verantwoordelijkheid voelt en dit op jouw aandachtsgebied moet bespreken met je 
collega’s.  

2. Besturingsstructuur organisatie 3 

 

Wat was de impact op de leidinggevenden structuur? 
In 2015 is het middenkader gereorganiseerd: wijkmanagers en teammanagers zijn uit 
het systeem gehaald en daarvoor in de plaats zijn teamcoaches gekomen (binnen de hele 
organisatie).  
De teamcoaches ondersteunen de teams in het behalen van een resultaat, waarbij zij 
verantwoordelijk zijn; in eerste instantie werd gedacht alleen gericht op coachen maar 
dat bleek niet haalbaar, dus nu zowel coachend als sturend.  Financieel heeft de 
organisatie op dit moment te winnen. Het kan zijn dat dit effect heeft op de inrichting 
van de organisatie, maar op dit moment is dat niet aan de orde. 
De minder goede resultaten hebben niet te maken met de omslag naar zelfsturing. Wel 
bijvoorbeeld met de ORT-toeslag, de openstaande vacatures, productieverlies en het 
verzuim.  
De oorspronkelijke afdelingen zijn gegroepeerd naar teams.  
De teamcoaches  waren eerst ingedeeld naar zorgsoort, intra- of extramurale zorg, maar 
zijn daarna gehergroepeerd naar subregio omdat dit over en weer spin off geeft.  
Er zijn nu circa 13 teamcoaches, waarvan 3 gericht op de horeca serviceteams, 1 op de 
gespecialiseerde teams en 9 voor intra- en extramurale zorgteams. 
 
Regelruimte van de manager/teamcoach 
Over de dagelijkse gang van zaken kan de teamcoach de beslissingen nemen. Teams 
kunnen als ze zelf merken dat iets niet kan rechtstreeks schakelen met de 
ondersteunende teams. 

Teamcoach is verantwoordelijk voor alles wat zich op de locatie afspeelt maar dat is 
soms ingewikkeld. De samenwerking met de facilitaire teamcoach is daarin heel 
belangrijk omdat het vaak om grijze gebieden gaat. 

Wat was de impact op de ondersteuningstructuur? 
De ondersteuning is heringericht op het moment dat de zelfsturing al was begonnen. 
Volgens de respondent eigenlijk te laat, want de teams bewegen terwijl de ondersteuning 
niet klaar staat.  
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Aan de andere kant is het de bedoeling dat de ondersteuning pas gaat lopen op verzoek 
van de teams. Dat proces kost tijd omdat teams voor hun gevoel veel administratieve 
lasten erbij kregen. 
Daarnaast zijn de ondersteunende diensten in 2014 heringericht. HR is veranderd, 
strategie en innovatie is veranderd, afdeling bedrijfsvoering is veranderd, en ICT en 
vastgoed. Onder bedrijfsvoering valt de afdeling registratie en uitvoering; een 
samensmelting van de personeelsadministratie, salarisadministratie, zorgadministratie en 
financiële administratie.  
Op de afdeling registratie zit een projectmanager.  Door het weghalen van de 
managementlaag bij de ondersteuning en het primaire proces ontstaat veel meer 
rechtstreekse wisselwerking tussen de ondersteuning en de teams. Daar was 
ondersteuning nog niet op ingericht. Pas in 2016 is er een dashboard gekomen voor de 
teams en zijn serviceportaals ingericht. 
 

Teamcoaching is zowel intern als extern ingezet ten tijde van de implementatie van de 
zelfsturing. Inmiddels is coaching vervlochten in de rol van HR partner en Teamcoach. 

Er was ook een tijdelijke ondersteuningsvorm, een wijkondersteuningsteam, dat als 
vraagbaak gold voor alle teams en een hitteschild was naar de stafafdelingen. Zij hadden 
de taak om zo veel mogelijk vragen zelf te beantwoorden en anders door te leiden naar 
de ondersteuning. Tevens ervoor te zorgen dat de vraag beantwoord werd en processen 
te verbeteren om beter aan te sluiten op de teams. Eigenlijk was het de visie dat alle 
stafafdelingen tezamen het ondersteuningsteam zouden gaan vormen, maar voor een 
groot gedeelte zijn het nog stafafdelingen. De organisatie vraagt zich af hoe dit verder te 
kunnen ontwikkelen en ziet ook een verband met de inrichting van de registratieafdeling 
die nog gaande is. Waarschijnlijk resulteert dat nog in een reorganisatie van de 
ondersteuning. Hangt ook af van de resultaten van de organisatie die wel moeten 
verbeteren. 
 
