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Samenvatting 
 

Aanleiding en methode 
 

Dit rapport bevat de bevindingen van een evaluatieonderzoek. We evalueerden het cultuurverander-
programma De Werkvloer Centraal (DWC). Dit programma heeft als doel de kwaliteit van de ouderen-
zorg te verbeteren. Het verbeteren van de relatie tussen zorgmedewerker en cliënt vormt het uitgangs-
punt. Dit doet het programma door zich te richten op de medewerker en het verbeteren van zijn/haar 
kwaliteit van werk. 
 
Het DWC programma veronderstelt dat wanneer zorgmedewerkers leren om zelfstandig verbeteringen 
aan te brengen in hun werk, dit hun kwaliteit van werk zal verbeteren. Het aanleren van een verant-
woordelijke houding en zelfstandig gedrag vormen een middel om dat te bereiken. Het DWC program-
ma werd op verschillende wijze bij aanbieders van ouderenzorg ingezet. Terugkerende onderdelen in 
het programma waren de training van medewerkers in communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, 
het creëren en begeleiden van het open gesprek tussen medewerkers en het opleiden van medewerkers 
tot interne veranderaars.  
 
Dit onderzoek is mede tot stand gekomen door middel van subsidie van het Ministerie van VWS en 
stond in relatie met het programma In voor zorg!, een programma uitgevoerd door Vilans. Omdat VWS 
het DWC programma veelbelovend achtte, gaf het in 2013 subsidie aan de Universiteit van Amsterdam 
voor het evalueren van het programma. Zes DWC trajecten zijn geëvalueerd. 
 
Met dit onderzoek werd geëvalueerd in hoeverre het DWC programma slaagde in haar opzet en bijdroeg 
aan het vergroten van zelfstandigheid van medewerkers in houding en gedrag. Evaluatie van de zes pro-
grammatrajecten vond voornamelijk plaats gedurende de trajecten en korte tijd erna. Dit onderzoek kan 
hierdoor geen uitspraken doen over lange termijneffecten van het programma. De vraag of het pro-
gramma ook bijdroeg aan verbetering van de kwaliteit van zorg, kan pas na het traject beantwoord wor-
den en viel daarmee buiten de looptijd van dit onderzoek.  
 

 
Visuele weergave van de programmatheorie van het DWC programma in relatie tot het onderzoek. Het linkse, 
vastomlijnde gedeelte is het deel waarop dit onderzoek zich richt. Het rechtse gedeelte valt buiten het bereik van 
dit onderzoek.  

Verantwoordelijke 
houding, 

bewustwording 

Zelfstandig 
gedrag 

Verbetering 
kwaliteit relatie 
medewerker-

cliënt  

Verbetering 
zorg 

DWC programmatheorie en -doelen 
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Noot: De conclusies en aanbevelingen zijn op zo een 
wijze geschreven dat deze de specifieke onderzoch-
te contexten ontstijgen. Op deze manier beogen wij 
dat deze nuttige inzichten bieden voor het verbete-
ren van de kwaliteit van de ouderenzorg door mid-
del van interventies gericht op zorgmedewerkers’ 
houding en gedrag. Onderstaande conclusies en 
aanbevelingen bieden dan ook lessen en aankno-
pingspunten voor eenieder die zich bezig houdt met 
dergelijke cultuurveranderprogramma’s. Daarbij 
denken we aan betrokkenen van het In voor Zorg! 
programma, vertegenwoordigers van het Ministerie 
van VWS, bestuurders van aanbieders van ouderen-
zorg, wetenschappelijk onderzoekers, en trainers en 
coaches. 
 
 

Het onderzoek is gestoeld op de principes van het Realist Evaluation model. De onderzoeksvraag luidde: 
Welke mechanismen waren aanwezig in de transities die het DWC programma bij de verschillende 
organisaties ondersteunde en welke contextfactoren hadden een bevorderende dan wel belemme-
rende invloed op deze mechanismen? Met mechanismen worden de processen bedoeld die de effecten 
van het programma teweeg brachten. Het identificeren van de mechanismen en het achterhalen van de 
contextfactoren die hun werking beïnvloedden, vormden de twee doelen van het onderzoek.  
 
De focus van het onderzoek was niet om de zes DWC trajecten als geheel te evalueren, om maar proces-
sen in het programma en tussen medewerkers diepgaand begrijpen. Als onderzoeksdesign werd daarom 
voor kwalitatief meervoudig casusonderzoek gekozen. Per organisatie werden enkele teams voor lange-
re tijd gevolgd op etnografische wijze. In de periode april 2013 t/m november 2015 werden in totaal 180 
semigestructureerde interviews gehouden en werd er 850 uur geobserveerd. Vervolgens stelden de 
onderzoekers per traject een trajectverslag (‘casusbeschrijving', zie de losse bijlagen) op en werkten zij 
gezamenlijk aan de overkoepelende analyses en rapportage. 
 

Conclusies 
 
De conclusies en aanbevelingen zijn opgedeeld in 
vier delen: 
1: Inhoud van een cultuurveranderprogramma  
2: Verankering in de organisatiecontext 
3: De veranderaars 
4: Effect ‘meten’ 
 
Per deel worden de resultaten en conclusies sa-
mengevat in een tabel. De tabel bevat:  

a) Mechanismen: de onderliggende processen 
die aanwezig waren in het DWC program-
ma en die de effecten van het programma 
produceerden. 

b) Interventies: de interventies behorend bij dit mechanisme 
c) Aanbevelingen bij deze interventies. Deze vormen het belangrijkste deel van de conclusies. De 

aanbevelingen zijn geformuleerd op basis van een analyse van de contextfactoren die de wer-
king van de interventie bevorderden danwel belemmerden. 

d) Positieve uitkomsten van de trajecten. 
e) Negatieve uitkomsten van de trajecten. 

Deze vormen samen de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag. Bevindingen over de ‘veran-
deraars’ die actief waren in de programmatrajecten en bevindingen over het ‘meten’ van effecten van 
het programma vallen onder zowel Deel 1 als 2 en worden daarom apart uitgelicht als Deel 3 en 4. 
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1. Conclusies en aanbevelingen over de inhoud van een cultuurveranderprogramma (deel 1/2) 

Mechanismen Interventies Aanbevelingen  Positieve uitkomst Negatieve uitkomst 

I. Gesprek  
faciliteren 

• Het open gesprek; 
laten delen, luisteren 
en bevestigen 

• Onderwerpen  
inventariseren 

• Onderwerpen uitdie-
pen (informatie verga-
ren, complexe onder-
werpen bespreken) 

• Samen ervaringen delen en oplossingen bedenken is van cruciaal 
belang. Dit neemt onrust weg en zorgt voor teamcohesie.  

• Begeleiding is nodig bij het uitdiepen van onderwerpen en het 
omzetten van een gesprek naar praktisch handelen. Dit uitdiepen 
van onderwerpen vraagt tijd en ruimte. Te weinig richting bij dit 
proces leidt tot ongenoegen en gevoelens van doelloosheid. Een 
te grote nadruk op individuen geeft gevoelens van onveiligheid. 

• Behoud het open, begeleide gesprek als kern van een leerpro-
gramma. Het open gesprek aangaan bleek de basis voor de ge-
wenste verandering naar een verantwoordelijke houding en zelf-
standig gedrag. Te weinig tijd voor deze vorm van gesprek leidt 
tot het achterwegen blijven van een verandering in houding en 
gedrag of het sneller verdwijnen van deze verandering. 

Medewerkers zijn rustiger 
over veranderingen in het 
werk (frustratie heeft ‘rich-
ting’ gekregen). Zij ervaren 
een verdiepingsslag in het 
bespreken van het werk met 
collega’s en steun aan colle-
ga’s. Zij hebben inzicht in de 
mogelijkheden die zij hebben 
verandering in hun werk aan 
te brengen en zien deze  
veranderingen positief tege-
moet. 

Het gesprek wordt als ‘los’, 
‘doelloos’, ‘geklaag’, of als 
gewone teamvergadering 
gezien, medewerkers zien 
het nut of de noodzaak van 
verandering niet en ervaren 
geen progressie. Het gesprek 
voelt onveilig want te per-
soonlijk.   

II. Werken aan 
een verant-
woordelijke 
houding 

• Aandacht op ‘invloed’ 
richten 

• Bewustzijn creëren 
over houding en  
gedrag  

• Aanspreken op moge-
lijkheden en verant-
woordelijkheden 

 

• Het herhaaldelijk aanbrengen van een onderscheid tussen ‘in-
vloed’ en ‘betrokkenheid’ werkt. Wanneer medewerkers wordt 
geleerd om zich te richten op zaken waar zij zelf wat aan kunnen 
doen (‘invloed’), lukt het hen om hun gevoelens van frustratie en 
onmacht bij de externe ontwikkelingen (‘betrokkenheid’) om te 
zetten in positieve gevoelens van verantwoordelijkheid voor kwa-
liteitsverbeteringen die zij zelf kunnen realiseren.  

• Begeleiding is vereist bij het leren ‘voelen van invloed’. Aanmoe-
digen van medewerkers moet samengaan met aandacht voor hun 
bezwaren. 

• Spreek medewerkers als groep aan, niet als individu. Medewer-
kers vormen onderling vaak een hechte gemeenschap. Goede  
relaties zijn daarin belangrijk. Individuele personen spiegelen of 
confronteren met hun gedrag voelt daardoor bedreigend. Gebruik 
van oplossingsgerichte gespreksmethoden en positieve feedback 
kan helpen om veiligheid te waarborgen. 

Medewerker heeft verant-
woordelijke houding, en het 
gevoel invloed uit te kunnen 
oefenen op zijn of haar werk; 
medewerkers worden re-
flexiever over hun eigen en 
elkaars inzet, basis is gelegd 
voor het vertonen van zelf-
standig gedrag. 

Medewerker voelt zich per-
soonlijk aangevallen, voelt 
geen tot weinig invloed over 
zijn of haar werk en neemt 
een passieve houding aan. 
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1. Conclusies en aanbevelingen over de inhoud van een cultuurveranderprogramma (deel 2/2) 

Mechanismen Interventies Aanbevelingen Positieve uitkomst Negatieve uitkomst 

III. Werken aan 
zelfstandig 
gedrag 

• Zelfstandig gedrag en 
initiatief bevorderen 

• Aanspreekgedrag 
bevorderen 

• Methodisch werken 
aanleren 

• Begeleiding en tijd zijn nodig om nieuw gedrag te begrijpen en te 
oefenen. Nieuw gedrag wordt anders onvoldoende bestendigd. 
Bevorderlijk zijn de aanwezigheid van goede cultuurdragers en de 
wetenschap dat men niet wordt afgerekend op foutief toegepast 
nieuw gedrag. 

• Het elkaar direct leren aanspreken vereist tijd en begeleiding. 
Feedback leren geven vinden medewerkers nuttig. Voor alterna-
tieve aanspreekmethoden van medewerkers dient echter ook 
aandacht te zijn. Aandacht voor positieve feedback wordt als een 
welkome afwisseling ervaren. 

• Begin met kleine, concrete, ‘eigen’ onderwerpen. Zo kan nieuw 
gedrag relatief eenvoudig geoefend worden en ervaart men dat 
het behalen van succes mogelijk is. Voor aanpakken van grote, 
abstracte onderwerpen blijft begeleiding van (externe) verande-
raars of cultuurdagers nodig. 

Medewerkers zijn in staat om 
zelf een verandering te  
bedenken en systematisch te 
realiseren. Men spreekt elkaar 
aan op wat fout gaat én op 
wat goed gaat. 

Medewerkers raken  
ontmoedigd, nemen minder 
initiatief, of geven aan geen 
oplossing te kunnen beden-
ken. Men spreekt elkaar en 
de leidinggevende niet aan 
op passief gedrag. 

IV. Verbinden • Het perspectief van de 
ander leren innemen 

• Organisatiedoelen 
leren begrijpen en  
uitdragen  

• Het gesprek tussen 
partijen bevorderen 

• Ruimte bieden voor het leren kennen van elkaars perspectief 
zorgt voor verbinding. Aandachtig naar elkaar luisteren maakt dat 
men inzicht krijgt in elkaars perspectief. Samenwerking zorgt voor 
verbinding. 

• Geen contact tussen teams onderling en teams en andere disci-
plines, familie en cliënten leidt tot wij-zij denken. Aparte sessies 
per team kunnen de samenwerking en saamhorigheidsgevoelens 
tussen teams tegenwerken. 

• Aandacht voor organisatieontwikkelingen en het bevestigen van 
medewerkers in hun functie/aanstelling neemt onrust onder  
medewerkers weg. Dit maakt het mogelijk dat zij zich verbinden 
met de organisatiedoelen en deze uitdragen.  

Medewerkers kunnen zich 
inleven in andere partijen 
(cliënt, familie, arts, collega’s) 
en gaan het gesprek met hen 
aan. Ze zijn rustiger over orga-
nisatiekeuzes. 
 

Men maakt aannames over 
anderen en denkt in wij-zij 
termen, wat tot onbegrip en 
frustratie leidt. Het gesprek 
met de ander aangaan voelt 
beladen en wordt uit de weg 
gegaan. 
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2. Conclusies en aanbevelingen over de verankering van een cultuurveranderprogramma in de organisatiecontext 

Mechanismen Interventies Aanbevelingen Positieve uitkomst Negatieve uitkomst 

V. Concrete 
doelstellingen 
en uitkomst-
maten 

• Van algemene 
naar concrete 
doelstellingen 

• Van bottom-up 
werken naar 
top-down  
doelen 

• Kies één doel en blijf daarbij. Het niet duidelijk stellen, toevoegen van meerdere doelen 
of veranderen van doelen kan verwarrend en demotiverend werken voor medewerkers. 
Tevens vergroot het de kans dat het hoofddoel niet verwezenlijkt kan worden. 

• Formuleer concrete doelstellingen. Deze bieden medewerkers aanknopingspunten en 
maken snelle successen mogelijk. Waak er wel voor dat deze focus op concreet gedrag 
niet het aanleren van een verantwoordelijke houding naar de achtergrond verdringt. 

• Bied voldoende ruimte binnen doelstellingen voor initiatief en eigen invulling binnen de 
doelstellingen. Het afwijzen van initiatieven leidt bij medewerkers tot frustratie en ach-
teroverleunen.  

• De behoefte van medewerkers aan kaders verandert vaak gedurende het proces. Aan 
het begin kunnen duidelijke richtlijnen houvast bieden en onrust wegnemen. Later kan 
vrijheid initiatief bevorderen. Een flexibele omgang met kaders is daarom bevorderlijk. 

Doelen bieden ruim-
te voor verdieping 
en medewerkers 
krijgen duidelijke 
kaders, waardoor de 
houding van mede-
werkers verandert 
en nieuw gedrag 
wordt bestendigd. 

Speelruimte voor  
medewerkers is beper-
kend: houding en  
gedrag van medewer-
kers veranderen niet of 
niet blijvend. Speel-
ruimte is te groot: 
medewerkers zijn  
zoekende. Dit leidt tot 
weerstand en onrust 
en langzame of geen 
verandering in houding 
en gedrag.    

VI. Integrale  
inbedding van 
het program-
ma in de  
organisatie 

• Verticale  
inbedding 

• Horizontale 
aansluiting 

• Facilitering 
door de orga-
nisatie 

• Een integrale inbedding van de interventie is noodzakelijk. Alle organisatiegeledingen, 
van huishouding tot Raad van Bestuur, nemen deel. Onderlinge samenwerking is nodig 
voor het bereiken van een verantwoordelijke houding en zelfstandig gedrag. 

• Projectmanagers van organisatie en programma moeten zich op strategisch niveau  
kunnen begeven. Zij moeten invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van het pro-
gramma in de gehele organisatie om de continuïteit en integrale karakter van het traject 
te bewaken. 

• Deelname van alle geledingen is belangrijk. Dit voorkomt tegenwerking van zorgmede-
werkers wanneer zij zelfstandig gedrag gaan vertonen. 

• Niet achterover leunen, maar zélf veranderen is nodig. Door de aanwezigheid van de 
externe interventiepartij kunnen organisatieleden achterover gaan leunen.  

• Een actieve rol van alle deelnemers voorkomt dit. Zij nemen niet alleen deel aan trainin-
gen, maar worden zelf ook verantwoordelijk gemaakt voor het bepalen van (een deel 
van) de inhoud. 

• Een goede praktische en logistieke facilitering van het programma is nodig. Geschikte 
ruimtes voor bijeenkomsten, het vergoeden van verletkosten en het compenseren van 
medewerkers met een veranderaarsrol zijn bevorderlijk voor de werking van het  
programma. 

De organisatie is 
eigenaar van de 
verandering. Gele-
dingen zitten op één 
lijn waardoor nieuw 
gedrag bekrachtigd 
wordt. Fouten blij-
ven binnen het pro-
gramma, waardoor 
ruimte voor open-
heid en leren ont-
staat. 

De organisatie is geen 
eigenaar van de veran-
dering. Geledingen 
zitten niet op één lijn 
wat nieuw gedrag 
belemmert. Grijze 
vormen van informa-
tiegebruik verminde-
ren openheid en leren. 
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3. Conclusies en aanbevelingen over de veranderaars 

 Aanbevelingen 

Teamniveau • Benodigde vaardigheden van veranderaars: ‘people skills’ zoals luisteren, doorvragen, begeleiden van medewerkers naar 
het zélf vinden van een oplossing, het vertalen van een probleem in een oplossing faciliteren.. 

• Ontbreken van vaardigheden van veranderaars werkt soms averechts. Onvoldoende ervaring en scholing van verande-
raars in methoden en technieken van het programma kan leiden tot conflicten binnen teams of tussen teams en veran-
deraars. Wanneer deze conflicten niet in openheid besproken worden, kunnen zij schade berokkenen aan groepsproces-
sen en onderlinge relaties. 

• Het in openheid bespreken van deze conflicten kan wel een mogelijkheid bieden voor het oefenen van nieuw gedrag en 
hierdoor samenbindend zijn. Steun van het management bij dit open aan de orde stellen van conflicten is van cruciaal 
belang. 

