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De	ul@eme	organisa@e	(korte	lijntjes)	
‘Je	moet	niet	alles	geloven	wat	je	denkt’	(Loesje)	



Het		Vanplan	en	(waarom	gebeurt	er	niets)	

•  Iets	over	de	geschiedenis	van	het	organiseren	
(ken	je	klassiekers);	

•  Mijn	aarzelingen	bij	wat	we	leren	(de	
bedrijfskunde	toepassen	op	de	zorg	of	op	
dieren:	denkschaamte);	

•  ‘Mijn	organisatorische	droom’	tot	leven	
gebracht;	

•  Consequen@es?	



Vorige	week	(17/1/2017)	

Klinkt	ook	als	‘voorbij		de	bedrijfskunde’	in	de	zorg!	



Waarom	is	het	zo	moeilijk	aan	de	slag	te	gaan?	

•  Kennen	is	niet	kunnen!	(bijv.	‘Het	Prak@jkboek	Zwemmen’);	
•  Veel	vergaderingen	met	mensen	die	praten	namens	andere	

mensen	(Cliëntenraden,	Medezeggenschap,	Bonden,	Raden	
van	Toezicht,	Bestuur,	Projectleiders,	etc.).	Je	voor	een	ander	
verantwoordelijk	voelen	(wat	doet	die	ander	dan?);	

•  De	mensen	die	het	echt	moeten	doen	(in	het	primair	proces)	
zi^en	meestal	niet	aan	tafel!	(beslissen	voor	de	ander	=	geen	
eigenaarschap);	

•  Er	wordt	grotendeels	gesproken	in	bedrijfskundige	termen	en	
niet	in	zorgtermen	(dat	doen	wat	echt	nodig	is);	

•  Ver@cale	organisa@es	(hiërarchieën)	zijn	ooit	bedoeld	om	
eigen	ini@a@ef	van	mensen	te	ontmoedigen	(1911).		



Is	er	draagvlak?	



Organisa@es	

•  …….	
•  1806	
•  1848	
•  1863		
•  1911	
•  1996	
•  2009	
•  2017	

•  Keukentafel	
•  Slag	bij	Jena	
•  1e	organisa@e	
•  Afschaffing	slavernij	
•  1e	managementboek	
•  1e	smartphone	
•  WhatsApp		
•  Trump	45ste	president	VS	



‘In the past the 
man has been 
first, in the 
future the 
system must be 
first’ (1911) 



‘De onvolkomen organisatie’ 

Voor	de	reorganisa0e	
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Organisa@ekunde		
•  Ver@cale	organisa@es	(99,8%	literatuur):	hiërarchische	
georganiseerd.	Van	tops	via	middles	naar	bo^oms.	De	
meeste	organisa@es	zien	zich	zelf	zo.	De	vakmensen	in	
de	voorste	linie	zijn	in	handen	van	managers	(sinds	
1911).	Wie	de	baas	is	mag	het	zeggen!	(3Ci);	

•  Horizontale	organisa@es:	plat	georganiseerd.	Van	voor	
-	naar	achterkant	georganiseerd.	Samen-sturend	
(leger,	brandweer,	poli@e,	tandarts,	restaurant,	
Buurtzorg,	Familiehulp,	Wegenwacht,	…).	De	
organisa@e	is	in	handen	van	de	vakmensen	in	de	
voorste	linie.	Van	voor	1848.	Wie	het	weet	mag	het	
zeggen!	(3Vi).	



NRC	2005	en	2013	



De	beweging	



Ru^e	II		
(Regeerakkoord	‘Bruggen	slaan’	okt.	2012)	

“Een	sterke	economie	heen	baat	bij	een	hoge	kwaliteit	van	
dienstverlening	door	de	overheid.	Dat	kan	alleen	als	we	
vakmanschap	meer	ruimte	en	waardering	geven.	Mensen	in	de	
voorste	linie	van	het	onderwijs,	in	de	zorg	en	bij	de	poli@e	
moeten	trots	kunnen	zijn	op	hun	werk	en	zich	gesteund	weten	
door	hun	leidinggevenden.	Vertrouwen,	ruimte	en	voldoende	
0jd	zijn	daarbij	belangrijke	randvoorwaarden.	Niet	toegeven	aan	
de	reflex	om	op	elk	incident	te	reageren	met	nieuwe	
regelgeving.	Bewezen	vakmanschap	belonen	met	minder	
verantwoording	en	controle.	Het	loongebouw	moet	zo	in	elkaar	
zi^en	dat	echte	vakmensen	voor	promo@e	niet	hoeven	te	
vluchten	in	managemenqunc@es.”	