Impact op de HR-besturingsstructuur 
De rol van de HR-partner (adviseur) veranderde omdat de teams en teamcoach echt 
ondersteund werden. De HR-partner was vanaf het begin betrokken bij de teamvorming, 
hoe ga je om met taakverdeling, met overlegvorming, etc. De HR-partners staan dicht op 
de teams en staan op de kaart, en schakelen op alle niveaus. Zij kunnen een beroep 
doen op de specialisten en zijn de verbindende schakel met de administratie. 
 
Er is een afdeling HRM. Die bestaat uit de volgende onderdelen: 

- medewerkers service en control (administratieve ondersteuning) valt nu onder 
Bedrijfsvoering 

- afdeling opleiden die onder HR valt 
- HR adviespoot die bestaat uit specialisten (Arbo en verzuim, arbeidsjuridisch,  re-

integratie) en uit vijf HR-partners die verdeeld zijn over de bedrijfsonderdelen van 
de organisatie, namelijk woonzorg,  de gespecialiseerde zorg en de commerciële 
dienstverlening 

- Wervingsafdeling (was tot voor kort extern belegd):  een recruiter, een adviseur 
met expertise om grotere recruitmentactiviteiten te ontplooien, een medewerker 
die de vakantiekrachten verzorgt. 

- Er is een HR-manager  
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Deze inrichting was er al voordat overgegaan werd op zelfsturing. Nu is er wel een 
driehoek tussen de teamcoach, HR-partner en opleidingsadviseur om de teams zo goed 
mogelijk te stutten.  Deze verbinding wordt steeds sterker. Het is niet zo dat andere 
ondersteunende medewerkers hierop aanhaken. 

Ook is de rol van de HR-partner veranderd. Meer als sparringpartner van de manager.  

3. Werking HR besturingsstructuur organisatie 3 

 
Aan de hand van de vier hoofdtaken van HR 
 

Werving en selectie: de werving van zorgpersoneel loopt sinds kort via een speciaal 
team. Was voorheen uitbesteed aan Randstad. Voor de niet-zorg en de leidinggevende 
functies doen de HR-partners dit. Afhankelijk van de taakvolwassenheid van een team 
worden de zorgmedewerkers betrokken bij de werving en selectie van hun collega’s. HR 
geeft ook workshops om dit te faciliteren ook om teams de juiste keuze te laten maken 
van geschikte kandidaten. 

Planning is een belangrijk thema voor de teams. HR is daar niet bij betrokken omdat het 
niet de expertise is van HR.   

Verzuim: het korte verzuim is nu belegd bij de teams zodra de zelfsturing werd 
ingevoerd en het langdurige verzuim ligt bij de teamcoach en HR.  Deze taak komt echter 
onvoldoende van de grond. Medewerkers vinden het lastig om een medewerker te vragen 
wat zij, ondanks hun verzuim, wél kunnen betekenen. De eerste houding is toch: ziek 
lekker uit en wij lossen het op. Volgens een respondent zou dit uiteindelijk wel mogelijk 
moeten zijn maar dit vraagt aandacht en tijd. Er ligt nu een voorstel om verzuim 
helemaal terug te leggen bij de teamcoaches omdat het te hoog oploopt 

Leren en opleiden is een aparte tak binnen de HR-afdeling. Er heeft een verschuiving 
plaatsgevonden van praktijkopleiders naar opleidingsadviseurs, omdat de taken van 
opleiden meer in de teams belegd zouden moeten worden met als uitgangspunt dat de 
leerling eigen regie en verantwoordelijkheid heeft en neemt. Er is een leerplein waar 
naast verplichte elearning een medewerker of team een leerlijn uit kan kiezen i.o.m. de 
teamcoach en HR, bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap.  