• Inzet van interne veranderaars vaak ontoereikend vanwege gebrek aan vaardigheden en dubbele rol ten opzichte van 
collega’s. Daarnaast ervoeren medewerkers en hun collega’s de rol van interne veranderaar vaak als een hiërarchische. 

Strategisch niveau • Kennis van strategisch organisatieniveau en een verbindende rol zijn belangrijke vaardigheden voor externe trajectbege-
leiders. Zij dienen ervaring te hebben met het uitzetten van organisatiebrede trajecten en zich op de hoogte te houden 
van wat zich in de interventiebijeenkomsten afspeelt. Afstemmen van alle delen het cultuurveranderprogramma onder-
ling is noodzakelijk. 

• Het waken voor grijs informatiegebruik is noodzakelijk. De dubbele rol van veranderaar en deskundige van wat er zich in 
de organisatie afspeelt, maakt het lastig om hetgeen medewerkers in programmabijeenkomsten zeggen en doen, niet 
naar buiten te laten komen. Wanneer dit gebeurt kan dit het gevoel van veiligheid onder de deelnemers aan het  
programma en daarmee hun noodzakelijke openheid verminderen. Belangrijk is dan ook dat de externe trajectbegeleider 
zijn beide rollen zo goed mogelijk scheidt. 
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4. Conclusies en aanbevelingen over effect ‘meten’ van een programma 

 Aanbevelingen 

Een interven-
tie is geen 
meet-
instrument 

• Veiligheid en vertrouwen binnen de interventiebijeenkomsten en de organisatie zijn een vereiste voedingsbodem voor verandering. Medewerkers moeten het 
gevoel hebben dat zij zich vrij kunnen uiten en nieuw gedrag kunnen oefenen, zonder erop afgerekend te worden wanneer zij iets niet goed doen. Belangrijk is 
dat de organisatie hen in woord en daad deze tijd en ruimte geeft. 

• Koppel verandering los van beoordeling van medewerkers. Informatie over gedrag van medewerkers die in de interventiecontext naar boven komt, mag niet 
worden gebruikt om hen te beoordelen op hun functioneren. Dit is nodig om de vereiste voedingsbodem van veiligheid en vertrouwen te realiseren. Externe 
veranderaars dienen er dan ook uitdrukkelijk voor te waken dat zij niet in een managersrol terecht komen. 

Hoe en wat te 
meten? 

• Gebruik geen bestaande, algemene uitkomstmaten, zoals cliënttevredenheid en ziekteverzuim. Gebruik deze alleen als signaal. Zij tonen immers aan ‘dat’ er 
iets is gebeurd, maar niet ‘wat’ er is gebeurd. Tussen deze algemene uitkomstmaten en interventie-uitkomsten kan geen causaal verband worden gelegd. Ver-
der hebben kengetallen weinig zeggingskracht wanneer deze kleine groepen, zoals een zorgteam, betreffen.  

• Definieer en operationaliseer uitkomstmaten aan de hand van kwalitatief, explorerend onderzoek. 1) Door medewerkers te ‘schaduwen’ en te interviewen kan 
achterhaald worden of er daadwerkelijk een causaal verband is tussen de interventie en gedrag van medewerkers (medewerkers geven zelf aan dat zij iets op 
een nieuwe manier doen omdat zij deze in de programmabijeenkomst hebben besproken). 2) Nu kunnen relevante uitkomstmaten worden gedefinieerd en 
geoperationaliseerd. 3) Vervolgens kan ofwel op kwalitatieve, ofwel op kwantitatieve wijze (bijvoorbeeld door middel van een zelf ontwikkelde vragenlijst)  
gemonitord worden of er op deze uitkomstmaten verandering optreedt. 

• Getallen verleiden tot het beoordelen van medewerkers. Dit komt doordat aan cijfers in het algemeen vaak objectiviteit wordt toegedicht. Het werken met 
cijfers werd door de deelnemers aan de trajecten bovendien geassocieerd met een ‘afrekencultuur’. Bij het hanteren van kwantitatieve monitoring is daarom 
voorzichtigheid geboden.  

Evalueren van 
een cultuur- 
verander- 
programma 

• Neem verandering van het cultuurveranderprogramma als uitgangspunt. Dit doet het Realist Evaluation model, dat in dit onderzoek werd gehanteerd. Het 
model stelt niet de vraag óf een cultuurveranderprogramma werkt, maar de vraag: wat werkt voor wie en in welke context? Evaluatie geschiedt door het identi-
ficeren van mechanismen binnen het programma en belangrijke contextfactoren die de werking van deze mechanismen bevorderen danwel belemmeren. Op 
deze wijze kunnen de verschillen tussen de trajecten ingezet worden om de volledige breedte van de werking van het programma te analyseren. 

• Kies voor een flexibel onderzoeksdesign met kwalitatieve onderzoeksmethoden. Doordat de interventie steeds verandert, is het beter dat momenten, duur, 
personen en plaatsen van onderzoek niet vaststaan. Het is belangrijk dat die processen onderzocht kunnen worden, die in de loop van het traject een belang-
rijke rol blijken te spelen. Kwalitatief onderzoek leent zich het beste voor het opsporen van causale verbanden tussen interventie en gedrag van medewerkers. 
Dit verband is er wanneer medewerkers zelf aangeven dat zij iets op een nieuwe manier doen omdat zij deze in programmabijeenkomsten hebben besproken. 
Het is niet te voorspellen wanneer deze momenten zich voor zullen doen. Interviews en observaties zijn het meest geschikt om deze momenten te ‘vangen’. 

• De vraag of een programma bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van zorg, kan pas langere tijd na afloop van een programma beantwoord worden.  
Omdat men zich de veranderingen eerst eigen moet maken – en dit kost tijd – is onderzoek naar indirecte effecten pas zinnig geruime tijd na afloop van de 
verandertrajecten.   
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Leeswijzer en begrippenlijst 
 
 
 
Dit rapport bestaat naast dit inleidende hoofdstuk uit twee hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat een analy-
se van de DWC trajecten op medewerkerniveau. Mechanismen werden geïdentificeerd in de bijeen-
komsten als onderdeel van het DWC programma die zorgden voor de door de organisatie gewenste 
verandering bij medewerkers. Hoofdstuk 3 bevat een analyse van de DWC trajecten op strategisch ni-
veau.  
 
Verwijzingen 
 
Alle deelnemende organisaties, locaties en personen zijn geanonimiseerd door hen een andere naam te 
geven. Een uitzondering vormen het programma zelf en oprichtster Anne-Mei The. Ook betrokkenen 
vanuit In voor Zorg! zijn geanonimiseerd, met uitzondering van een geval waarbij naar een openbaar 
interview op de website van In voor Zorg! wordt verwezen. Wanneer de onderzoekers in datafragmen-
ten voorkomen, worden zij aangeduid met hun initialen. 
 
Indeling en termen 
 
In de programmatrajecten werd een veelheid aan termen gebruikt. Om voor de lezer eenduidigheid te 
creëren in de hierboven genoemde veelheid aan termen, wordt in Tabel 1 een verklarende woordenlijst 
weergegeven. In de linkerkolom worden de termen zoals gehanteerd in dit rapport weergegeven. In de 
middelste kolom staan de door het programma, In voor zorg! of de organisatie gehanteerde termen die 
hieronder vallen. In de rechterkolom wordt een toelichting op de termen gegeven. 
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Tabel 1: Verklarende woordenlijst 
Term in rapport Term van DWC, organi-

satie, In voor zorg! 
Toelichting 

DWC   
DWC programma DWC programma Het geheel aan instrumenten dat DWC inzette om een verandering in gedrag te bewerkstelligen 
DWC traject DWC traject De periode waarin het programma zoals dat voor het onderzoek gevolgd kon worden plaats had bij een organisatie. In 

enkele organisaties liepen ook trajecten die geen deel uitmaakten van het onderzoek. Deze trajecten worden in dit 
rapport buiten beschouwing gelaten.  

Intern trajectbe-
geleider 

Intern trajectbegeleider, 
intern projectleider, 
programmamanager 

Persoon die vanuit de organisatie waar het DWC programma plaatshad verantwoordelijk was voor de inzet van het 
programma.  

Externe/DWC 
trajectbegeleider 

Expeditieleider, In voor 
zorg! coach 

Persoon die vanuit DWC verantwoordelijk was voor de inzet van het programma bij de organisatie. Deze persoon had 
meestal zowel een functie als adviseur op strategisch niveau als de functie van trainer op operationeel niveau. 

Trainer Trainer Persoon werkzaam voor DWC die trainingen gaf aan medewerkers en in sommige trajecten ook aan teammanagers. Dit 
kon de DWC trajectbegeleider zijn of iemand die alleen trainingssessies verzorgde. 

Interne begeleider 
(IB-er), coach 

Interne begeleider (IB-
er), coach 

Medewerkers van de organisaties waar het programma plaatshad die door DWC een korte opleiding ontvingen waarin 
zij leerden om de DWC methoden en technieken toe te passen in Tijd-Voor-Onszelf sessies om zo medewerkers te bege-
leiden naar het voelen van meer invloed en het inzetten van zelfstandig gedrag. Organisatie Het Veen gebruikte externe 
coaches die werden opgeleid tot IB-ers. 

Ambassadeurs Ambassadeurs Medewerkers van zorgteams die als kartrekkers van het DWC gedachtegoed dienden te fungeren binnen hun team. Zij 
ontvingen hiervoor extra trainingen.  

TVO TVO Tijd-Voor-Onszelf bijeenkomst. Onderdeel van de meeste DWC trajecten. Bijeenkomst waarin medewerkers onder lei-
ding van een IB-er reflecteren op hun werk en die uiteindelijk tot doel heeft dat zij komen tot onderwerpen die zij willen 
verbeteren en een actieplan om deze verbeteringen te realiseren. 

Sessies TVO’s, trainingssessies, 
verdiepingssessies, en 
andere bijeenkomsten 

Verzamelnaam voor alle bijeenkomsten die onderdeel vormden van het DWC programma. 

Klimaatscan Klimaatscan Vragenlijst die binnen het DWC programma wordt gehanteerd en waarin de zogeheten 'zachte' aspecten van de zorg 
werden bevraagd, waaronder communicatie, samenwerking, betrouwbaarheid en sfeer. De Klimaatscan werd op drie 
momenten in het traject afgenomen bij medewerkers, teammanagers en cliënten/eerste contactpersonen. De resulta-
ten van de scan werden in de sessies met medewerkers besproken om op deze manier verbeterpunten aan het licht te 
brengen waar zij vervolgens mee aan de slag konden. Daarnaast diende de vragenlijst om het gesprek tussen medewer-
kers, teammanagers en cliënten/eerste contactpersonen te bevorderen. Dit zou in de ‘dialoogbijeenkomsten’ gebeuren. 
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Tabel 1: Verklarende woordenlijst (vervolg) 
Organisatie of 
instelling 

 Aanbieder van langdurige ouderenzorg waar een DWC traject plaatsvond 

Teammanager Teammanager,  
-coach of-leider 

Medewerker die één positie hoger staat in de lijn en de zorgteams aanstuurt, of in geval van zelfsturende teams, die hen 
coacht. 

Medewerker Medewerker, 
(zorg)professional 

Medewerker van operationeel niveau, oftewel van de ‘werkvloer’. Dit is meestal een zorgmedewerker, maar in sommige 
trajecten worden hier ook facilitair medewerkers mee aangeduid indien zij deelnamen aan het DWC traject. 

MDO MDO Multidisciplinair overleg. Halfjaarlijks overleg over een cliënt waarbij alle relevante disciplines (bijv. arts, psycholoog) aanwe-
zig zijn. In sommige organisaties is de cliënt en/of hun eerste contactpersoon hier zelf ook bij aanwezig, in andere organisa-
ties niet. 

Zorgcoördinator Zorgcoördinator, 
zoco, zorgco 

Een medewerker van meestal niveau 4 met een coördinerende functie. Hij of zij is verantwoordelijk voor de zorgdossiers van 
een aantal cliënten en voor het voeren van halfjaarlijkse MDO gesprekken en meestal eveneens halfjaarlijkse gesprekken 
met cliënten en/of hun eerste contactpersoon over hun situatie. 

Facilitair perso-
neel 

Facilitair/ 
ondersteunend 
personeel 

Met facilitair personeel wordt personeel aangeduid dat verantwoordelijk is voor huishoudelijke werkzaamheden zoals het 
opmaken van bedden en schoonmaak, horeca werkzaamheden zoals het verzorgen van maaltijden in huiskamers of restau-
rants, en gastvrijheid zoals receptiemedewerkers. Sommige organisaties gebruiken de term ‘ondersteuning’ in plaats van 
facilitair.  

Ondersteunend 
personeel 

Ondersteunend 
personeel, staf 

Met ondersteunend personeel wordt de stafdienst aangeduid (financiën, HR, PR, etc). Waar het onderscheid niet relevant is, 
worden er ook andere disciplines mee aangeduid. 

Andere disciplines  Met andere disciplines worden artsen en behandelaren/paramedici aangeduid. 
Auteurs rapport   
Cultuurdragers  Kartrekkers van het DWC gedachtegoed binnen de organisatie. Dit zijn zowel IB-ers als managers of medewerkers uit de 

teams die zich in de loop van het traject ontwikkelden tot kartrekker en die het gedachtengoed en de praktijk van de veran-
dering uit bleven dragen. 

Veranderaars  Verzamelnaam voor de volgende personen: a) personen met formele posities binnen het traject zoals DWC trainers, b) door 
DWC opgeleide begeleiders werkzaam binnen de organisatie zoals IB-ers en ambassadeurs, c) cultuurdragers. Wanneer het 
alleen veranderaars van DWC betreft, wordt gesproken van DWC veranderaars. 

Mechanismen  Onderliggende processen in het DWC programma die de werking veroorzaken, zoals het faciliteren van gesprek en zelfstan-
dig gedrag bevorderen. 

Submechanismen  Onderdelen van de mechanismen. Het richten van de aandacht van medewerkers op het nemen van invloed is bijvoorbeeld 
een submechanisme bij het mechanisme ‘werken aan een verantwoordelijke houding’. 

Interventies  Onderdelen van het DWC programma, zoals gespreks- en trainingsbijeenkomsten (TVO’s, starttrainingen) 
Instrumenten  Dit zijn – veelal gecertificeerde – modellen of theorieën uit de managementwetenschappen, zoals de ‘cirkel van invloed en 

betrokkenheid’ van Stephen Covey. 
Contextfactoren  Contextgerelateerde factoren die de werking van de mechanismen bevorderden dan wel belemmerden. 
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1  Inleiding  
 
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond van het DWC programma beschreven. In paragraaf 1.1 wor-
den de ontwikkelingen geschetst die de aanleiding vormden van het plaatsvinden van de DWC tra-
jecten onder de vlag van het programma In voor Zorg!. Ook wordt de aanleiding toegelicht van het 
evaluatieonderzoek dat aan de basis van dit rapport ligt. In paragraaf 1.2 wordt de inhoud van het 
DWC programma toegelicht. Ook wordt apart de context besproken waarin de programmatrajecten 
plaatsvonden vanwege de grote invloed hiervan op de trajecten. In paragraaf 1.3 wordt tot slot de 
methode van onderzoek besproken.  
 

 Achtergrond 1.1
 
1.1.1 Veranderingen in de langdurige zorg en ontstaan van het DWC programma 
 
In de afgelopen vijf jaar vond een aantal ingrijpende wijzigingen plaats in de langdurige zorg in Ne-
derland. In het bijzonder betrof dit het ingaan van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015. Aanleiding 
waren de hoge kosten voor de langdurige zorg, die door de dubbele vergrijzing naar verwachting 
alleen maar verder zouden stijgen. Ook was er de wens vanuit het veld en de politiek om de kwaliteit 
van de zorg te vergroten. Waar de nadruk later steeds meer kwam te liggen op het verzekeren van 
het voortbestaan van zorgaanbieders – getuige uitdrukkingen als ‘meer doen met minder’ en ‘toe-
komstbestendigheid’ – richtte de aandacht zich in eerste instantie met name op het verbeteren van 
de kwaliteit van werken van de zorgprofessional. Hiervan getuigt het feit dat ‘de professional’ één 
van de thema’s was waar In voor zorg! zich op richtte. Dit programma was in 2009 opgericht om 
zorgaanbieders in de langdurige zorg te ondersteunen bij de hervormingen.  
 
De zorgprofessional stond eveneens centraal in het boek ‘In de wachtkamer van de dood’ van Anne-
Mei The dat in 2005 verscheen (The, 2005) en dan ook aansloot bij de toenemende aandacht voor 
de zorgprofessional. De belangrijkste conclusie die The trok uit haar boek, een etnografische studie 
in een verpleeghuis in de Randstad, was dat de kwaliteit van zorg ontstaat in de relatie tussen pro-
fessional en cliënt. Inzetten op het verbeteren van deze relatie zou dan ook leiden tot een betere 
kwaliteit van zorg. Zij richtte de organisatie en gelijknamig programma ‘De Werkvloer Centraal’ 
(DWC) op om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van deze relatie. DWC vond aansluiting bij 
In voor zorg! onder het thema ‘de professional’, wat één van de redenen was voor In voor zorg! om 
een raamovereenkomst te sluiten met DWC in 2011. DWC beschreef het programma daarna als ‘een 
arbeidsmotivatieproject voor medewerkers in de ouderenzorg’. 
 