Het	heden	is	een	combina@e	
van	oud	en	nieuw	



NU 

De TussenTijd Tijd 



Droomstart	



25	april	2016	gestart	met	2.300	mensen	



Acht	maanden	later	

•  Break-Even	(vermoeden	we)	
•  Ziekteverzuim	van	12%	naar	2,5%	
•  Geen	noemenswaardige	problemen	
•  (Behalve	met	de	gemeenten:	systeemwereld)	
•  Het	kan!	



Wat	zeggen	medewerkers?	

•  “Ik	ga	met	@en	keer	meer	plezier	naar	mijn	
werk”	

•  “Ik	vind	het	fijn	dat	ik	meer	informa@e	krijg,	ik	
snap	mijn	werk	ook	veel	beter	nu”	

•  “Ik	vind	het	prevg	om	eindelijk	collega’s	te	
hebben	en	ons	werk	te	bespreken”	



“Het	is	best	een	bewogen	jaar	geweest	eerst	de	
onzekerheid	bij	TSN	hoe	gaan	we	verder	en	heb	we	nog	
wel	werk	als	TSN	omgevallen	is.	
Maar	gelukkig	werden	we	over	genomen	door	buurtzorg,	
voor	de	sommige	was	het	best	wennen,	
maar	iedereen	heeS	gelukkig	zijn	draai	kunnen	vinden	
ook	binnen	het	team	we	waren	helemaal	niet		
gewend	om	met	collega’s	samen	te	werken,	ik	vind	deze	
wijze	van	werken	veel	preUge	en	als	er	iets	is		
met	een	collega,	of	binnen	het	team	dat	je	het	dan	kan	
bespreken	(eerlijkheid	duurt	het	langst)’’.	



Mijn	lessen	(tot	aan	de	voordeur	geldig)	

•  Stelling	1:	dit	lukt	alleen	met	mensen	in	de	voorste	linie	met	een	beroep	
(goed/fout)	rechtstreeks	in	de	ac@eve	stand	brengen.	

•  Stelling	2:	Is	een	WhatsApp-groepje	eigenlijk	al	niet	genoeg?	(horizontaal	
organiseren);	

	
•  Bezoedel	‘de	zorg’	niet	met	de	bedrijfskunde	(en	bijbehorende	termen,	dan	

blijn	iedereen	mens	i.p.v.	human	resource);	
•  Breng	de	organisa@e	(weer)	in	handen	van	de	voorste	linie	i.p.v.	de	voorste	

linie	in	handen	van	managers;	
•  Mensen	die	bij	klanten	thuis	over	de	vloer	komen	gebruiken	veel	makkelijker	

hun	gezonde	verstand	(daar	ga	ik	wel	over	i.p.v.	daar	ben	ik	niet	van);	
•  Begin	met	‘zelf	roosteren’	dat	geen	een	domino-effect	(Tip	van	Jos	de	Blok);	
•  Op	iedere	vraag	is	maar	één	antwoord:	‘Overleg	even	met	je	team	(en	

organiseer	het	zelf).	Teams	zijn	maximaal	8-12	mensen;	
•  In	Radicale	Vernieuwing	doet	men	een	goede	poging!	Desondanks,	…	een	

lange	invoegstrook.	
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Werkwijze 
 ‘Radicale Vernieuwing’ 

 

Wat we normaal doen: 

•  Eerst een plan maken; 
•  Met het management en staf 

eerst alles vooraf doordenken; 
•  Compleet stappenplan maken; 
•  Draagvlak creëren voor elders 

genomen besluiten; 
•  Hiërarchisch/verticaal de boel 

aan de praat krijgen; 
•  De buitenwereld merkt het wel 

als wij zover zijn; 
•  Kwaliteit is de output die we 

bereiken. 
 
 
 
 
 

Wat we bij RV (proberen te) doen: 

•  Gelijk een proces starten; 
•  Met ‘the whole system’ aan tafels 

gaan (incl. cliëntenraad) zitten; 
•  Eerst maar eens stap 1 uitvoeren; 
•  Aansluiten op wat er wil gebeuren 

in de organisatie; 
•  Horizontaal, op basis van 

gelijkwaardigheid, gaan doen; 
•  De buitenwereld mag vanaf het 

begin meedoen; 
•  Kwaliteit zit in de mensen die 

meedoen. 
 



Lees@ps	
www.slowmanagement.nl	 www.managementboek.nl	

4,95	euro	
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