Beoordelen  individuele feedback:teamcoach geeft terug aan de teams om dit met elkaar 
op te lossen en als dat niet lukt dan springt de teamcoach bij. Het beoordelingssysteem 
en de functioneringsgesprekken bestaan niet meer. Door de zelfsturing wordt dit jaar 
voor het eerst gebruik gemaakt van de digitale teamevaluatie. Zodra de teams voldoende 
taakvolwassen zijn, wordt deze meting gedaan. Er wordt geëvalueerd aan de hand van 
de kaders cliënten, productie, medewerker en team, daaruit vloeit een digitale evaluatie 
voort die de teams met elkaar bespreken. Het team voert het in en de teamcoach haalt 
de score eruit. Aandachtspunt is nog wel dat het team goed voorbereidt wat er met de 
resultaten moet gebeuren. Dat vraagt ook voorbereiding en begeleiding van HR en 
teamcoach.  Er is vanuit het management nog wel behoefte om vanuit de teamevaluatie 
een slag te maken naar evaluatie van het functioneren van de individuele medewerker.  

Belonen: Individueel belonen wordt niet gedaan. Het toestaan van trainingen wel. 
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Microniveau 
Aan de hand van een takenmatrix, die is ontstaan tijdens de pilot, worden de niet-
zorgtaken verdeeld in het team. In die takenmatrix staat ook welk niveau nodig is voor 
de taak. De meeste medewerkers blijven wel langere tijd bij de taak; er vindt dus geen 
frequente roulatie plaats. 

Meso niveau 
De teamcoaches worden aangestuurd door de manager dienstverlening.  Er zijn er drie: 
twee gericht op de zorg en één voor de commerciële dienstverlening (facilitair/vastgoed). 

Toegankelijkheid HR-ondersteuning 
Vroeger werd HR vooral benaderd via de managers, nu gaat het veel meer rechtstreeks. 
Medewerkers nemen zelf contact op met de HR-partners, vragen of ze aansluiten op een 
teamoverleg, etc. Teams gebruiken die ondersteuning om zelf activiteiten te ontplooien. 
Dat is voor de Teamcoaches soms nog wel wennen, omdat zij daar zelf dan geen rol in 
hebben. Maar dat is ten goede, ook omdat de HR-partner en Teamcoach nu veel meer 
samen sparren en op een ander level acteren. 

4. Mate van invloed 
 
Overlegstructuur 
Tussen de teamcoach, HR-partner en opleidingsadviseur. 
Er is geprobeerd om de ondersteuning regelmatig met elkaar te laten overleggen, maar 
de organisatie wil waken voor te veel structurele overlegvormen. Met opleidingsteam 
wordt wel een keer in de vier maanden bijgepraat maar dat is niet in beton gegoten. Er 
wordt gekeken wat nodig is.  

Er is sinds 2015 wekelijks overleg met de teamcoaches samen met de managers 
dienstverlening. De week erna overleg met alleen de teamcoaches. De week daarna weer 
met de managers dienstverlening en de week daarna is er regio overleg, omdat de 
teamcoaches zijn opgesplitst in regio’s. Dit is een intervisieoverleg dat zich toespitst op 
de eigen locaties. Deze regio-overleggen zijn compacter en dat wordt als prettig ervaren.  

Brede projectgroepen 
Er zijn projectgroepen waar medewerkers in participeren, maar organisatie 3 is een 
centraal geleide organisatie. Er wordt wel bottom up input gevraagd maar uiteindelijk 
wordt het beleid centraal vastgesteld en naar beneden toe uitgerold. Het is ook wel een 
spanningsveld met de werkdruk in de teams waardoor ze niet altijd gelegenheid hebben. 
Daar moet volgens de respondent nog wel naar gekeken worden. Er is een verschuiving 
merkbaar omdat de verantwoordelijkheid bij de managers en teamcoaches is belegd en 
niet meer alleen bij de raad van bestuur die zich liet ondersteunen door de 
stafafdelingen.   
 