1.1.2 Financiering en inzet van het DWC programma  
 
De raamovereenkomst van DWC met In voor zorg! betekende dat de DWC trajecten die in dit onder-
zoek geëvalueerd werden, gefinancierd zijn door In voor zorg!. In deze deelparagraaf volgt daarom 
een korte beschrijving van het verloop van het aanbestedingsproces voor zorgaanbieders bij In voor 
zorg! om in aanmerking te komen voor ondersteuning zoals door DWC. 
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Zorgaanbieders konden bij In voor zorg! ondersteuning aanvragen in de vorm van coaches of scan-
ners1. Via een Europese aanbesteding contracteerde In voor zorg! hiertoe coaches en scanners door 
middel van een raamovereenkomst. Dit waren senior adviseurs met ervaring binnen de langdurige 
zorg. Om in aanmerking te komen voor de inzet van een adviseur diende de zorgaanbieder blijk te 
geven van een wens tot een echte verandering, oftewel een verandering ‘van voldoende brede om-
vang, met doelstellingen die wijzen op een echte transitie’, aldus programmaleider In voor zorg! 
Hannie Treffers2. Vervolgens vond een korte scan plaats om te zien of het plan kans van slagen had 
en of aan de randvoorwaarden werd voldaan. Wanneer dit het geval bleek, werd er een matchings-
proces gestart door In voor zorg! om een passende adviseur te vinden. De adviseurs onder raamcon-
tract bij In voor zorg! konden vervolgens meedingen in deze zogenaamde ‘minicompetities’3. De 
gekozen adviseur zette zich vervolgens gedurende anderhalf jaar in voor de organisatie om hen te 
ondersteunen met het realiseren van de transitie. De adviseurs worden daarom door In voor zorg! 
‘coaches’ genoemd, om hun ondersteunende rol te benadrukken4. Het traject werd gefinancierd 
door In voor zorg!, waarbij de organisatie zelf verantwoordelijk was voor het dragen van de verlet-
kosten die gemoeid waren met het afwezigheid van medewerkers die deelnamen aan DWC sessies.  
 
Tijdens het traject dienden de interne en DWC trajectbegeleider5 zich dan ook te verantwoorden 
naar In voor zorg!. Gezamenlijk dienden zij een plan van aanpak te beschrijven met daarin de doel-
stellingen van het traject, de instrumenten die ingezet zouden worden om deze te behalen en de 
verwachte uitkomsten. In driemaandelijkse rapportages beschreef men de resultaten tot dan toe. 
Ook vond er halverwege ieder traject een tussenevaluatiegesprek plaats met de tranchemanager 
van In voor zorg!. Het traject werd afgesloten met een eindrapportage en eindevaluatiegesprek.  
 
Rond de start van het onderzoek vond een verschuiving plaats in de wijze van verantwoording die de 
intern trajectbegeleider en DWC trajectbegeleider dienden af te leggen. Bij de eerste trajecten van 
DWC die nog voor het huidige onderzoek plaatsvonden, voldeden kwalitatieve, vaak procesmatige 
evaluaties van de trajecten. Tijdens de trajecten die voor dit onderzoek werden geëvalueerd, werd 
naast deze procesbeschrijvingen het kunnen aantonen van ‘concrete resultaten’6 steeds belangrijker 
vanwege de groeiende focus van In voor zorg! op ‘meer doen met minder’, zoals in paragraaf 1.1.1 
reeds werd besproken. Hoewel kwalitatieve evaluaties van de trajecten het grootste deel van de 
evaluatiegesprekken met en -rapporten voor In voor zorg! bleven beslaan, kregen kwantitatieve 

                                                           
1 Scanners worden ingezet om een scan binnen een instelling in de zorgsector uit te voeren om vast te stellen 
of er bij de betreffende instelling een basis is om een trajectbegeleiding op te starten in het kader van In voor 
zorg!. (http://www.zorginstellingen.nl/nieuws/europese-aanbesteding-voor-nieuwe-contractanten-gestart-
16647) 
2 http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Nieuws/Slow%20Management%2028%20.pdf. Ook een In voor zorg! 
betrokkene spreekt in een interview van het doel tot een “blijvende verandering”.  
3 http://www.invoorzorg.nl/ivz/nieuws-Europese-aanbesteding-voor-nieuwe-raamcontracten-gestart.html 
4 http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/Nieuws/Slow%20Management%2028%20.pdf 
5 Respectievelijk de persoon die vanuit de organisatie verantwoordelijk was voor de inzet van het programma 
en de verantwoordelijke persoon vanuit DWC zelf 
6 Interview met een In voor zorg! betrokkene. 
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uitkomstmaten (waaronder organisatiekengetallen, de CQ-index, medewerkertevredenheids-
onderzoeken en de Klimaatscan van DWC zelf) hierin een grotere rol. De gevolgen van deze ver-
schuiving in wijze van evaluatie komen in Hoofdstuk 3 aan bod. 
 
In de periode voorafgaand aan de start van het onderzoek (2011-2013) had DWC transitietrajecten 
bij een kleine tien organisaties begeleid, waaronder Anta Zorg, Het Veen en Rijterhof. Deze drie or-
ganisaties zou een tweede traject gegund worden als onderdeel van het evaluatieonderzoek (zie 
deelparagraaf 1.1.3). Voor de andere drie trajecten die deelnamen aan dit onderzoek was het DWC 
programma hun eerste In voor zorg! traject. 
 
1.1.3 De aanleiding voor het onderzoek 
 
In deze deelparagraaf wordt besproken wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest, wat de 
oorspronkelijke doelstelling en opzet was en hoe deze zich ontwikkeld hebben tot de huidige doel-
stelling en opzet. Hiervoor is gebruik gemaakt van interviews met betrokkenen werkzaam bij DWC 
en In voor zorg!. 
 
Ontwikkeling van de doelstelling van het onderzoek 
 
Aanleiding voor het onderzoek was het plan om een evaluatieinstrument te ontwikkelen. Zoals be-
schreven in paragraaf 1.1.2 vond het afleggen van verantwoording door organisaties over de resulta-
ten van hun In voor zorg! trajecten plaats middels een aantal rapportages aan en gesprekken met In 
voor zorg!. In voor zorg! wilde echter graag een wetenschappelijke evaluatiemethode creëren voor 
het evalueren van de trajecten. Betrokkenen concludeerden dat er in de langdurige zorg, anders dan 
in de curatieve zorg het geval was, heel weinig academisch onderzoek naar methodieken werd ge-
daan. Er bestonden zo goed als geen evidence-based studies naar interventies. DWC vatte daarom 
samen met In voor zorg! het plan op om een evaluatie-instrument te ontwikkelen.  
 
Het evalueren van de trajecten had ook methodiekontwikkeling als doel. Omdat het DWC program-
ma door In voor zorg! als kansrijke methodiek voor het bewerkstelligen van veranderingen in de 
langdurige ouderenzorg werd beschouwd, werd besloten om het programma te evalueren. De kwali-
ficatie ‘kansrijk’ baseerde In voor zorg! op hun bevindingen met DWC trajecten uit de periode 2011-
2013, die voorafgingen aan de onderzoekstrajecten. Daarnaast speelde bij de keuze voor DWC een 
rol dat het programma gestoeld was op wetenschappelijke bevindingen en zich focuste op het 
daadwerkelijk veranderen van gedrag van medewerkers met behulp van trainers, in plaats van 
slechts procesoptimalisatie of het geven van advies. 
 
De keuze voor DWC was daarnaast een pragmatische, aangezien het ontwikkelen van het evaluatie-
instrument weinig kosten met zich meebracht, doordat het budget voor het ontwikkelen van een 
evaluatiemethodiek werd vrijgemaakt door de budgetten samen te voegen die in DWC trajecten 
gereserveerd waren voor evaluatie. 
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Het oorspronkelijke plan was om twee promovendi aan te stellen7. In oorspronkelijke opzet kende 
het onderzoek drie doelstellingen8: 

1. Het vaststellen van de effectiviteit van de methodiek van De Werkvloer Centraal zowel intra- 
als extramuraal 

2. Inzicht verkrijgen in de determinanten van de toekomstbestendige langdurige zorg binnen 
teams en organisaties en hoe deze determinanten kunnen worden beïnvloed 

3. Het ontwikkelen van evaluatiemethode die passend is voor de langdurige zorg en breed kan 
worden uitgerold 

 
Het derde doel, het ontwikkelen van een evaluatiemethode, werd kort hierna geschrapt omdat het 
instrument, op dit moment de ‘effectmeting’ geheten, heel geschikt bleek om als onderdeel van het 
traject te fungeren als instrument om de dialoog tussen medewerker en cliënt te faciliteren9. Aange-
zien het instrument onderdeel was geworden van het DWC programma (voor meer hierover zie 
deelparagraaf 1.2.1), was het bovendien niet langer mogelijk om hiermee het programma zelf te 
evalueren. De eerste twee doelstellingen bleven wel overeind en vormden de basis voor de doelstel-
lingen van het uiteindelijke onderzoek zoals geformuleerd in deelparagraaf 1.3.1.  
 
Het selecteren van zeven zorgaanbieders 
 
Het doel was om het programma bij zowel intramurale als extramurale onderdelen van zeven zorg-
aanbieders te evalueren. Het was minder eenvoudig dan In voor Zorg! betrokken aanvankelijk dach-
ten om dit aantal instellingen op korte termijn te betrekken. Bestuurders gaven aan dat zij bang wa-
ren dat het onderzoek te intensief zou zijn, en teveel van medewerkers zou vragen. Daarnaast gaven 
sommige bestuurders aan hun twijfels te hebben over de effectiviteit van het programma. Om het 
benodigde aantal toch te kunnen realiseren, werd op twee manieren afgeweken van de normale 
selectieprocedure. Zorgaanbieders die reeds een In voor zorg! traject hadden doorlopen een tweede 
traject gegund met als voorwaarde dat zij deelnamen aan het onderzoek. Anta Zorg, Het Veen en 
Rijterhof gaven aan graag een vervolg te willen op hun DWC programma en mochten hierdoor een 
tweede DWC traject doorlopen. Uiteindelijk werd het aantal van zeven zorgaanbieders losgelaten 
omwille van de tijd en werd het evaluatieonderzoek bij de bovengenoemde zes zorgaanbieders uit-
gevoerd. 
 
Een lastige opstartperiode 
 
De opstartperiode werd gekenmerkt door veel onduidelijkheden, die met name de start van de ver-
schillende onderzoeken beïnvloedde. Bij de start van de trajecten van Anta Zorg, Het Veen en Het 
Hoge Zand in 2013 was de precieze opzet van het onderzoek nog niet vastgesteld, omdat de promo-
vendi nog niet waren aangesteld. Organisaties hadden echter behoefte aan duidelijkheid en DWC 

                                                           
7 Interview Anne-Mei The, dd. 23 januari 2014. 
8 Onderzoeksvoorstel ‘Een exploratief, theorievormend onderzoek naar evaluatiemethoden, het effect van De 
Werkvloer Centraal en determinanten van kwaliteit’, Anne-Mei The, dd. 20 augustus 2012. 
9 Anne-Mei The in een vergadering van de begeleidingscommissie van dit onderzoek, dd. 14 november 2014. 
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maakte daarom zelf een onderzoeksopzet en communiceerde de voorwaarden voor deelname aan 
het onderzoek naar de drie organisaties. Deze voorwaarden waren onder andere het aanwijzen van 
controleteams en de inzet van het programma in zowel intra- als extramurale teams van voldoende 
grootte. De promovendi, aangesteld per 1 april 2013, besloten om van deze onderzoeksopzet af te 
wijken en van de voorwaarden voor grootte en de controleteams af te zien, omdat controlegroepen 
niet pasten binnen de gebruikte onderzoeksmethoden. Ook kwam er minder nadruk op de voor-
waarde van zowel intra-als extramurale deelnemende afdelingen, zoals de trajecten van De Bosrand 
en Rijterhof laten zien. Deze wijzigingen zorgden voor onduidelijkheid bij organisaties. Bij Anta Zorg 
was men al begonnen met het selecteren van controleteams en een voldoende grote locatie. Verder 
was er onduidelijkheid bij organisaties over de inzet van de Klimaatscan. Het beeld dat deze vragen-
lijst een evaluatieinstrument van het onderzoek was – wat het geval was geweest in de oorspronke-
lijke onderzoeksopzet – bleef bij de meeste organisaties gedurende het gehele traject overeind on-
danks dat hen verteld was dat de Klimaatscan deze rol niet langer vervulde. Sommige organisaties 
dachten hierdoor dat inzet van de Klimaatscan verplicht was vanwege hun deelname aan het onder-
zoek.  
 
Verder was lastig voor de start van het onderzoek dat Anta Zorg, Het Veen en Het Hoge Zand graag 
meteen wilden starten met het DWC traject zodra de toewijzing aan hen was goedgekeurd, waar-
door zij al van start waren gegaan nog voordat het onderzoek van start ging. Voor het traject bij Anta 
Zorg werd er daarom een tijdelijke onderzoekster (Barbara Beek) aangesteld. Bij de eerste drie tra-
jecten heeft deze wijze van starten geleid tot het ontbreken van een goede afstemming tussen de 
DWC coach en de organisatie aan de ene kant en de onderzoekers aan de andere kant bij de start 
van het traject.  
 
Terugkijkend op de opstart van het onderzoek, vertellen In voor Zorg!-betrokkenen dat ook het 
beeld dat zij bij aanvang van het onderzoek hadden – dat de onderzoeksopzet van tevoren vast 
moest staan en overal op eenzelfde manier moest worden uitgevoerd – aan het begin van het traject 
belemmerend had gewerkt: zij dachten dat de onderzoeksopzet aangepast moest worden als de 
methoden en insteek bij het onderzoek gedurende het proces werd bijgesteld. De realiteit van de 
onderzoeken wees uit dat het zinnig was recht te kunnen doen aan de verschillende problematieken 
die speelde in verschillende instellingen en daar telkens direct op in te kunnen spelen. Een volgende 
keer, zo gaven In voor Zorg!-betrokkenen aan, zouden zij meteen bij aanvang voor een flexibelere, 
exploratieve opzet kiezen die bij kwalitatief onderzoek vaak wordt gebruikt.  
 
Wisselingen in het onderzoeksteam 
 
Vanuit het partnership Longterm Care and Dementia werden vijf promovendi aangesteld, van wie er 
twee het evaluatieonderzoek naar DWC zouden uitvoeren. Mede door de start van drie trajecten 
tegelijkertijd werd vervolgens de keuze gemaakt het evaluatieonderzoek met alle vijf de promovendi 
gezamenlijk uit te voeren, waarbij zij de trajecten zouden verdelen. Na acht maanden werd besloten 
de samenstelling van het onderzoeksteam te veranderen. Laura Vermeulen en Susanne van den 
Buuse zouden het evaluatieonderzoek voortzetten. Het onderzoek bij Het Veen, in eerste instantie 
uitgevoerd door Annelieke Driessen, werd daardoor halverwege het traject door haar overgedragen 
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aan Susanne van den Buuse. Daarnaast werd Mark Smit als derde onderzoeker aangesteld om even-
eens een deel van het evaluatieonderzoek uit te voeren. Reden om deze keuze was dat Mark Smit op 
dat moment werkzaam was bij DWC als verantwoordelijke voor de uitzet en verwerking van de Kli-
maatscan en hierdoor bekend was met het programma, waardoor hij snel kon starten met het on-
derzoek bij Amicitia, waar het traject spoedig van start zou gaan. Zijn aanstelling was één van de 
redenen voor het aanstellen van een begeleidingscommissie die toezag op de onafhankelijkheid van 
het onderzoeksteam (zie ook deelparagraaf 1.3.5 onder het kopje ‘Onafhankelijke begeleidings-
commissie en het voorkomen van belangenconflicten’). Zie voor uitgebreidere informatie over het 
onderzoeksteam paragraaf 1.3.3.  
 
Het onderzoek werd uiteindelijk dan ook uitgevoerd door een team van drie onderzoekers, Susanne 
van den Buuse en Mark Smit en Laura Vermeulen, allen promovendi aan de Universiteit van Amster-
dam. Laura Vermeulen volgde het DWC traject in Het Hoge Zand, Susanne van den Buuse bij Anta 
Zorg, Het Veen en De Bosrand en Mark Smit in Amicitia en Rijterhof. Een deel van het onderzoek in 
Het Veen werd uitgevoerd door Annelieke Driessen, tevens promovenda aan de Universiteit van 
Amsterdam. Een deel van het onderzoek in Anta Zorg werd uitgevoerd door Barbara Beek. Prof. dr. 
R.C. Pool van de Universiteit van Amsterdam was vanaf het begin van het onderzoek supervisor van 
het onderzoek.  
 

 Het DWC programma 1.2
 
In deze paragraaf wordt de inhoud van het DWC programma beschreven. Deelparagraaf 1.2.1 focust 
op de inhoud van het programma en licht de visie en instrumenten van het programma toe. In deel-
paragraaf 1.2.2 worden de profielen van de veranderaars kort toegelicht. In deelparagraaf 1.2.3 ten 
slotte wordt kort de context waarin de programmatrajecten plaatsvonden toegelicht, aangezien 
deze indirect van grote invloed was op de aard en het verloop van de trajecten. 
 
1.2.1 Visie, instrumenten en typering 
 
In deze deelparagraaf wordt de inhoud van het DWC programma beschreven. Allereerst worden 
doelstelling en visie beschreven. Vervolgens wordt de verandertheorie en -strategie beschreven en 
de instrumenten van het programma (vetgedrukt) toegelicht. Er wordt met nadruk stilgestaan bij de 
ontwikkeling die het programma heeft doorgemaakt. Deze ontwikkeling wordt toegelicht en geduid 
aan de hand van de veranderstrategieën van De Caluwé en Vermaak (1999, vet- en schuingedrukt). 
Belangrijk om hier te vermelden is dat deze ontwikkeling in werkelijkheid minder ordelijk verliep dan 
in deze deelparagraaf wordt geschetst, hetgeen volgens één van de trajectbegeleiders vaak tot on-
duidelijkheid leidde over de inzet van specifieke interventies en instrumenten.  
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Doelstelling en visie 
 
De doelstelling van het programma10 luidde als volgt:  
 

‘De Werkvloer Centraal wil een structurele bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van 
kwetsbare mensen in de zorg. Zij doet dit door middel van een transitieprogramma11 dat tot 
doel heeft het leven van cliënten in de langdurige zorg te verbeteren en door te investeren 
in medewerkers.’ 

 
De manier waarop zij veronderstellen dat zij deze doelstelling te kunnen bereiken, wordt al deels 
verwoord in de doelstelling. De visie van het programma is dat  

a) Kwaliteit van zorg wordt bereikt door een goede relatie tussen cliënt en medewerker. In deze 
relatie moet dan ook worden geïnvesteerd. 

b) Dit kan het beste gebeuren door de focus op de medewerkers te richten en hun kwaliteit van 
werken te vergroten.  

 
De ideeën over de manier waarop de kwaliteit van werken vergroot kan worden, veranderde tijdens 
de ontwikkeling van het programma. In het ‘brondocument’ uit 2012 was de opvatting: 
 

‘De rode draad is: bewust worden, verbinden en overgaan tot gedrag. Medewerkers krijgen de 
ruimte en leren om zelf, weer, verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee kunnen medewerkers 
vanaf de werkvloer aangeven wat zij nodig hebben en van belang achten om goede zorg te 
kunnen leveren.’12 

 
Het doel werd om medewerkers te ondersteunen in het aannemen van een verantwoordelijke hou-
ding en het vertonen van zelfstandig gedrag. Het programma zette hierbij in op verbetering van on-
derlinge communicatie en samenwerking. 

 
Figuur 1: Visuele weergave van de programmatheorie van het DWC programma. Het linkse, vastom-
lijnde gedeelte is het deel waarop dit onderzoek zich richt. Het rechtse gedeelte valt buiten het bereik 
van dit onderzoek. Zie ook paragraaf 1.3.6 voor een toelichting. 
 

                                                           
10 Brondocument versie 1.3, dd. 20-08-2012. 
11 Elders ook wel “cultuurveranderprogramma” genoemd, bijvoorbeeld in het interview met Anne-Mei The, dd.  
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In het vervolg van deze deelparagraaf is te lezen hoe de verandertheorie en -strategie van het pro-
gramma zich ontwikkelde in bovengenoemde richting. Hoewel termen als “DWC methodiek” en 
“DWC programma” anders deden vermoeden, was er geen sprake van een standaard programma 
dat telkens op dezelfde wijze werd ingezet. De bovenstaande doelstelling en visie bleven hetzelfde: 
het bevorderen van een verantwoordelijke houding en zelfstandig gedrag van zorgmedewerkers 
draagt bij aan de kwaliteit van zorg.  
 
Verandertheorie en - strategie 
 
De verandertheorie en hieruit voortvloeiende aanpak heeft door de jaren heen een ontwikkeling 
doorgemaakt. Om deze ontwikkeling te duiden, wordt gebruik gemaakt van de veranderkundige 
literatuur. Binnen de veranderkunde worden verschillende veranderstrategieën onderscheiden. Er 
bestaan verschillende indelingen, die verschillen in de mate waarop zij nadruk leggen op het achter-
liggende mensbeeld, de mate waarin verandering te plannen is of de rol van de veranderaar. De 
Caluwé en Vermaak (1999) hebben de verschillende indelingen geïntegreerd tot vijf verschillende 
manieren van denken over veranderen (De Caluwé & Vermaak, 1999). Hun indeling wordt veel ge-
bruikt en daarom is ervoor gekozen om het De Werkvloer Centraal programma te typeren aan de 
hand van deze indeling.  
 

 
Figuur 2: Verandertheorieën en -strategieën. Bron: Vermaak, De Caluwé, Haartsen (2010)12  
 

                                                           
12 (Presentatie van slideshare, http://www.slideshare.net/kvandagen/decaluwe, geraadpleegd op 7-10-2016) 
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Ruimte voor reflectie, inspiratie en motivatie 
 
Anne-Mei The (2005) concludeerde uit haar onderzoek dat de kwaliteit van zorg wordt bepaald door 
de relatie tussen medewerker en cliënt, en dat deze niet optimaal was doordat medewerkers gede-
motiveerd waren geraakt doordat de verbinding tussen medewerker, cliënt en management ont-
brak. The wilde dit graag ten positieve veranderen en bedacht daartoe een interventie die inhield 
dat er bijeenkomsten werden georganiseerd van één uur per week waarin medewerkers in een on-
gedwongen sfeer konden reflecteren op hun werk. Deze bijeenkomsten kregen de naam Tijd-voor-
Onszelf (TVO) en hadden als doel dat medewerkers hun motivatie weer konden ‘hervinden’. Het 
programma in deze eerste fase kan daarom getypeerd worden als een witdruk. Omdat The het be-
langrijk achtte dat medewerkers vrijuit konden spreken, mochten mensen met hogere posities zoals 
teammanagers en artsen hier niet bij zijn. 
 
Toewerken naar doelen 
 
Voortschrijdend inzicht leidde ertoe dat de TVO’s een ander karakter kregen. Het leek The goed als 
het niet bleef bij een uurtje ‘uitpuffen’, maar dat het doel was om de medewerkers als team de 
ruimte te geven met elkaar het verleden achter zich te laten en verder te gaan. De TVO’s moesten 
meer structuur krijgen, er diende naar een bepaald resultaat toegewerkt te worden. The13: 
 

‘In dat uitblaasuurtje werd wel duidelijk van je gaat niet eeuwig uitblazen, want dat dat is 
gewoon niet fijn (…). Het is soms heel lekker om flink te klagen, maar na een tijdje ga je weer 
over tot de orde van de dag, dan wil je een oplossing en dan wil je voor de oplossing wel wat 
doen. (…) Als je het 10 keer hebt gehad over de dochter van mevrouw Jansen die zo moeilijk 
doet, dan heb je een probleem te pakken (…) [want] waarom is het zo moeilijk om met fami-
lie te praten? (…) Is er een kennisvraag of wil je oefenen om beter te communiceren? (…) Ik 
zag zo’n opstapje naar bottom-up scholen.’ 

 
Volgens The is de sleutel om medewerkers zelf verantwoordelijk te maken voor verandering. In een 
document van DWC staat te lezen: ‘Het is de professional die het verschil kan maken en de verande-
ring is het meest krachtig en duurzaam als deze vanuit medewerkers zelf ontstaat.’ Door hen te leren 
zelf ‘weer’ verantwoordelijkheid te nemen zou hun intrinsieke motivatie toenemen en de kwaliteit 
van zorg verbeteren. DWC noemt dit het ‘bottom-up’ principe. Voor het programma betekende dit 
principe dat medewerkers in het programma de mogelijkheid kregen te bepalen welke onderwerpen 
prioriteit kregen.  
 
De verandertheorie van het programma verschoof hiermee van (her)motiveren naar leren, vanuit de 
veronderstelling dat veranderen ontwikkelen is. Het programma kreeg een leerbenadering: men ging 
ervan uit dat medewerkers geleerd kon worden om hun onderlinge communicatie te verbeteren, dat 

                                                           
13 Interview Anne-Mei The, dd. 23 januari 2014. 
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zij actief zijn, en dat zij kunnen leren organiseren en initiatief nemen. Dit perspectief, dat het pro-
gramma typeert als groendruk, reflecteert de tijdsgeest, waarin een neerwaartse verschuiving van 
verantwoordelijkheid plaatsvindt van hogere organisatieniveaus naar individuen en zij meer verant-
woordelijkheid krijgen. De starttrainingen werden onderdeel van het DWC programma. Hierin 
maakten medewerkers kennis met het gedachtegoed van DWC, werd de theorie en de werkvormen 
toegelicht en werd een begin gemaakt om medewerkers te leren hun gedrag te veranderen.  
 
Teammanagers waren nog steeds niet gewenst bij de bijeenkomsten vanwege de veiligheid (een 
voorwaarde voor de groendruk), maar gaandeweg ontstond het besef dat zij wel aansluiting moes-
ten houden bij de ontwikkeling en die hun medewerkers doormaakten. Men ervoer dat wanneer het 
management niet of te laat werd betrokken bij het programma, dit een goed resultaat tegenwerkte. 
Dit is inderdaad één van de valkuilen die De Caluwé en Vermaak beschrijven bij interventies van de 
groendruk. Daarom werd besloten hen in een latere trajectfase bij de bijeenkomsten aan te laten 
sluiten. Behalve het bijwonen van deze bijeenkomsten, was er voor hen (nog) geen rol binnen het 
programma weggelegd. 
 
De sturing van de trainers was niet zozeer directief maar vooral interactief: het uitwisselen van idee-
en en het samen nadenken werd gestimuleerd om zo samen tot een oplossing te komen, een typisch 
kenmerk van de groendruk. Dit geldt ook voor het feit dat medewerkers “bewust onbekwaam” wer-
den gemaakt door middel van spiegelen en rollenspellen. Zij leerden feedback geven aan elkaar en 
leidinggevenden14, reflecteren op hun gedrag, en ideeën uitwisselen. Dit gebeurde na de starttrai-
ningen in het kerninstrument TVO, waarin daarnaast ook ruimte bleef voor het reflecteren op het 
werk op ongedwongen wijze.  
 
Een andere ontwikkeling die ook de groendruk kenmerkt, is dat het programma ging werken met 
veranderaars die zelf onderdeel uitmaakten van de verandering. Volgens het train-de-trainer princi-
pe werden medewerkers door DWC opgeleid tot interne begeleiders (IB-ers). Zij namen de rol van 
de trainers over in de TVO’s die regelmatig plaatsvonden en waarin het leren een vervolg kreeg.  
 
In deze fase werd ook een feestelijke kick-off met theatervoorstelling aan het programma toege-
voegd. Het programma ontwikkelde zich snel en in 2007 kreeg het programma de naam De Werk-
vloer Centraal. Een onderzoek door het NIVEL (2009) bevestigde de positieve resultaten die deelne-
mende organisaties ervoeren van de inzet van het programma. 
 
Groei van het programma in aantal, lengte en omvang 
 
In 2010 vond het DWC programma aansluiting bij In voor zorg! dat in 2009 werd opgericht. De sa-
menwerking met In voor zorg! deed DWC groeien in meerdere opzichten. Ten eerste nam door de 

                                                           
14 Om het team volledig de ruimte te geven om hun eigen problemen te bespreken, was de manager er in 
eerste instantie niet bij, maar sloot later aan. Deze opzet zou in het DWC programma behouden blijven.  
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samenwerking met In voor zorg! het aantal opdrachten toe. Daarnaast werd de lengte van het pro-
gramma uitgebreid naar anderhalf jaar, een gedeelde wens van zowel In voor zorg! als DWC zelf, 
omdat zij inmiddels hadden ervaren dat een blijvende verandering één tot anderhalf jaar vereiste. 
Van het leren van nieuw gedrag aan medewerkers werd de beoogde verandering een cultuurveran-
dering: ‘De Werkvloer Centraal brengt een andere cultuur tot stand en een andere manier van wer-
ken’15. Zowel DWC als In voor zorg! redeneerden dat een interventie die cultuurverandering als doel 
had, zich diende te richten op de gehele organisatie om zo een blijvende verandering te bewerkstel-
ligen. Het nieuwe gedrag en de nieuwe boodschap moesten op verschillende geledingen onder-
steund en uitgedragen worden en verantwoordelijkheden moesten op verschillende niveaus belegd 
worden. De ervaring had geleerd dat het niet goed was dat managers en teamcoaches lang buiten 
de deur bleven, vertelde Anne-Mei The over de veranderingen die zich in het programma hadden 
voorgedaan16. De vragen en problemen die zich in die eerste fase voordeden, konden namelijk door 
leidinggevenden beantwoord worden. Volgens een betrokkene van In voor zorg! was het daarnaast 
belangrijk dat een verandering door de volledige organisatie gedragen moest worden, wilde deze 
bestendig of ‘onomkeerbaar’ zijn. Naast de teams, moest men volgens In voor zorg!-betrokkenen 
ook andere geledingen zoals de ondersteunende diensten, staf en leidinggevenden en het bestuur, 
en soms zelfs de Raad van Toezicht onderdeel maken van de verandering.  
 
Als een gevolg van deze nieuwe inzichten werd de opzet van het DWC programma veranderd. Er 
werd een basiselement aan de visie toegevoegd; de overtuiging dat het management onderdeel van 
en ondersteunend moesten zijn aan de verandering die medewerkers in gang zetten. Naast de ver-
binding die medewerkers met zichzelf (motivatie), onderling en met de cliënt hadden, werd nu ook 
aandacht besteed aan de verbinding tussen medewerker en de organisatie.  
 
Concreet betekende dit dat teammanagers niet langer alleen aansloten bij de medewerkers-
bijeenkomsten. Het midden en hoger management ontvingen in sommige organisaties ook trainin-
gen, waarbij gedrag werd geleerd dat aansloot bij het gedrag dat de medewerkers op de werkvloer 
geleerd werd.  
 
Voor de groei naar een integrale benadering tegen de achtergrond van een sterk veranderende be-
leidscontext, waren volgens zowel The als een betrokkene van In voor zorg! eerder dan trainers, 
organisatieadviseurs nodig, die organisaties op strategisch niveau ondersteunden bij de vraag ‘hoe 
komen we van A naar B?’. Zij werden expeditieleiders genoemd (‘externe of DWC trajectbegelei-
ders’ in dit rapport). Gedurende het gehele traject vond daarnaast regelmatig afstemming plaats 
tussen de intern en de extern trajectbegeleider en het hoger management over het verloop van het 
programma. Het DWC programma bevond zich op deze manier niet alleen op operationeel maar ook 
op strategisch niveau in alle geledingen van de organisatie. 
 

                                                           
15 Brondocument versie 1.3, dd. 20-08-2012 
16 Interview Anne-Mei The, dd. 23 januari 2014. 
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De grotere omvang van het programma maakte dat het lastig werd om voldoende en geschikte  
IB-ers te werven binnen de organisaties. Daarnaast was er weinig tijd beschikbaar binnen de trajec-
ten om hen voldoende opleiding te bieden zodat zij de benodigde competenties ontwikkelden. Lang-
zaam werd daarom afgestapt van het IB-er concept. In latere trajecten werd gewerkt met ambassa-
deurs gewerkt, medewerkers die als kartrekkers dienden te fungeren binnen hun team en aparte 
trainingen ontvingen over deze rol.  
 
Nog doelgerichter 
 
Met deze groei werd het programma, dat hierin al eerder een slag maakte (zie eerder onder het 
kopje ‘Toewerken naar doelen’) nog minder vrijblijvend en nog doelgerichter, oftewel, er werden 
blauwdruk elementen aan het programma toegevoegd. Dit gebeurde opnieuw onder invloed van de 
organisaties en In voor Zorg!. Allereerst werd er meer structuur aangebracht in het programma door 
het op te delen in drie fases, volgens het zogenaamde fasemodel. Onderstaande illustratie geeft het 
‘klassieke fasemodel’ schematisch weer zoals dat bij aanvang van de eerste trajecten in 2012 binnen 
het programma in omloop was. Het ‘klassieke’ fasemodel verdeelt het trainingsprogramma onder in 
drie fases: ‘motiveren’, ‘professionaliseren’ en ‘verbinden’. Het fasemodel was aan verandering on-
derhevig en werd bij verschillende organisaties vaak net anders gepresenteerd.  
 

 
 
Figuur 3: DWC fasemodel (bron: Brondocument versie 1.3). 
 
In fase 1 was ruimte voor motiveren en inspireren, de witdruk elementen. In fase 2 werden mede-
werkers getraind om zich te “professionaliseren” en leerden zij hun onderlinge communicatie te 
verbeteren, zich te organiseren en initiatief te nemen. Hiertoe leerden medewerkers een verander-
agenda op te stellen, een hulpmiddel om zelfstandig de veranderingen te realiseren. De agenda zou 
hen helpen de gewenste veranderingen te concretiseren en zicht te houden op de planning en uit-
voering van de verbeteracties. Fase 3 was gericht op het ‘borgen’ van het gedachtegoed van het 
programma binnen de organisatie en had als doel om de medewerkers ‘weer’ in verbinding te laten 
zijn met cliënten, maar ook met collega’s, management en de organisatie met haar visie en missie, 
een witdruk kenmerk. Ook deze fase werd later doelgerichter: de nadruk verschoof van wit naar 
blauw, zie onder het kopje ‘Betrekken van cliënten en familie’.  
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Een andere manier waarop de doelgerichtheid groter werd, is dat het programma steeds vaker werd 
ingezet voor het behalen van organisatiedoelen. Het programma werd bijvoorbeeld ingezet om zelf-
sturende teams te creëren en medewerkers te leren de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. 
Door de inzet van het programma voor het behalen van organisatiedoelen werd het belangrijkste 
witdruk element van het programma, fase 1, inmiddels ook wel de ‘rouwfase’ genoemd, steeds klei-
ner. 
 
Een vaste visie, maar flexibele inzet van instrumenten 
 
Met de inzet van organisatiedoelen openbaarde het programma zich als een programma-op-maat, 
dat naar eigen zeggen een vaste visie heeft en daarnaast instrumenten die flexibel kunnen worden 
ingezet. Hiermee reflecteert het programma de tijdsgeest in het publieke domein, waarin grote 
waarde aan flexibiliteit en maatwerk wordt gehecht. The geeft aan hiervoor opzettelijk te hebben 
gekozen: het programma zou alleen kunnen slagen wanneer het zich aanpaste aan de context van de 
organisatie waar het werd ingezet, alsook de landelijke ontwikkelingen op zorggebied. Naast de 
kerninstrumenten zoals de TVO en de trainingen kent het programma een flexibele schil van diverse 
andere instrumenten, zoals themaworkshops, en ook binnen de trainingen zijn verschillende trai-
ningsmodellen en -theorieën die gehanteerd kunnen worden. De trainers hebben dan ook geen uni-
versele aanpak: de keuze voor instrumenten maken zij op basis van de specifieke context alsmede 
van hun persoonlijke voorkeur en achtergrond.  
 
Hoewel voor ingewijden de flexibiliteit duidelijk was, dachten sommige buitenstaanders zoals een 
betrokkene van het Ministerie van VWS bij het programma aan een coherent geheel. De hantering 
door DWC van het woord ‘methodiek’ lijkt hiertoe bij te hebben gedragen. The licht toe17 dat zij met 
deze term de visie van het programma aanduidde, niet de daaruit afgeleide inhoud en opzet van het 
programma.  
 