Betrokkenheid en vindingrijkheid 
Uit de teamevaluatietool blijkt dat de mate van invloed wisselend wordt ervaren. Heeft 
ook met taakvolwassenheid te maken.  Pas in fase 3 wordt dat gevoel van invloed groter 
en de meeste teams zitten tussen 2 en 3. 
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Organisatie 4 

1. Kennismaking met de organisatie 

Zorgorganisatie 4 biedt extramurale en intramurale zorg. Om antwoord te krijgen op de 
deelvragen is binnen organisatie 4 gesproken met: 

- Een zorgmedewerker, manager zorg en de HR-manager 

Hoe ziet de productiestructuur eruit? 
In 2012 heeft de organisatie al gekozen voor zelforganisatie; dat kwam destijds al in het 
organogram tot uiting. Een aantal managers is daar direct mee aan de slag gegaan. Maar 
het besturingsmodel is pas echt omgedraaid op het moment dat er een visiedocument is 
opgesteld en gelanceerd. Dat was in 2016. Organisatie 4 werkt met zelforganiserende 
teams, waarbij een bewuste keuze is gemaakt voor behoud van een managementlaag. 
De teams zijn ook nog niet zo ver dat ze zelf besluiten nemen, maar organiseren al wel 
veel zelf. Er zijn geen concrete mijlpalen benoemd, het is een organische weg waar de 
medewerkers ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. 
Vooralsnog blijft de managementlaag behouden. De teams zijn wel in ontwikkeling en 
pakken steeds meer zelf op waardoor steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar 
de teams verschuiven.  
 
Stand van zaken zelfsturing 
 
Redundancy of functions 
Gemengd team van circa 7 medewerkers (kleiner team door keuze van kleinschalige 
woonvorm). Er is een verpleegkundige en een coördinator zorg en welzijn aan de woning 
gekoppeld. Daarnaast zijn er vier tot 5 ziekenverzorgenden, een helpende en een 
medewerker van de nachtdienst. De medewerkers werken zelfsturend met elkaar en de 
taken zijn verdeeld per woning. Door de koppeling vindt er steeds meer samenwerking 
plaats.  

Zorg en facilitair zijn gescheiden teams; facilitair is losgekoppeld van de zorg. 
 
Mate van zelfsturing a.h.v. criteria 
Een aantal teams zit in 3 of 4 en een aantal in 1 of 2, en dat verschuift ook op het 
moment dat er bijvoorbeeld een nieuwe medewerker start. Taakvolwassenheid van de 
zelfsturende teams wordt twee keer per jaar gemeten waarop een actieplan wordt 
gemaakt met doelen ter verbetering. 
 
Redundancy of functions 
Verschil wordt geconstateerd tussen intra- en extramurale teams, wat deels door het 
werk komt omdat wijkverpleging gewend is om individualistisch te werken. Intramuraal is 
er ook meer samenhang en dat werkt niet altijd bevorderend voor de zelfsturing. Je 
maakt immers van dezelfde ondersteuning gebruik, bijvoorbeeld facilitair, en als je wat 
anders wilt beslissen heeft dat ook invloed op de andere teams. 
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Requisite variety 
Er zijn wel kaders en tools die de teams faciliteren zoals een planningsinstrument.  
Kaders zijn: verzuim, cliënt- en medewerkerstevredenheid.  

Critical specification 
Tijdens het interview merk je dat daar een verschillende kijk op is. De zorgmedewerker 
vindt dat de regels/procedures beperkter mogen worden ingezet maar dat deze wel nodig 
zijn. Het geeft meer controle op het eigen functioneren en dat van anderen. De HR-
respondent geeft aan dat het loslaten van procedures/regels lef vraagt, bijvoorbeeld van 
de raad van bestuur. Op het moment dat de inspectie komt, wordt teruggegrepen op 
regels terwijl de afspraak in organisatie 4 was om meer regelarm te zijn en de keuzes die 
je maakt te onderbouwen.  

2.Besturingsstructuur Organisatie 4 

 
Wat was de impact op de leidinggevenden structuur? 
Er is sprake van geïntegreerd management, de manager stuurt zowel extra- als 
intramurale teams aan om verbindingen te leggen. Managers zijn regionaal ingedeeld. 
 
Wat was de impact op de ondersteuningsstructuur? 
Micro: coördinerende taken worden veelal bij de verpleegkundigen belegd of anders bij 
een verzorgende, bijvoorbeeld medicatie, hygiëne, BOPZ. Het gaat dan om 
aandachtsvelders die over de woningen heen (op 1 locatie) een rol hebben en verbinding 
hebben met de verschillende commissies. 