Monitoring en evaluatie 
 
Met de groeiende nadruk op het behalen van (organisatie)doelen, kwam ook de roep vanuit In voor 
zorg! en zorgorganisaties om de resultaten van het programma inzichtelijker te maken. Om aan deze 
oproep gehoor te geven, ontwikkelde DWC de effectmeting (later ‘Klimaatscan’ genoemd, zie on-
der). Dit was oorspronkelijk een vragenlijst om de beleving van de zorg van medewerkers te meten 
op drie momenten in het programma om zo het effect van het programma te kunnen vaststellen. 
Daarnaast dienden de resultaten als ‘interne motor tot verandering’ door ze in verdiepingssessies 
met medewerkers te bespreken en zo verbeterpunten voor de teams te identificeren. Naast de ef-
fectmeting begon men organisatiekengetallen zoals klanttevredenheid- en medewerkertevreden-
heidsscores en ziekteverzuim van personeel te gebruiken om de resultaten van het programma te 

                                                           
17 Interview Anne-Mei The, dd. 3 oktober 2016. 
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meten. Het programma kreeg hierdoor kenmerken van de blauwdruk, waarin meten en het behalen 
van resultaten centraal staan. 
 
Betrekken van cliënten en familie 
 
In voor Zorg! en ook zorgorganisaties gaven aan graag de cliënt en zijn perspectief meer in het pro-
gramma betrokken te zien. Het ‘verbinden’ van medewerkers met cliënten en familieleden was wel-
iswaar een belangrijk doel van DWC, maar in het programma kwam dit nauwelijks tot uiting18 door-
dat het bijna uitsluitend op de medewerkers gericht was. Daarom breidde DWC de effectmeting uit 
door een aparte versie van de vragenlijst te ontwerpen voor teammanagers, cliënten en familie en 
deze gelijktijdig met de medewerkersvragenlijsten af te nemen. Medewerkers, cliënten en familie 
werd vervolgens de ruimte geboden om met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten in de zoge-
naamde dialoogbijeenkomsten, met als doel nader tot elkaar te komen. De effectmeting werd om-
gedoopt tot Klimaatscan en de resultaten werden als weersymbolen op een weerkaart gepresen-
teerd om ze toegankelijker te maken. Aangezien men ervan uit ging dat medewerkers in fase 3 in-
middels over voldoende capaciteiten zouden beschikken om met hen in gesprek te gaan en hun 
feedback op een constructieve manier in ontvangst te nemen, kregen de dialoogbijeenkomsten een 
plaats in deze fase van het programma. 
 
Met de introductie van de dialoogbijeenkomsten werd er opnieuw een element kenmerkend voor 
de witdruk geïntroduceerd. Deze kregen echter al snel het karakter van de blauwdruk: ze werden 
vaak gebruikt om toe te werken naar bepaalde doelen, bijvoorbeeld het realiseren van meer familie-
participatie. 
 
Samenvatting 
 
De focus van het programma verschoof in de onderzoeksperiode van het creëren van ruimte voor de 
professional naar het decentraliseren van taken naar professionals, cliënten en mantelzorgers. Deze 
verschuiving is zichtbaar in de DWC trajecten en werd ingegeven door In voor zorg!, dat zich steeds 
minder interesseerde voor minder grijpbare witdruk elementen zoals verbinden en motiveren en 
steeds meer van zowel DWC als de organisaties verlangde dat zij zich zouden inspannen om zich 
‘toekomstbestendig’ te maken en zich daarom te richten op het realiseren van operationele doelen 
(blauwdruk) in het kader van ‘meer doen met minder’, oftewel het vergroten van de efficiëntie. In 
het algemeen is in termen van het model van De Caluwé en Vermaak (1999) een ontwikkeling zicht-
baar van een programma gericht op inspiratie en motivatie (witdruk), naar een focus op leren 
(groendruk), naar vervolgens het toewerken naar doelen (blauwdruk), waarbij elementen van de 
verschillende typen naast elkaar bleven bestaan. De moeilijkheden en dilemma’s die betrokkenen 
zoals zorgmedewerkers, managers en DWC trainers ervoeren en die in dit rapport aan bod komen, 
geven voor een groot deel de spanning tussen deze verschillende elementen weer.  

                                                           
18 Om deze reden werd de effectmeting ook afgenomen bij teammanagers en soms bij paramedici: ook met 
hen moest de verbinding met medewerkers worden ‘hersteld’. 
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1.2.2 Profielen van de veranderaars 
 
De DWC-trainers waren allen zelfstandige coaches en trainers die aan DWC waren gelieerd vanuit 
een eigen training-, advies-, of coachingsbureau. Zij hadden een achtergrond in de zorg, in de sociale 
wetenschappen, in het theater of in de juridische dienstverlening. Een aantal trainers was hun loop-
baan gestart als manager in een commerciële organisatie. Er waren onder hen voormalig commerci-
eel directeuren, sales, marketing en gebiedsmanagers. De IB-ers (Interne Begeleiders) die werden 
ingezet hadden een achtergrond in de zorg of werkten in de administratie, of bij het interne oplei-
dingsbureau van hun organisatie. Velen van hen gaven met regelmaat scholingen aan medewerkers 
binnen hun organisatie. Een enkeling, zoals de IB-er die een achtergrond had in het sociaal pedago-
gisch werk, was opgeleid en had werkervaring als coach. De ambassadeurs van de zorgteams in het 
De Bosrand traject waren meestal verpleegkundigen en/of zorgcoördinatoren. Zij waren aangewe-
zen door hun teammanager wanneer deze hen geschikt achtte voor de rol, of hadden zichzelf opge-
geven na een informatiebijeenkomst van DWC over de rol van ambassadeur. Ook onder de parame-
dici stonden ambassadeurs op. In het algemeen gold dat niet alleen medewerkers die al een kartrek-
kersrol hadden binnen hun team ambassadeur werden; onder hen bevonden zich ook velen die min-
der zichtbaar waren binnen hun team. Of er een verband was met een aanstelling uit eigen bewe-
ging of op aanwijzen van de teammanager, is niet duidelijk.  
 
1.2.3 Context van de DWC trajecten: onrustige tijden 
 
Zonder uitzondering vonden de zes projecten (2013-2016) plaats tegen de achtergrond van grote 
veranderingen in het zorgbeleid (aangekondigde vijfhonderdmiljoen bezuinigingen in de zorg, de op 
handen zijnde extramuralisering, het wijkgerichte werken, de nadruk op participatie van het net-
werk, de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz)). Daarnaast waren deze trajecten interventies 
binnen organisaties waar processen van wijziging van interne organisatiestructuur aan de orde van 
de dag waren (fusies, verhuizingen, integraler werken en terugdringen van het management, bezui-
nigingen in personeel op de afdeling, wijzigingen van thuiszorgroutes). Al deze processen gaven on-
der medewerkers grote gevoelens van onrust en onzekerheid. Velen van hen moesten met nieuwe 
cliënten, nieuwe of minder collega’s en binnen een nieuwe organisatie gaan werken. Zonder uitzon-
dering leefde er onder hen angst over de toekomst van hun werk.  
 
Deze angst had een belemmerende werking op het veranderingsproces, dat hierdoor vertraagde. In 
verschillende trajecten (Het Hoge Zand, Rijterhof, De Bosrand, Amicitia) was een spanning waar-
neembaar tussen enerzijds het creëren van ruimte voor deze structurele onrust en het bespreken 
van bijbehorende gevoelens en anderzijds de focus op de concrete doelstellingen van het verander-
traject. Het aan de orde stellen van deze gevoelens en behoeften kostte tijd, ruimte en aandacht en 
ze konden niet altijd worden weggenomen omdat toekomstige ontwikkelingen nog onzeker waren. 
 
Daarnaast waren medewerkers vaak sceptisch over blijvende effecten van het programma: zij had-
den naar eigen zeggen al zovele trainingen en projecten zien komen en gaan. Omdat het programma 
doorgaans positief werd beoordeeld, sprak men vaak de wens uit voor continuïteit van het pro-
gramma op welke manier dan ook. Wanneer er geen vervolg werd gegeven aan een bepaalde sessie 
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of wanneer men niet werd geïnformeerd over hoe het traject er in grote lijnen uit zou gaan zien, 
zorgde dit dan ook snel voor nog meer scepsis: ‘Zie je wel, ook dit houdt weer op en dus verandert er 
niks’. 
 

 Methode van onderzoek 1.3
 
Het doel van dit onderzoek was het evalueren van het DWC programma in zes organisaties. In deze 
paragraaf wordt de opzet besproken die voor dit onderzoek gehanteerd werd. Deze valt uiteen in 
het evaluatiemodel en design, dataverzameling, procedure en positie van de onderzoekers. De para-
graaf wordt afgesloten met een verantwoording van de aard van de opbrengst van dit onderzoek. 
 
1.3.1 Evaluatiemodel, onderzoeksvraag en design 
 
Evaluatiemodel en onderzoekvraag 
 
Het verzoek van In voor zorg! om ‘het DWC programma’ te evalueren, bleek gaandeweg de trajecten 
niet vanzelfsprekend omdat de programmatrajecten divers van opzet en inhoud waren. De onder-
zoekers kozen er daarom voor om zich te richten op het opsporen van werkzame mechanismen in de 
verschillende trajecten. Het Realist Evaluation evaluatiemodel bleek hiervoor bijzonder geschikt.  
 
Het Realist Evaluation model (Pawson & Tilley, 1997; Kazi & Spurling 2002; Hewitt, Sims & Harris, 
2012) is ontwikkeld door Pawson en Tilley (1997) voor het evalueren van ‘complexe sociale interven-
ties’ (Pawson et al, 2004; 2005). Net als het De Werkvloer Centraal programma, zijn complexe socia-
le interventieprogramma’s die het veranderwerk niet zelf doen. Deze programma’s trainen deelne-
mers van het programma. Het zijn deze deelnemers van het programma die de verandering teweeg 
brengen. Dat doen zij als zij de instrumenten toepassen die ze binnen het programma geleerd heb-
ben.  
 
Het Realist Evaluation Model met regelmaat toegepast voor het evalueren van interventies in de 
gezondheidszorg (zie bijvoorbeeld Greenhalgh, Humphrey, Hughes, Macfarlane, Butler en Pawson, 
2009, en Byng, Norman en Redfern, 2005). Het model maakt het mogelijk om het effect dat de om-
geving van het de interventie op het resultaat heeft in de analyse mee te nemen. Het houdt er daar-
bij rekening mee dat interventies over de tijd veranderen (Hewitt et al., 2012). 
 
De bedenkers van het model gaan ervan uit interventies bestaan uit mechanismen. Hiermee bedoe-
len zij onderliggende processen die de effecten van de interventie produceren. Met mechanismen 
worden niet de instrumenten van de interventie bedoeld, maar de manier waarop deze worden 
ingezet en hoe er over de instrumenten wordt gedacht, tot en met hoe deze ontvangen wordt door 
de deelnemers aan het programma (Hewitt et al., 2012). Het model stelt dat deelnemers wat zij 
hebben geleerd altijd in interactie met, en reflecterend op hun sociale omgeving inzetten. Als gevolg 
daarvan is het niet alleen het mechanisme (M), maar ook de interactie met hun omgeving, de con-
text (C) die de uitkomst (O, van “outcome”) van de interventie bepaalt.  
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Schematisch weergegeven ziet het model er als volgt uit:  
 
Uitkomst (O) = Mechanisme (M) + Context (C).   
 
De vraag die met behulp van dit model beantwoord kan worden is dan ook niet of een interventie 
werkt, maar wat werkt er aan deze interventie, voor wie, in welke omstandigheden en waarom?  
 
In dit rapport beschrijven wij de wijze waarop de verschillende beoogde uitkomsten (ook wel doe-
len) waar het DWC programma aan bij moest dragen, werden bereikt. Dat doen we door per beoog-
de uitkomst na te gaan welke mechanismen er in het programma aanwezig waren en welke factoren 
in de specifieke context waarin het programma werd uitgerold, bijdroegen dan wel afdeden aan het 
bereiken van die beoogde uitkomst. In navolging van Greenhalgh et al. (2009) maakt de versie van 
het model dat wij gebruiken onderscheid tussen bevorderende (C+) en belemmerende  
(C-) contextfactoren. Het model ziet er dan als volgt uit:  
 
Uitkomst (O) = Mechanisme (M) + (C+ en C-)   
 
In dit rapport wordt, kortom, niet de vraag gesteld of een programma ‘werkt’, maar hoe de beoogde 
uitkomsten van het programma gevormd, bevorderd en belemmerd worden door de interactie van 
de context van het programma met haar mechanismen voor verandering (Greenhalgh, Humphrey, 
Hughes, Macfarlane, Butler & Pawson, 2009). 
 
De onderzoeksvraag daarbij luidt:  
 

Welke mechanismen waren aanwezig in de transities die het DWC programma bij de verschillende 
organisaties ondersteunde en welke contextfactoren hadden een bevorderende dan wel belemme-
rende invloed op deze mechanismen? 

 
Het identificeren van de mechanismen en het achterhalen van de contextfactoren die hun werking 
beïnvloedden, vormden de twee doelen van het onderzoek. 
 
Design 
 
Als design van dit onderzoek is gekozen voor kwalitatief meervoudig casusonderzoek, het zoge-
noemde embedded multiple-case design (Yin, 1994). Zoals hierboven reeds genoemd, werden zes 
DWC trajecten geïncludeerd in het onderzoek. Het betrof trajecten bij Het Hoge Zand, Rijterhof, Het 
Veen, Amicitia, De Bosrand en Anta Zorg. Deze trajecten hadden plaats in de periode april 2013 t/m 
november 2015. Figuur 4 geeft de trajecten overzichtelijk weer door de tijd. 
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Figuur 4: De zes DWC trajecten geplaatst in de tijd. Bij alle trajecten werd het programma zowel in-
tra- als extramuraal ingezet, met uitzondering van Rijterhof, waar alleen thuiszorgteams het pro-
gramma volgden. 
 
Om de mechanismes in de transitietrajecten te kunnen achterhalen, was het nodig om de processen 
die gaande waren diepgaand te begrijpen. Daarom werden per organisatie enkele teams geselec-
teerd die voor langere tijd gevolgd werden.  
 
Methode 
 
Bij het volgen van de teams is gekozen voor etnografische onderzoeksmethoden (interviews en par-
ticiperende observatie). Deze kwalitatieve methode wordt met name gebruikt binnen de antropolo-
gische wetenschap en heeft als doel het begrijpen van processen en gedrag in context en het vor-
men van theorie vanuit waarnemingen in de praktijk. Semi-gestructureerde interviews en participe-
rende observaties vormen dan ook de kern van deze methode, waarbij de focus ligt op het verzame-
len en vergelijken van de perspectieven van verschillende partijen. Er wordt op exploratieve en in-
ductieve wijze te werk gegaan. Een belangrijk voordeel van dit type onderzoek is dat het onder-
zoeksproces iteratief en cumulatief is, dat wil zeggen dat dataverzameling en analyse voortdurend 
op elkaar ingrijpen en op elkaar voortbouwen. Deze werkwijze stelt de onderzoekers in staat om in 
de loop van de studie die processen te identificeren en te onderzoeken die het meest belangrijke 
veranderwerk lijken te doen.  
 
Deze werkwijze betekent dat de hoeveelheid tijd en aandacht die de onderzoekers per traject be-
steed hebben aan onderdelen van het DWC programma en bepaalde personen of organisatiegele-
dingen, per traject verschillend zijn: de onderzoekers hebben zich laten leiden door de mate waarin 
bepaalde thema’s onderwerp van gesprek waren binnen de trajecten.  
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Aanvullend aan het kwalitatieve onderzoeksdeel werd een kwantitatieve vragenlijst ingezet om te 
achterhalen hoe de trajecten gemiddeld genomen door medewerkers werd beoordeeld en of deze 
beoordelingen aansloten bij de kwalitatieve bevindingen. De vragenlijst bevatte naast gesloten be-
oordelingsvragen ook een aantal open vragen.  
 
Omvang van het onderzoek binnen de trajecten 
 
In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de zes trajecten in duur, doelstelling en doelgroepen. 
Tevens is een kolom opgenomen met het aantal en het type teams dat in dit onderzoek is betrokken. 
Dit biedt de mogelijkheid om de omvang van het onderzoek in relatie tot de omvang van de trajec-
ten te zien. 
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Tabel 2: Schematische weergave van de zes DWC onderzoekstrajecten en de omvang van het onderzoek binnen deze trajecten  
 

Organisatie  Periode DWC 
trajecten 

Duur trajec-
ten 

Belangrijkste doelstelling Doelgroepen Inzet DWC metho-
diek 

Onderzoek naar DWC 
methodiek 

Anta Zorg 
intramuraal19 

Oktober 2012 – 
mei 2014 

18 maanden De teams zelfstandiger positioneren, 
zodat medewerkers hun eigen verant-
woordelijkheid (kunnen) voelen en hun 
eigen support (leren) organiseren gericht 
op heldere doelstellingen. 

Medewerkers zorg en facilitair 
(alle 2 teams) en hun teamma-
nagers 

1 van de 10 locaties 
 

2 zorgteams, 1 facili-
tair team 

Anta Zorg 
extramuraal19 

Oktober 2012 – 
mei 2014 

18 maanden Zelfsturende teams creëren Medewerkers zorg (2 teams) en 
hun teammanagers 

2 van de 12 thuis-
zorgteams  

1 thuiszorgteam 

Het Veen  April 2013 – juni 
2014 

15 maanden Verantwoordelijke medewerkers die een 
fundamentele bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van leven en de kwaliteit van 
zorg van de cliënt/bewoner. 

Medewerkers zorg (Intramu-
raal: 14 nieuwe  teams, 13 
doorstart, extramuraal 3 nieu-
we teams) en teammanagers, 
hoger management 

Alle VV&T locaties en 
-teams (waarvan 5 
intramurale locaties 
eerder het DWC 
programma doorlie-
pen) 
 

2 intramurale teams, 1 
thuiszorgteam 

Het Hoge 
Zand 

April 2013 – 
december 2014 

18 maanden 
tot 8 sessies 

Cliënt centraal stellen, organisatietransi-
tie naar bottom-up werken. Later toege-
voegd: zelfsturing. 

Medewerkers zorg en hun 
(team)managers en coaches en 
ondersteunende diensten 

5 intramurale loca-
ties, 8 thuiszorgloca-
ties 

1 intramuraal team, 1 
thuiszorgteam 

Amicitia April 2014 – 
november 2015 

18 maanden Zelfsturing/zelfverantwoordelijkheid,  
zelfredzaamheid cliënt en familie-
participatie en ambassadeurschap 

Alle medewerkers VVT, mana-
gers facilitair, ondersteunende 
diensten en vrijwilligers. 

12 teams (waarvan 2 
thuiszorg) 

2 intramurale teams 

De Bosrand Mei 2014 – 
september 2015 

17 maanden De kwaliteit van samenwerken van me-
dewerkers verbeteren zodat zij toegerust 
zijn om te werken met de eigen regie en 
zelfredzaamheid van de cliënt als uit-
gangspunt voor de zorg. 

Medewerkers zorg (alle 15 
teams) en hun  teammanagers, 
hoger management 

Alle VV&T (5 locaties, 
twee thuiszorg-
teams) 

2 intramurale teams 

Rijterhof September 2014 
– maart 2015 

6 maanden Zelfsturende teams verder toerusten Medewerkers zorg (7 teams) en 
hun teammanagers 

7 van de 52 thuis-
zorgteams 

2 thuiszorgteams 

                                                           
19 Bij het trajecten van Anta Zorg werden aparte trajecten onderscheiden voor een intramurale locatie en de thuiszorgtak. 
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1.3.2 Doelgroep, dataverzameling en analyse 
 
Doelgroep en dataverzameling 
 
De onderzoeksperiode liep van april 2013 t/m november 2015. De periode van aanwezigheid en in-
tensiteit van dataverzameling waren per onderzoeker en per casus verschillend. Hier liggen pragma-
tische redenen aan ten grondslag. Zoals in Figuur 4 en 5 te zien is, was er overlap tussen de verschil-
lende trajecten. Hierdoor vonden belangrijke gebeurtenissen vaak gelijktijdig plaats, waardoor de 
onderzoekers moesten kiezen welke zij bij wilden wonen. Zij besloten daarom om ieder aan één van 
de organisaties prioriteit toe te kennen en hier de meeste data te verzamelen. De trajecten bij Het 
Hoge Zand, De Bosrand en Amicitia werden hierdoor het meest intensief gevolgd. In onderstaande 
figuur staat een overzicht van de zes trajecten weergegeven over de tijd met daarbij de onderzoeks-
periode aangeduid. 
 

 
Figuur 5: Overzicht van de zes DWC trajecten met daarbij de onderzoeksperiodes. In alle trajecten 
werden twee zorgteams in het onderzoek betrokken. Bij Het Hoge Zand en Anta Zorg daarnaast ook 
een facilitair team. 
 
Bij ieder traject viel het einde van het onderzoek (ongeveer) samen met het einde van het DWC tra-
ject. Hierdoor kunnen geen verregaande conclusies worden getrokken over langetermijneffecten.  
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Kwalitatief onderzoeksdeel 
 
Per traject werd het onderzoek uitgevoerd op alle organisatieniveaus en bij alle partijen die bij het 
DWC programma betrokken waren. Zo observeerden de onderzoekers bij zorgmomenten, in team-
vergaderingen van zorgmedewerkers, in managementoverleg en bij DWC bijeenkomsten. Interviews 
werden gehouden met DWC trainers en coaches, interne trajectbegeleiders, senior managers, team-
leiders en medewerkers op de werkvloer. Omdat het programma hoofdzakelijk medewerkers op de 
werkvloer als doelgroep had, lag bij deze groep het zwaartepunt van de dataverzameling. In totaal 
werden er 180 semigestructureerde interviews uitgevoerd en werd er 850 uur geobserveerd. Zie de 
casusbeschrijvingen (in losse bijlagen) voor een gedetailleerde beschrijving van de dataverzameling 
per casus. 
 
Kwantitatief onderzoeksdeel 
 
Het uitzetten van de vragenlijsten bleek lastig in de praktijk. Drie van de zes organisaties achtten het 
niet wenselijk gezien er al een aantal vragenlijsten op hetzelfde moment circuleerden, zoals de CQ-
index en de Klimaatscan van DWC. Alleen Het Hoge Zand, Het Veen en De Bosrand gaven toestem-
ming om de vragenlijst af te nemen. Er werden in totaal 381 vragenlijsten afgenomen (371 bij Het 
Hoge Zand, 44 bij De Bosrand en 13 bij Het Veen)20. In de casusbeschrijving van Het Hoge Zand is een 
analyse van de resultaten van de vragenlijst (zie losse bijlage IV) opgenomen. De respons bij Het 
Veen en De Bosrand was te laag om een kwantitatieve analyse uit te voeren. Deze resultaten zijn 
daarom niet weergegeven. Ook is er geen kwantitatieve analyse op overkoepelend niveau gedaan: 
de resultaten zouden immers voornamelijk de resultaten van het traject van Het Hoge Zand weerge-
ven. De resultaten voor Het Hoge Zand vertonen grote overlap met de resultaten uit de kwalitatieve 
analyse. Dit laat zien dat er weinig tot geen sprake was van methode gerelateerde bias. De vragen-
lijstresultaten voor Het Hoge Zand worden in dit rapport gebruikt als aanvulling op de uitkomsten 
van het kwalitatieve onderzoeksdeel. Waar van toepassing wordt hiernaar verwezen in een voetnoot.  
 
Bestaande literatuur 
 
Een uitgebreide literatuurstudie valt buiten het bereik van dit rapport. Op slechts enkele plaatsen 
wordt naar andere literatuur gewezen om bepaalde fenomenen te kunnen duiden. 
 
  

                                                           
20 Dat er bij Het Hoge Zand een relatief groot aantal vragenlijsten werd ingevuld, heeft meerdere redenen. De 
organisatie is groot van omvang is en het DWC programma werd organisatiebreed ingezet, waardoor het aantal 
deelnemers aan het programma erg groot was. De vragenlijst werd daarnaast ook organisatiebreed ingezet. Bij 
het traject van Het Veen, eveneens een groot traject, werd dit niet toegestaan vanwege het grote aantal me-
tingen dat tegelijkertijd liep, en bij De Bosrand was het traject kleiner van omvang en werd ook een organisa-
tiebrede afname van de vragenlijst niet toegestaan.  
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Analyse 
 
De analyse van de resultaten vond zowel tijdens als na de onderzoeksperiode plaats. Zoals al be-
schreven in de eerste deelparagraaf grepen dataverzameling en analyse voortdurend op elkaar in en 
bouwden op elkaar voort. Verder bespraken de onderzoekers regelmatig gedurende hun trajecten 
hun voorlopige bevindingen met elkaar. Na afloop van de dataverzameling schreven de onderzoekers 
ieder hun casusverslagen met daarin hun analyses van het programma. Deze verslagen zij losse bijla-
gen bij dit rapport. De etnografische methode maakt dat zij verschillend zijn van opbouw, inhoud en 
schrijfstijl.   
De overkoepelende analyse bestond geheel volgens het Realist Evaluation model uit het identificeren 
van bevorderende en belemmerende contextfactoren uit alle casussen samen. Dit werd gedaan door 
niet te focussen op de inhoud, maar op het proces dat plaatsvond en gebeurde op de volgende wijze: 
 
Tabel 3: Analysestappen Realist Evaluation model 

Analysestappen Voorbeeld 

Een uitkomst wordt bereikt. Linda laat een verantwoordelijke houding 
zien 

a) Wat gebeurde er? Linda zegt dat ze inziet dat ze geen initiatief 
toont 

b) Welk instrument werd ingezet? Cirkel van invloed en betrokkenheid van Ste-
phen Covey 

c) Welke mechanisme trad in werking? Linda leert een verantwoordelijke houding 
aan te nemen 

d) Welke contextfactoren maken dat dit in-
strument (in dit geval) werkte?  

Het management keurde haar initiatief goed 

  
Bevorderende en belemmerende contextfactoren werden op twee niveaus geïdentificeerd: op tra-
jectniveau (Hoofdstuk 2) en op strategisch niveau (Hoofdstuk 3). Deze zijn het resultaat van het 
scheiden en onderverdelen van de veelheid aan termen die gebruikt werden voor gerelateerd veron-
derstelde processen zoals ‘bottom-up’, ‘motiveren’, ‘professionaliseren’, ‘verbeteren van de kwaliteit 
van werken en zorg’, die zelden concreet geoperationaliseerd werden. Het aangebrachte onder-
scheid is kunstmatig en doet mogelijkerwijs niet volledig recht aan de onderlinge samenhang van 
deze termen. Daarnaast bestaat er tussen veel van de mechanismen enige overlap. 
 
1.3.3 Procedure  
 
Het eerste contact met de organisatie in kwestie verliep doorgaans via de intern trajectbegeleider 
van het DWC programma en/of de DWC trajectbegeleider (‘expeditieleider’). Zij en/of de betrokken 
managers ondersteunden bij het kiezen van teams en het creëren van toegang tot deze teams en 
DWC bijeenkomsten. Het informeren van alle betrokkenen gebeurde door middel van een informa-
tieblad (zie bijlage II voor een voorbeeld) en een persoonlijke introductie. Het bijwonen van bijeen-
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komsten en aanwezig zijn op de werkvloer gebeurde, indien nodig, in overleg met de interne traject-
begeleider en indien gewenst andere personen, zoals teammanagers.  
 
Werving van medewerkers voor interviews gebeurde door een wervingsvraag toe te voegen aan de 
Klimaatscan van DWC en tijdens het observeren. Deelnemers aan interviews ontvingen voor de start 
van het interview een korte toelichting over het onderzoek op papier. Vervolgens werd gevraagd of 
hij of zij akkoord ging en zo ja, of hij of zij bezwaar had tegen opname van het interview met een 
voicerecorder. Na tekenen van het toestemmingsformulier (bijlage III) startte het interview. 
 
De onderzoekers 
 
Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van drie onderzoekers, Susanne van den Buuse en 
Mark Smit en Laura Vermeulen, allen promovendi aan de Universiteit van Amsterdam. Laura Ver-
meulen volgde het DWC traject in Het Hoge Zand, Susanne van den Buuse in Anta Zorg, Het Veen en 
De Bosrand en Mark Smit in Amicitia en Rijterhof. Een deel van het onderzoek bij Het Veen werd 
uitgevoerd door Annelieke Driessen, tevens promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Een 
deel van het onderzoek bij Anta Zorg werd uitgevoerd door Barbara Beek, toenmalig onderzoekster 
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij hebben slechts dit deel van het onderzoek uitgevoerd. 
 
1.3.4 Positie en invloed onderzoekers 
 
Positie onderzoekers binnen de organisaties 
 
De onderzoeksperiode bij de zes organisaties werd gekenmerkt door vele, vaak ingrijpende, ontwik-
kelingen in de zorg. Deze hadden een duidelijke weerslag op de organisaties en hun personeel. Er 
was onrust onder de zorgmedewerkers en velen vreesden voor hun baan. Dit had op verschillende 
manieren invloed op de DWC trajecten (zie hiervoor deelparagraaf 1.2.3). In sommige gevallen had-
den deze ontwikkelingen gevolgen voor de positie van de onderzoeker. Bij enkele trajecten werden 
de onderzoekers, vanwege hun wijze van observatie waarbij af en toe geschreven aantekeningen 
werden gemaakt, door enkele medewerkers geassocieerd met interne auditeurs. Dit bemoeilijkte in 
eerste instantie het opbouwen van een vertrouwensband met medewerkers, hetgeen essentieel was 
voor het uitvoeren van participerende observatie. In deze gevallen werden onderzoeker met voor-
zichtigheid tegemoet getreden vanuit een de angst dat de onderzoeker zijn bevindingen zou door-
spelen naar anderen. Dit gebrek aan vertrouwen verdween toen medewerkers de onderzoekers be-
ter leerden kennen. 
 
Een ander aspect dat de positie van de onderzoekers bemoeilijkte was dat medewerkers moeite 
hadden de onderzoekers als onafhankelijk van het DWC programma te beschouwen. Sommige me-
dewerkers stelden zich hierdoor sociaal wenselijk op of waren minder open. De onderzoekers tracht-
ten dit zoveel mogelijk tegen te gaan door vooraf veel aandacht te besteden aan het voorstellen, hun 
positie voortdurend toe te lichten en het maken van aantekeningen en opnames zoveel mogelijk in 
openheid te doen of indien nodig zelfs te beperken.  
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Aanwezigheid onderzoekers stimuleert onbedoeld de verandering 
 
De aanwezigheid van de onderzoekers had nog een ander effect, namelijk dat zij onbedoeld voor 
bewustwording zorgden bij medewerkers van de houding en gedrag die het DWC programma hen 
probeerde aan te leren. Alleen al de aanwezigheid van de onderzoeker herinnerde medewerkers aan 
de houding en het gedrag dat van hen verlangd werd en zijn of haar vragen over de technieken en 
onderwerpen besproken in het DWC programma zetten aan tot reflectie hierover. Op deze wijze 
hielpen de onderzoekers onbedoeld mee aan het bewerkstelligen van een verandering.  
 
1.3.5 Ethische overwegingen 
 
Vertrouwelijkheid van de onderzoeksgegevens 
 
Gegevens die tijdens het onderzoek werden verzameld werden als strikt vertrouwelijk beschouwd. In 
de resultaten worden de persoonlijke gegevens van respondenten niet genoemd. Ook werd er geen 
persoonlijke informatie over respondenten of cliënten verkregen tijdens het onderzoek met anderen 
dan de medeonderzoekers worden gedeeld. 
 
Onafhankelijke begeleidingscommissie en het voorkomen van belangenconflicten 
 
Een onafhankelijke commissie werd ingesteld om het onderzoek te begeleiden. Redenen om deze 
commissie aan te stellen waren de betrokkenheid van onderzoeker Mark Smit als medewerker van 
het DWC programma, en Anne-Mei The, oprichtster van het programma die tevens staflid van de 
onderzoeksgroep was waarbinnen het onderzoek werd uitgevoerd en promotor van onderzoeker 
Laura Vermeulen. De commissie bestond uit: 

- Prof. Dr. Anita Hardon, directeur Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van 
de Universiteit van Amsterdam 

- Prof. Dr. Dick Willems, hoogleraar medische ethiek aan het Academisch Medisch Centrum  
- Prof. Dr. Gerhard Smid, verbonden aan de PhD School of Management van de Faculteit Ma-

nagement, Science & Technology van de Open Universiteit, en daarnaast als onderzoe-
ker/adviseur verbonden aan Stichting Sioo, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en 
Veranderkunde.   

 
De commissie kwam in totaal viermaal bijeen om de voortgang van het onderzoek te bespreken en 
haar advies uit te brengen over het vervolg. Prof. dr. Robert Pool van de Universiteit van Amsterdam 
was supervisor van het onderzoek. 
 
Voor de betrokkenheid van Mark Smit is erop toegezien dat hij geen werkzaamheden voor DWC ver-
richtte voor de instellingen waar hij het evaluatieonderzoek uitvoerde. Zijn functie als – inmiddels 
voormalig – medewerker van DWC had ook een groot voordeel: zijn inhoudelijke kennis van het pro-
gramma is in de loop van het traject van grote waarde gebleken voor het analyseproces.  
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Op de twee officiële interviews met haar na die gebruikt werden voor dit rapport, werd door de on-
derzoekers niet inhoudelijk over het evaluatieonderzoek gesproken met Anne-Mei The. Laura Ver-
meulen promoveert niet op gegevens die verkregen werden in dit onderzoek: het onderzoek dat zij 
voor haar studie uitvoerde stond volledig los stond van dit evaluatieonderzoek. Het lidmaatschap van 
Anne-Mei The in de promotiecommissie van Laura Vermeulen kon om deze reden voortbestaan. In 
supervisiegesprekken die Laura Vermeulen met Anne-Mei The had zijn de resultaten van het evalua-
tieonderzoek geen onderwerp van gesprek geweest. 
 
Rapporteren en publiceren 
 
De resultaten verkregen tijdens het onderzoek zullen worden gebruikt voor het geven van praktisch 
advies over verbetering van het DWC programma. De resultaten van het evaluatieonderzoek werden 
eerst aan de betreffende medewerkers van deelnemende zorgorganisaties gepresenteerd. Op basis 
daarvan werd er een voorlopig rapport opgesteld waar eerst de zorgorganisaties (medewerkers) en 
vervolgens de betreffende DWC trajectbegeleider en intern trajectbegeleider feedback op konden 
geven, bezwaren werden besproken en hun feedback kreeg een plaats in de rapportage. Vervolgens 
werd het rapport aan het Ministerie van VWS overhandigd. De resultaten worden tevens gebruikt 
voor publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en presentaties op conferenties en expertmee-
tings.  
 
In alle publicaties is getracht zorgvuldig om te gaan met de anonimiteit van deelnemers aan het on-
derzoek. Namen van personen en afdelingen zijn gefingeerd en verder zijn in sommige gevallen per-
soonsgegevens aangepast of personen samengevoegd tot fictieve personen. Niet alle deelnemers 
waren echter volledig te anonimiseren. Sommige hoofdpersonen binnen de trajecten zoals DWC 
trainers, locatiemanagers en betrokkenen vanuit In voor zorg! zullen voor lezers te achterhalen zijn. 
Voor publicatie werd met deze personen overlegd hoe hiermee het beste omgegaan kon worden. 
Een aantal van hen gaf aan niet geanonimiseerd te willen worden. Wanneer zij aangaven moeite te 
hebben met de weergave van letterlijke citaten is hier in de rapportage rekening mee gehouden.   
 
Vrijwilligheid van deelname 
 
Zoals in deelparagraaf 1.3.3 werd besproken, ontvingen alle betrokkenen van de betreffende zorgor-
ganisatie (management, medewerkers en cliënten/familie) een informatieblad over het doel en ver-
loop van het onderzoek en de aanwezigheid van de onderzoeker. In het informatiemateriaal werd 
benadrukt dat medewerkers en cliënten bij een onafhankelijke contactpersoon aan konden geven 
geen deel uit te willen maken van het onderzoek. Hier werd in geen van de trajecten gebruik van 
gemaakt. 
 
Als een potentiële deelnemer de informatie over het interview had begrepen en aangaf deel te willen 
nemen, werd hem of haar worden gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen waarop de bepa-
lingen van het onderzoek zoals gespecificeerd in het informatieblad van toepassing waren. Er werd 
geen geldelijke of andere vergoeding voor deelname verstrekt. 
 