Meso: in 2016 is door de raad van bestuur de opdracht gegeven om vanuit een 
bezuinigingsdoel de ondersteuning her in te richten. Daaruit is het initiatief 
voortgekomen om te onderzoeken wat nodig is als je kijkt naar ‘de Bedoeling’ van de 
organisatie. Daarom is in september 2016 een proeftuin gestart voor in totaal 150 
mensen. Die proeftuin bestaat uit een Serviceteam waar 70/80% van de 
bedrijfsvoeringsvragen, van P&O tot ICT, binnenkomt. Zodat er nog maar één loket is 
voor de teams. De vragen worden behandeld door medewerkers waar niet zozeer het 
niveau als wel de manier waarop zij omgaan met interne klanten van belang is. Het gaat 
meer om competenties en het eigenaar kunnen zijn van de vraag. Want als de vragen 
niet door de medewerkers zelf kunnen worden behandeld worden zij doorgeleid naar de 
backoffice. Waarbij de medewerker van de proeftuin ervoor zorgt dat de vraag 
beantwoord wordt. In juni 2017 moet er een plan liggen dat beschrijft hoe hiermee 
binnen de hele organisatie om te gaan. Er vindt nu een evaluatie plaats op alle niveaus, 
maar de verwachting is wel dat deze werkwijze met een front en backoffice voor de hele 
organisatie wordt doorgevoerd.  

Voordeel voor het management is, dat deze er in het proces van vraag en antwoord 
uitgehaald wordt. Tegelijkertijd moet de manager loslaten en dat kan lastig zijn.  Zeker 
als het om onderwerpen gaat die bijvoorbeeld de begroting van de locatie raken, of die 
impact hebben op meer teams. 

Doel van de proeftuin is ook om het zelforganiserend vermogen van de teams te 
vergroten.  
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En de impact op de HR-besturingsstructuur? 
Belangrijkste verandering is, dat het een kanteling in denken en doen is voor de 
ondersteuner en dus ook voor HR. Als professional denk je te weten wat er en hoe het 
moet gebeuren. Nu wordt alles van onderop opgehaald. Verpleegkundigen zijn 
gesprekspartners en stemmen af wat er nodig is. Dat kan ook betekenen dat activiteiten 
die nu decentraal belegd zijn weer centraal belegd moeten worden.  
Het Serviceteam verandert de taak van de HR-professionals. De HR-adviseurs zitten nu 
nog op uitvoerend niveau, wat passend is in een front office, maar niet als adviseur van 
de manager. Dat draagt ook bij aan het realiseren van een lange termijn aanpak in 
plaats van de ad hoc aanpak die de organisatie nu aanhoudt. De gedachtegang is dat als 
je een zwaardere HR-rol kunt invullen je uiteindelijk ook minder overhead nodig hebt.  
 
HR valt onder Bedrijfsvoering waar ook Financiën, ICT, Control, Inkoop en hotelservices 
is gecentraliseerd en bestaat uit: 

- HR manager 
- HR-beleid (een medewerker) 
- Arbo-afdeling 
- HR advies 
- Personeels- en salarisadministratie 
- HR-expert (kennis van CAO, wet- en regelgeving) 

 

Daarnaast is er een Leerhuis, die rechtstreeks onder het bestuur valt met: 
een manager Leerhuis, opleidingsadviseurs, trainers, en praktijkopleiders 

 
3. Werking HR-besturingsstructuur organisatie 4 

 

Aan de hand van de vier hoofdtaken van HR 
 
Planning wordt sinds een paar jaar door de teams zelf gedaan in plaats van een aparte 
planner buiten het team. Nu is het plannen een rol van een van de teamleden, met een 
tweede planner op de achtergrond. 
 

Werving en selectie 
Er is een verschuiving van taken op dit gebied. Eerst was de routing: team stelt vraag 
aan manager of zij vacature mogen stellen, manager geeft akkoord en vraagt hoeveel 
formatie nodig is. De manager doet een melding voor vacatureruimte richting P&O (nu 
proeftuin), de vacature wordt opgemaakt, naar de manager gestuurd, beoordeeld en 
geplaatst. De brieven komen centraal binnen en worden naar het team gestuurd, zij 
selecteerden, stuurden de selectie naar de secretaresse van de manager, die nodigde uit 
en vervolgens deed het team de gesprekken en liet de manager weten wie de nieuwe 
medewerker zou worden. HR voerde de arbeidsvoorwaardengesprekken.  
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Nu wordt de contactpersoon van het team in de vacature opgenomen. Het team ontvangt 
de brieven zelf en nodigen zelf uit. Naam van de geselecteerde kandidaat wordt 
vervolgens doorgegeven aan de proeftuin en zij zorgen dat het 
arbeidsvoorwaardengesprek op gang komt.  