 

41 
 

1.3.6 Verantwoording: de aard van de opbrengst van dit onderzoek 
 
De vraag die centraal stond in dit onderzoek is in hoeverre het DWC programma slaagde in haar op-
zet en zelfstandig gedrag bij medewerkers creëerde. De vraag in hoeverre het programma leidde tot 
haar uiteindelijke doel, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, kon niet binnen de looptijd van 
dit onderzoek beantwoord worden. Het onderzoek liep tijdens de inzet van het programma, een tijd 
waarin het, juist door de vele veranderingen, niet mogelijk was om goed te zien of het programma 
een positief effect had op de kwaliteit van zorg. Om het effect van het programma op de kwaliteit 
van zorg te achterhalen zou na de inzet van het programma nogmaals bij de organisatie onderzoek 
moeten worden gedaan. Dergelijk onderzoek, dat doorloopt tot ruime tijd na afloop van een pro-
gramma, behoort tot de aanbevelingen van dit rapport.   
 
Bij het evalueren van de DWC trajecten was het als geheel in ogenschouw nemen van deze trajecten 
niet hetgeen dit onderzoek beoogde. In plaats daarvan was het doel om de processen die gaande 
waren in de trajecten bij de gevolgde teams diepgaand te begrijpen. Het gekozen evaluatiemodel en 
onderzoeksmethode sluiten aan bij dit doel.  
 
De doelen, middelen en uitkomsten van de trajecten vormden een gevarieerde mix van doelen, mid-
delen en uitkomsten gehanteerd door de organisatie, In voor zorg!, de overheid en het DWC pro-
gramma zelf. Zoals eerder besproken waren er tussen de trajecten kleine tot grote verschillen in de 
doelen, middelen en uitkomsten (zie deelparagraaf 1.3.1). Deze bevatten daardoor een veelheid aan 
termen voor processen, zoals ‘bottom-up’, ‘motiveren’, ‘professionaliseren’, ‘verbeteren van de kwa-
liteit van werken en zorg’, die zelden concreet geoperationaliseerd werden. Voor analysedoeleinden 
werd gepoogd deze termen van elkaar te scheiden in verschillende mechanismen, oftewel de onder-
liggende processen die binnen de meeste trajecten van het DWC programma aanwezig en de effec-
ten ervan produceerden. Dit onderscheid is kunstmatig en doet mogelijkerwijs niet volledig recht aan 
de onderlinge samenhang van deze termen. Daarnaast bestaat er tussen veel van de mechanismen 
enige overlap.  
 
De beschreven mechanismen en instrumenten zullen door alle projectdeelnemers worden herkend, 
maar het kan zijn dat zij als een gevolg van de variëteit aan benaderingen tussen de verschillende 
trajecten een andere benaming hadden, of dat zij wel aanwezig waren in de trajectdocumenten en in 
de handelingen van trajectdeelnemers, maar niet expliciet als mechanisme of instrument werden 
benoemd.  
 
Telkens werd gekeken hoe de inzet van een mechanisme door DWC met haar specifieke instrumen-
ten in interactie met de lokale context tot specifieke beoogde zowel als onverwachte uitkomsten 
leidde. Hieruit werden contextfactoren herleid die bevorderend of juist belemmerend waren voor 
het bereiken van een specifieke uitkomst. In Hoofdstuk 2 en 3 worden de verschillende mechanismen 
van het DWC programma besproken, alsmede de contextfactoren die hierop van invloed waren. 
Hoofdstuk 2 gaat in op de mechanismen op medewerkerniveau, hoofdstuk 3 behandelt de mecha-
nismen gerelateerd aan de opzet en de inzet van het programma, oftewel mechanismen op strate-
gisch niveau.  
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2  Mechanismen op medewerkerniveau  
 
 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende mechanismen van het DWC programma, oftewel onderlig-
gende processen die de effecten van het programma produceren, besproken op medewerkersni-
veau. De geïdentificeerde mechanismen zijn de uitkomst van een analyse van de mechanismen die in 
alle trajecten terug kwamen. Op deze manier werden vier overkoepelende mechanismen gevonden, 
namelijk: 1. Gesprek faciliteren, 2. Werken aan een verantwoordelijke houding, 3. Werken aan zelf-
standig gedrag en 4. Verbinden.  
 

2.1 Mechanisme I: Gesprek faciliteren 
 

‘Door met elkaar in gesprek te gaan over werk, drijfveren en frustraties ontstaat bewustwor-
ding en daardoor ook de eerste stap tot ontwikkeling en verandering. De medewerker ont-
dekt eerst zijn eigen mogelijkheden, om vervolgens op basis daarvan te handelen en de kwa-
liteit voor of met de cliënt omhoog te krijgen.’ (Annelies Colenbrander, manager Personeels-
zaken en Opleidingen Het Veen21)  

 
Het gesprek was het meest centrale mechanisme in de DWC trajecten. Het gesprek lag allereerst op 
twee manieren aan de basis van de programmaopzet: alle programma bijeenkomsten (zoals TVO’s) 
bestonden uit het voeren van gesprekken, en bijna alle van de in dit hoofdstuk besproken verander-
instrumenten die begeleiders van het programma inzetten waren talig van aard; zij waren geënt op 
gesprekstechnieken.  
 
In overeenstemming met deze centrale rol in de praktische opzet van het programma lag het gesprek 
ook in de theorie van het programma aan de basis van alle veranderingen die het programma voor-
stond. Via het gesprek kon volgens DWC niet alleen de ‘kwaliteit [van zorg] voor of met de cliënt om-
hoog gekregen worden’. Door ‘op structurele basis met het team in gesprek gaan’ kon ook een ‘voe-
dingsbodem’ gelegd worden voor ‘betere samenwerking, meer eigenwaarde en invloed op het werk’ 
(DWC Startmap 2013). In de vorm van ‘goede communicatie’ en ‘feedback’, zou het gesprek ‘onrust 
kanaliseren’ en ‘relaties tussen mensen goed houden’. Tot slot kon het gesprek over drijfveren in het 
werk medewerkers terug leiden naar hun motivatie. 
 
Zoals uit het citaat van Annelies Colenbrander hierboven blijkt, kon het gesprek een verandermecha-
nisme zijn, omdat het tot ‘ontwikkeling en verandering’ kon leiden. Het gesprek kon namelijk be-
wustwording scheppen die aan de basis lag van nieuw gedrag.  
 

                                                           
21 DWC document ‘Starttrainingen mapinhoud compleet januari 2013’ 
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In overeenstemming met haar centrale rol in het programma komt het gesprek in alle vier de para-
grafen van dit hoofdstuk aan bod. Waar de sterker methodische geïnspireerde vormen van gesprek 
die in de volgende paragrafen behandeld worden door deelnemers ‘feedback geven’, ‘aanspreken’, 
‘vergaderen’ of ‘dialoog aangaan’ werden genoemd, staat in deze paragraaf de meest open vorm van 
gesprek centraal. Een vorm van gesprek die door deelnemers als ‘in gesprek gaan’ en als ‘met elkaar 
praten’ werd aangeduid.  

 
Figuur 6: Analyse van mechanisme I: Gesprek faciliteren 
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2.1.1 ‘Fijn dat ik mijn ei kwijt kan’ – Het open gesprek 
 
De meest open vorm van gesprek die een rol speelde in de trajecten – die van het ‘laten delen’, ‘luis-
teren, en ‘bevestigen’ – was een centraal uitgangspunt in de methodiek maar werd zelden expliciet 
beschreven als projectuitkomst in de plannen van aanpak. Voor veel medewerkers had juist deze 
open vorm van praten een groot effect. In retrospectief gevraagd naar waar het programma goed 
voor was geweest, noemde een deel van hen het op gelijkwaardige basis samen zijn en geholpen 
worden met elkaar in gesprek te gaan als een belangrijk aspect22.  
 
Medewerkers vertelden dat deze open vorm van gesprek juist fijn was omdat zij buiten context van 
het programma niet vanzelfsprekend was. In gangbare overleggen, die soms anders dan de pro-
grammasessies niet verplicht waren, stonden praktische werkafspraken centraal. Door de hoge 
werkdruk was er vaak geen ruimte om te gaan zitten en met collega’s langer bij onderwerpen stil te 
staan. De gesprekken boden beiden een gewaardeerde plek van samenkomst en ruimte voor verdie-
ping. Zoals een medewerker van Amicitia zei:  
 

‘Heel positief dat we elkaar nu met zijn allen spreken. Hiervoor bij de werkbespreking sprak 
je er maar een paar, nu het hele team omdat je verplicht bent om te komen, dat is heel 
waardevol. En we gaan dieper in op de zaken, niet gewoon de dagelijkse zaken, maar we 
kunnen wat verder gaan kijken [dan ons] eigen bed.’  

 
Deze gesprekken waren volgens de medewerkers die wij spraken behulpzaam omdat zij hielpen col-
lega’s op een andere manier te leren kennen, en omdat met elkaar praten leidde tot meer begrip. 
Eén van de koks van locatie De Lepelaar van Anta Zorg gaf aan dat er bij één van zijn collega’s soms 
dingen bleken te spelen die in het werk niet direct zichtbaar waren, maar in de TVO naar boven 
kwamen. Door dit inzicht nam hij zich voor om voortaan beter te luisteren naar collega’s. 
 

‘Riet had het gevoel dat ze altijd heel hard moest werken. En dat had ze eigenlijk nog nooit 
tegen me verteld, dat komt dan naar boven in zo’n TVO. Ik denk shit, dan moet ik toch eens 
in de gaten houden of dat klopt. Blijkt achteraf ook wel te kloppen, maar als je niemand 
hoort en niemand zegt het tegen je, dan denk je: nou het gaat allemaal goed. En dan moet ik 
voor mezelf opletten, want als ik het gevoel heb dat het goed gaat, dan sluit ik me voor dat 
soort dingen af. Je moet leren te luisteren naar de ongenoegens van anderen. (…) Achteraf 
blijkt dus dat er in dat koppie meer omgaat [dan je denkt] en dus moet je dan tussen de re-
gels door beter proberen te luisteren.’  

 

                                                           
22 Dit kwam ook sterk naar voren in de antwoorden op de vragenlijst ingevuld door medewerkers van Het Hoge 
Zand (zie hiervoor het betreffende casusverslag). De bijeenkomsten waren in de woorden van één respondent 
een ‘uitlaatklep’, waarin ruimte werd geboden voor de opinies, perspectieven en voorstellen van medewerkers. 
Voordeel was dat men hierdoor ook meteen op de hoogte raakte van de denkwijzen van collega’s. Wanneer 
deze ruimte niet werd geboden, leidde dit tot ontevredenheid en een negatieve beoordeling van de program-
mabijeenkomsten. 
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In het bijzonder tegen de achtergrond van alle beleidsveranderingen en structuurwijzigingen waar zij 
mee te maken hadden (zie Hoofdstuk 1, deelparagraaf 1.2.3), vertelden medewerkers dat zij in het 
uitwisselen van ervaringen steun bij elkaar vonden. Na een gesprek over wat de spanningen die het 
werken met lage bezetting op een dementieafdeling met hen deed, vertelde een medewerker van 
Amicitia hoe moeilijk en tegelijkertijd fijn zij het vond haar ervaringen te delen: 
 

‘Ik vind het lastig dit te doen, maar ook heel fijn dat iedereen zo open is en dat ik mijn ei kwijt 
kan. Ook ik vind sommige bewoners lastig, ik heb ook wel gedroomd dat ik een cassetteband-
je uit elkaar trok… Ik vind dit heel bijzonder.’  

 
Een medewerker van Het Veen vertelde dat ze het fijn vond aan de TVO’s ‘dat je weet dat er meer 
collega’s met dezelfde gevoelens rondlopen. Vaak hoef je er niet eens mee hogerop, maar dan kan 
dat samen.’ 
 
Net zomin als er in de gewone gang van zake ruimte was voor deze vorm van gesprek, was het van-
zelfsprekend om open te zijn, en evenmin ontstond deze vorm van gesprek vanzelf als medewerkers 
bij elkaar zaten. De rol van veranderaars was in veel trajecten doorslag gevend belang. Zeker in het 
begin waren de veranderaars diegene die doorvroegen, die erop aanstuurden dat iedereen aan bod 
kwam en dat men naar elkaar luisterde. In trajecten zoals die bij Amicitia en Rijterhof waarbinnen de 
grote werkdruk een grote rol speelde hadden de trainers medewerkers een bevestigende en eman-
cipatoire rol; ‘Jullie zijn echt een fantastisch team’ of ‘Ik ben trots op jullie!’ zei deze trainer, en moe-
digde medewerkers aan deze trots meer uit te dragen naar hun leidinggevenden toe. Medewerkers 
van deze trajecten gaven aan dat de erkenning en het luisterend oor die hun begeleider in de sessies 
hadden geboden hen had geholpen overeind te blijven in het werk in een periode waarin de werk-
druk ontzettend hoog was.  
 
Het feit dat de rol van de veranderaars zo belangrijk was maakte de interventie van het open gesprek 
tegelijkertijd kwetsbaar. Veiligheid, vaardigheden om het gesprek te sturen, overwicht, het empa-
thisch vermogen en een onafhankelijke positie van de veranderaar waren van cruciaal belang. Be-
schikte geen van de aanwezige veranderaars over deze capaciteiten, of was de groep te groot en de 
ruimte te lawaaierig om een centraal gesprek te voeren, dan werd deze vorm van gesprek al snel als 
‘los’, ‘chaotisch’, ‘doelloos’ of teveel als ‘werkoverleg’ ervaren.  
 
Bij een gebrek aan sturing en kadering van de informatie bleef de inhoud van het gesprek vaak ook te 
negatief volgens deelnemers. De gesprekken konden dan een averechts effect hebben: ze gaven 
meer onrust of ergernis dan dat ze wegnamen. Dat was het geval voor de medewerker die vertelde 
dat het onderwerp te lang was blijven hangen en dat ze als het daar verder op door ging weg zou 
gaan (Het Veen, p.32), en voor de medewerker van Het Hoge Zand die vertelde na de overleggen wel 
eens niet te slapen omdat er zoveel onzekerheden rond de toekomst van het werk waren besproken.  
 
Ondanks de positieve ervaringen kreeg de open vorm van gesprek door het (soms tijdelijk) tekort 
schieten aan de hoge eisen van goede begeleiding, een negatieve bijklank. Het werd geassocieerd 
met een passieve houding en een gebrek aan verantwoordelijkheid; ‘niet klagen maar dragen’ zei een 
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locatiemanager van Het Veen erover. Ook medewerkers gaven in deze situaties aan zelf liever aan 
concrete verbeteringen te werken.  
 
2.1.2 ‘Op tafel leggen’ - Onderwerpen inventariseren 
 
Het open gesprek kon, wanneer goed begeleid en in veiligheid gevoerd, niet alleen een ondersteu-
nende rol hebben. Deze vorm van gesprek werd door veranderaars van het programma als belangrijk 
gezien omdat zij mogelijkheden bood voor medewerkers om zich bewust te worden van onderwer-
pen die hen bezighielden en deze expliciet te formuleren als iets dat verder besproken kon worden of 
waar iets mee kon worden ‘gedaan’.  
 
Anders dan het openingscitaat van Annelies Colenbrander doet vermoeden, ontstond de bewust-
wording over die onderwerpen niet vanzelf. In veel trajecten vonden medewerkers in het begin dat 
het goed ging op de locatie, dat er niet veel te bespreken was. In de woorden van een medewerker 
van Het Veen: ‘Het ging meer zo van wat gaan we nou doen, waar willen we het over hebben. Wij 
hadden zoiets van: zou niet weten, het loopt gewoon wel lekker.’ Bij Het Hoge Zand vertelden me-
dewerkers over de veranderingen en onzekerheden in het werk, maar het was volgens hen niet zin-
vol deze te bespreken. Soms omdat zij vonden dat het al goed ging, omdat zij weinig vertrouwen 
hadden dat de organisatie naar hen luisterde, andere keren omdat het, zeiden zij, ‘al opgelost’ was.  
 
In overeenstemming met de centrale rol die aan bewustwording werd toegedicht in de oorspronke-
lijke opzet van het programma, bestond de kern van het veranderingswerk er volgens trainers in het 
Het Hoge Zand traject uit om onderwerpen bespreekbaar te maken.  
 

‘Eigenlijk leg je alles wat onder de tafel ligt op tafel. […] Dat hele mooie […] die vriendelijke 
gezellige buitenkant, die is er overal. Dat is hun professionele houding ook naar de cliënten 
toe en daaronder zit van alles. […]En onze taak is voor mij vooral om het onderwerp op tafel 
te leggen en er eens met z’n allen van alle kanten naar te kijken en het bespreekbaar te ma-
ken. En ik merk dat heel veel, ik weet niet of je het angst moet noemen, of dat ze niet weten 
hoe ze het moeten bespreken met elkaar, maar het wel willen. Als je dat goed begeleidt kun-
nen mensen ineens wel dingen naar elkaar uitspreken. (…) En dan is de vraag, wil je er iets 
mee?’ (Interview, trainer Erik Gaastra, 16 mei 2013) 

 
Veel arbeid van veranderaars bestond uit het samen met medewerkers zoeken naar wat de onder-
werpen waren die in de open gesprekken speelden. Wat was het eigenlijke probleem achter een 
verhaal dat een collega ter sprake bracht? Hoe kon wat zij vertelde omgevormd worden in een on-
derwerp dat besproken kon worden en waar medewerkers mee aan de slag konden. ‘Hoor ik jullie 
eigenlijk zeggen dat…?’ was een poging van interne begeleiders bij het Het Hoge Zand traject om het 
gesprek kern te geven of een vraag duidelijk te stellen aan de aanwezige teamcoach. 
 