Dit proces wordt nu geëvalueerd, want het kan nog aangescherpt worden. Teams hebben 
wel behoefte aan ondersteuning, maar die varieert omdat er verschil zit tussen de teams; 
dat kan ook in de vorm van workshops. 

Verzuim. De eerste twee weken is het team zelf verantwoordelijk  voor het gesprek met 
de zieke medewerker. Een medewerker meldt zich ziek bij collega’s, die na moeten gaan 
wat iemand nog wel kan. Na twee weken komt de manager als casemanager in beeld. Er 
zijn verzuimworkshops georganiseerd om teams daarin te ondersteunen. HR is samen 
met de manager poortwachter. Het systeem wordt aangepast zodat de medewerkers hier 
zelf meer in kunnen doen. Het verzuim bij organisatie 4 is hoog, mogelijk leidt dit tot het 
aantrekken van een verzuimcoördinator.  

Leren en opleiden Organisatie 4 heeft een Leerhuis als aparte afdeling met alles op het 
gebied van deskundigheidsbevordering en scholing. Hier kunnen medewerkers met alles 
terecht als zij een scholing willen doen.  Teams zijn zelf verantwoordelijk voor verplichte 
scholingen.  

Beoordelen Er wordt sinds 2 jaar gewerkt met teamontwikkelgesprekken in plaats van 
individuele gesprekken. De managers schuiven aan op dit overleg omdat zij nooit meer 
bij overleggen aanwezig zijn. De manager kan op behoefte van het team verschillende 
rollen aannemen: als coach en dus spiegelend, sturend of bijvoorbeeld observerend. De 
HR-kaders om te kunnen beoordelen worden zo veel mogelijk bottom up samen met de 
teams vastgesteld. 

Belonen: Belonen is vooral het geven van de tijd aan teams om zich te ontwikkelen.  

Microniveau 
Er zijn aandachtsvelden gericht op kwaliteit binnen de teams. 
 
Mesoniveau 
De zorgmanager krijgt voldoende regelruimte om besluiten te kunnen nemen voor het 
team. Volgens de zorgmanager is het in deze fase veel meer de vraag wat een team zelf 
zou moeten kunnen besluiten.  
 
Toegankelijkheid HR-ondersteuning 
Gaat in deze fase allemaal via de pilot Serviceteam. 

Overlegstructuur  
Hoewel er uitzonderingen zijn, hebben de meeste teams weinig verbinding met andere 
teams. Volgens HR is de cultuur dat er vooral vanuit het eigen takenpakket gewerkt 
wordt. 

Brede projectgroepen 
Organisatie 4 werkt in de verandering van de ondersteuning met brede, integrale 
projectgroepen: participatie vanuit zorg en ondersteuning. 
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Betrokkenheid en vindingrijkheid 
Er wordt in organisatie 4 ingestoken op betrokkenheid bij diverse thema’s. In ieder geval 
de HR afdeling betrekt zorgmedewerkers bij het verbeteren van haar dienstverlening.  
De zorgmedewerker erkent dat er meer creativiteit ontstaat in de teams. Dat heeft ook 
te maken met het loslaten vanuit het management. Ook de 
teamontwikkelingsgesprekken helpen daarin. Het zelf een activiteit mogen organiseren 
en het kunnen doen van opleidingen ook. In de ondersteuning ligt de betrokkenheid 
anders. De ondersteuning weet van oudsher hoe het anders en beter kan. Het is lastig 
om betrokken te zijn als je zelf overtuigd bent van je gelijk terwijl de opdracht is uit te 
gaan van de behoeften van de teams. Mogelijk heeft dit ook te maken met een gevoel 
van veiligheid: de zorgteams merken dat er meer naar hun behoefte en professionaliteit 
gekeken wordt, terwijl de ondersteuning het idee heeft terrein te verliezen. 
 