Het door trainers als gespreksonderwerp benoemen van kwetsbare onderwerpen zoals onderlinge 
samenwerking en ongelijkheid in contracturen, wekte in sommige trajecten waarin teams erg geslo-
ten waren weerstand op en werd als ‘naar problemen zoeken’ afgedaan. Andere teams zeiden dat zij 
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een duidelijke structuur in de gesprekken misten; zij vertelden meer ‘sturing’ van veranderaars te 
verwachten. Doelgerichtheid en het zien van snelle successen of ‘quick wins’ op concrete en prakti-
sche onderwerpen - hoe kwam zelfsturing eruit te zien? Wat was de toekomst van de locatie? Hoe 
worden de teams ingedeeld – leek medewerkers in beginfases van de Het Veen, De Bosrand en Het 
Hoge Zand trajecten veiligheid te bieden en het gaf hen, zoals uit het citaat van de medewerker van 
Het Veen hieronder blijkt, voldoening:  
 

‘In begin [ging het over] richting nieuwbouw, toen vond ik het heel zinvol. Van hoe gaan we 
werken met elkaar, hoe delen we de groepen in. Dat is jouw doel, je móet hier straks heen. 
Toen dachten we: dit is leuk!’  
 

Zelf wezen zorgmedewerkers en teammanagers van verschillende trajecten deze behoefte aan het 
werken aan duidelijke onderwerpen toe aan de ‘praktische aard’ van zorgmedewerkers; zij hielden 
van het werken aan concrete oplossingen (‘spijkers met koppen slaan’) zeiden zij. In de zoekende 
eerste fase van het traject die volgens haar te lang had geduurd, was het voor de locatiemanager van 
Het Hoge Zand duidelijk dat je medewerkers (‘doeners’) nooit zonder concrete onderwerpen op pad 
kon sturen, wat wel gebeurd was. ‘Had je alleen al het onderwerp eruit genomen: ‘Hoe maak je echt 
die cliënt hier de belangrijkste van Norderhiem in plaats van jullie?’ dan hadden ze denk ik best met 
veel ideeën gekomen,’ zei ze.  
 
Opvallend is dat in de loop van trajecten vaak juist naar gesprekken over onderwerpen die minder 
concreet en vooraf niet waren vastgesteld (medewerkers’ ervaringen in de omgang met een bewo-
ner) werd terugverwezen als ‘een bijzonder TVO’, en hadden zij van onderwerpen die zij aanvankelijk 
niet concreet of zinnig genoeg vonden (zoals deze die met onderlinge samenwerking te maken had-
den) geleerd dat het tóch belangrijk was deze te bespreken. ‘Anders komt het telkens terug,’ zei een 
medewerker van Het Hoge Zand erover.  
 
Als zij kleine successen hadden geproefd of doorgenomen, dan kon het identificeren en benoemen 
van onderwerpen als iets dat besproken kon worden of waar wat mee gedaan kon worden, mede-
werkers ook gevoelens van invloed geven. Team Zomerwei van De Bosrand voelde zich machteloos 
na een negatief inspectierapport en wisten niet hoe ze de situatie op hun afdeling konden verbete-
ren. In een DWC sessie werden onder leiding van de veranderaar oplossingen bedacht en verdeeld 
onder de teamleden. In een vervolgsessie bleek dat het team al vele stappen had gezet en een groter 
gevoel van invloed ervoer. ‘We hebben het met het team gedaan!’ riep een medewerker uit in de 
sessie. De mate waarin de onderwerpen daadwerkelijk behandeld werden – dit was sterk afhankelijk 
van continuïteit in de begeleiding en stabiliteit in de structuur en opzet van het programma – kon 
sterk bijdragen of juist afdoen aan hun gevoelens van doelgerichtheid bij het traject (zie hiervoor ook 
deelparagraaf 2.2.1). 
 
2.1.3 ‘Ja, de verdieping toch’ – Informatie vergaren en complexe onderwerpen bespreken 
 
Zoals ook uit een citaat in de eerste deelparagraaf en uit de vragenlijstresultaten (zie bijlage III van 
casusverslag Het Hoge Zand) blijkt, nam de verdieping die de programmabijeenkomsten bood een 
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belangrijke rol in bij medewerkers’ beoordeling van DWC23. De verdieping was ‘waar DWC goed voor 
[was geweest]’ hoorden wij wanneer we vóór aanvang en aan het einde van de trajecten aan mede-
werkers vroegen waar het volgens hen om draaide in het programma. Ook de teams van het Het 
Hoge Zand die bij aanvang van het traject op zoek waren geweest naar concrete handvatten bij de 
transitie beaamden dat DWC verdieping in het gesprek had gebracht. ‘Ik denk dat we elkaar weer 
stimuleren, elkaar stimuleren en ook evalueren of het goed was,’ zei een medewerker van deze or-
ganisatie erover. ‘Dat ze echt met elkaar in gesprek gaan,’ was volgens de locatiemanager wat DWC 
haar medewerkers had gebracht.  
 
Een groot deel van de bijeenkomsten bestond uit het uitdiepen van aan de orde gestelde onderwer-
pen met als doel tot bewustzijn over het probleem of tot een nieuw inzicht of handelingsperspectief 
te komen. Het kon dan gaan om het vergaren van informatie over de veranderingen. Managers of 
teamcoaches vertelden wat zelfsturing of ‘de cliënt in regie’ zou gaan betekenen en wat de gevolgen 
van de veranderingen in het beleid voor de organisatie en de medewerkers waren. Het kon ook gaan 
om het zoeken naar de crux in een probleem waar medewerkers op de werkvloer tegen aan liepen, 
of het identificeren van wijzen waarop het centraal stellen van de cliënt in het werk kon worden toe-
gepast.  
 
Medewerkers vonden het doorgaans prettig om informatie te vergaren24 en met elkaar na te denken 
over onderwerpen die voor hen speelden en deze uit te diepen25. In bijna alle trajecten was zichtbaar 
dat wanneer zich in de loop van de sessies een onderwerp voordeed dat medewerkers zelf ter tafel 
brachten en dat met rust van verschillende kanten belicht en besproken, dit gewaardeerd werd. Het 
gesprek waarin zij het over de omgang met een stervende mevrouw hadden gehad was volgens een 
medewerker van afdeling K van Het Hoge Zand ‘een bijzonder TVO’. In de loop van het Amicitia tra-
ject nodigden medewerkers zelf andere disciplines uit om een onderwerp te verdiepen. Eén team 
nodigde bijvoorbeeld een psycholoog uit om hen te adviseren over de omgang met een nieuwe cliënt 
met Korsakov. 
 
In de kortere of meer op praktisch gedrag gerichte trajecten van Rijterhof, De Bosrand en in zekere 
mate Amicitia werd het onderwerp (zoals cliëntgerichtheid) of de onderliggende vraag (wat betekent 
cliënt in regie in de praktijk?) wel aan de orde gesteld, maar er werd geen antwoord geformuleerd. 
De trainers spoorden medewerkers aan om met elkaar te overleggen en onderling afspraken te ma-
ken. Dit behoorde immers tot het zelf nemen van verantwoordelijkheid en de ‘bottom-up’ gedachte 
dat medewerkers niet moest worden opgelegd hoe zij moesten werken. Ook in het Anta Zorgtraject 
waren deze situaties zichtbaar. De DWC trainer van dit traject stopte bijvoorbeeld een discussie van 
                                                           
23 In de vragenlijstantwoorden beschreef men hoe er zaken aan bod kwamen in de TVO’s waar anders aan 
‘voorbij’ werd gegaan, waar geen ‘tijd’ of ‘ruimte’ voor was of die niet ‘ter sprake’ kwamen.  
24 Uit de antwoorden op de vragenlijst in het Het Hoge Zand traject bleek hoe belangrijk sommigen het vonden 
wanneer zij meer hoorden over ontwikkelingen die gaande waren. Eén respondent gaf expliciet aan dat men op 
basis van kennis over de ontwikkelingen gevoelens voor onrust kon verruilen voor veranderen of handelen . 
25 Respondenten van Het Hoge Zand gaven in de vragenlijst aan de TVO’s te waarderen omdat zij hierin samen 
konden nadenken, ‘brainstormen’, over de manier waarop zij zaken konden aanpakken, zeker tegen het licht 
van de vele veranderingen die de noodzaak tot samen nadenken voor medewerkers vergrootte. 
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medewerkers zodra zij mogelijke oplossingen begonnen te noemen voor een probleem, met de 
woorden: ‘Hier moet je het over hebben! In het werkoverleg!’ Onderstaand voorbeeld uit het De 
Bosrand traject laat zien hoe veranderaars medewerkers aanmoedigden om dillema’s die zij ervoeren 
buiten de programma-sessie te behandelen.  
 
 

Box 1: Vertalen van eigen regie (casus De Bosrand) 
 
In één van de trainingssessies werd zorgmedewerkers gevraagd om na te denken wat ‘eigen regie’ beteken-
de in de praktijk. Ze werden opgedeeld in groepjes, en kregen een groot vel papier met daarop de vraag 
‘Wat is dat nu eigenlijk, de cliënt in regie?’. Hun antwoorden moesten ze op het vel schrijven, om dit vel 
vervolgens door te geven aan een volgend groepje. Nadat het vel alle groepjes was rond gegaan, werden de 
antwoorden plenair besproken. Er werden meteen dilemma’s genoemd zoals: wat als een cliënt ongezond 
wil eten? ‘Dit zijn dilemma’s, het is belangrijk dat je die oppakt naar je teammanager. Zodat [de directeur] er 
een verhaal bij heeft naar de inspectie,’ reageerde trainer Marieke. Later in de training wees ze een mede-
werker opnieuw op haar professionaliteit, het dilemma dat zij aandroeg was niet iets om binnen de sessies 
te behandelen: ‘Dan moet je het gesprek aangaan met de cliënt, en zeggen: ‘het zou beter zijn als…’’, vertel-
de Marieke haar. En regiomanager Martin vroeg door: ‘Wat moet je met iemand die depressief is en de hele 
dag in bed wil liggen?’ ‘Dan heb je een professional die zegt: waar ligt de grens?’ parkeerde Marieke het 
onderwerp voor later. ‘Dát is maatwerk! Daar heb je je teammanager of regiomanager bij nodig. We laten 
een cliënt vier dagen liggen en dan gaan we kijken wat te doen, dan komt BOPZ, enzovoort.’ 
 

 
Sommige medewerkers waren blij met het feit dat zij de sessies verlieten met praktische ideeën of 
nieuwe afspraken rondom het onderwerp, omdat dit hen praktische handvatten bood. Anderen ga-
ven aan handvatten te missen. Dat laatste droeg niet alleen bij aan een gevoel doelgerichtheid in de 
sessies te missen - de gesprekken werden door medewerkers als ‘los’, ‘chaotisch’ of als teveel op een 
teamvergadering lijkend beschreven - maar medewerkers bleven ook achter met vragen wat nu pre-
cies de bedoeling van het besproken onderwerp was. Zo vertelde één van de medewerkers van De 
Bosrand in een gesprek met de onderzoeker dat zij ‘de OER’ (‘Ontwikkeling Eigen Regie’) nog steeds 
heel groot vond. Wat het concept was en wat ze ermee moest was niet duidelijk geworden:  
 

‘Ja, het [de OER] is gewoon heel breed. En aangezien wij ook zoiets hadden van gaan er or-
ganisatiebreed richtlijnen voor komen, of niet, of is het echt per afdeling, moeten we echt 
het wiel uitvinden hoe wij het voor deze afdeling vorm willen gaan geven? Ja, je hebt zoveel 
ideeën en ideeën dat je denkt ja, wat zullen we nou eens gaan doen? Het wensen, nou wen-
sen kunnen hier bijna niet hè. Wat Christine bijvoorbeeld aangaf, wensen zijn van zoveel din-
gen afhankelijk: van de ZZP, van de bezetting... (…) Dus ja, hoe ga je daar dan [mee om].’  

 
In één van de trajecten, het traject bij Het Hoge Zand, hadden medewerkers het gevoel dat een trai-
ner juist teveel op verdieping in het gesprek had gestuurd. In overeenstemming met de psycholo-
gische modellen opgenomen in het werkmateriaal van het programma (zie bijlage IV: Johari-
window), had een IB-er probleem en persoon gerichte gespreksmethoden ingezet; zij had medewer-
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kers gevraagd naar hun motieven en gevoelens bij hun handelingen. Dat werd als te persoonlijk erva-
ren. Het riep weerstand op.   

 
‘Ja, Els heeft zo een manier van vragen van: wat voel je en wat denk je?’ zei Eabel uit team K 
erover. ‘Ja, en dan heb je van die hele emotionele collega’s, die gaan dan huilen,’ vulde Frou-
ke aan. ‘En dan op een gegeven moment heb je [helemaal geen zin meer om te komen].  

 
Ondanks het feit dat de periode van het doorvragen onaangenaam was geweest, vertelden mede-
werkers zelf dat zij iets hadden geleerd. De naloop van het confrontatieproces dat binnen dit team 
had plaatsgevonden deed sterk denken aan de wijze waarop Kampen en Schuiling (2005) schrijven 
over de positieve bijdrage die het open en eerlijk (een voorwaarde) aangaan van een confrontatie 
kan leveren aan het ontstaan van wederzijds vertrouwen en verbinding. Zoals ook de locatiemanager 
van dit traject over het proces in team K bevestigde, had het aangaan van het gesprek met de bege-
leider deze teamleden veel geleerd. Teamleden zelf vertelden dat zij vertrouwd hadden moeten 
worden met de persoon van de begeleider, en zij gaven aan dat deze periode hen iets had gebracht:  
 

‘Wij zijn Friezen die moeten ontdooien,’ zij Eabel erover terugdenkend aan die tijd. De sfeer 
in het team was volgens haar veranderd. ‘We luisteren naar elkaar, er zijn geen vingerwijzin-
gen meer, niks. We zijn steeds meer een team.’ 
 

Hadden medewerkers een tijd succesvol in TVO’s met het aangaan van het gesprek en het verdiepen 
van onderwerpen kunnen werken, dan pasten sommigen van hen in de tijd dat het programma aan-
wezig was deze in hun eigen teamoverleggen toe. Net zoals de teams in het De Bosrand-traject in de 
TVO’s een formulier voor het evalueren van hun omgang met eigen regie (onderwerp van het traject) 
hadden ontwikkeld en deze structureel in hun werkoverleggen gingen inzetten, werden bij het Het 
Hoge Zand team K in de laatste periode van de TVO’s met IB-er Els intensieve evaluatierondes ge-
daan na de koffie. Medewerkers luisterden met een kleur op hun wangen naar elkaar en vroegen 
door naar elkaars ervaringen en aanpak bij het werk.  
 
Stopten de begeleiding van de programma sessies, en was er, zoals voor team K het geval was, niet 
direct een cultuurdrager aanwezig die de rol van de veranderaar overnam, dan kon deze gespreks-
vorm weer verdwijnen uit de programmasessies. De wijze waarop medewerkers onderwerpen be-
spraken werd dan opnieuw praktischer van aard. Dit is zichtbaar in box 2.  
 

Box 2: ‘Bespreken’ - Team K van locatie Norderhiem (casus Het Hoge Zand) 
 
In de periode nadat IB-er Els vertrok verdwenen de evaluatierondes na het werk. Frouke, die een paar 
maanden terug nog had gezegd de gesprekken samen met de IB-er te waarderen, zei nu dat zij meer hield 
van spijkers met koppen slaan. Volgens Eabel was het ‘wel jammer’ dat er niet meer werd geëvalueerd na de 
koffie. 
 
Bregje vroeg ik naar haar beoordeling van een TVO waarin het onderwerp van de hoge werkdruk was be-
sproken, en plots in een oplossing was omgezet (zie box 15). Ze wees op de veranderagenda waarop ge-
spreksonderwerpen in handelingsperspectieven werden opgedeeld. ‘Ja, dat kruisen ze dan aan…’ zei ze. 
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Bregje vertelde dat ze had voorgesteld van het TVO een gewone bewonersbespreking te maken. ‘Had het 
toch geen zin om een poging te doen onderwerpen ‘dieper’ te bespreken?’ vroeg ik haar. Ze dacht van niet. 
Het had volgens haar te maken met opleidingsniveau en sturing. In een team met verpleegkundigen kan je 
dingen toch meer bespreken, dacht ze. Het stimuleren van zelfstandigheid kon wel in teams in verzorgings-
huizen, maar ze dacht dat er toch minder uit zou blijven komen. ‘Dus ik vind dan, óf niet, óf ze moeten van 
het management zeggen, wij willen dat jullie aan het eind van het jaar dat en dat en dat besproken hebben,’ 
besloot ze. 

 
Het onderwerp van de werkdruk in team K was wel degelijk door de organisatie op de agenda gezet. 
De werkdruk was al anderhalf jaar onderwerp van gesprek op de afdeling, volgens buitenstaanders 
had het te maken met de onderlinge samenwerking in het team, en de teamcoach had gevraagd of 
ze het probleem opnieuw behandelden. Na een uitgebreide inventarisatie van wat er meespeelde bij 
de ervaring van werkdruk, was het bespreken van het onderwerp in het TVO door één persoon afge-
sloten met een praktische oplossing die niet aan al deze verschillende probleemdefinities leek te 
beantwoorden (zie box 15 hieronder). Bregje dacht dat onder meer lag aan de samenstelling van het 
team en het gebrek aan sturing bij de bijeenkomsten lag. Processen in andere teams leerden dat 
zowel de aard van het probleem (groot en abstract, gevoelig want betrekking hebbend op onderlinge 
relaties, en lang slepend in het geval van de werkdruk) en de aanwezigheid van duidelijke cultuurdra-
gers van doorslaggevend belang waren. Was het onderwerp dat besproken moest worden prakti-
scher van aard en waren er teamleden aanwezig die de rol van veranderaar op zich namen en die 
blijvend toezagen op het gespreksproces (zie box 3), dan konden nieuwe vormen van gesprekvoering 
voor langere tijd bestendigd worden.  
 

Box 3: Cultuurdragen binnen team Dokkema (casus Het Hoge Zand) 
 
Tineke: nou zijn we bij eerste punt, medicijnen, daar weet Hanne van.  
Hanne nam het woord. Ze had van de apotheek gehoord dat iedereen medicijnen verschillend bestelt. Ze 
moesten het erover hebben hoe ze dat als team gingen doen, het was nu immers de taak van de EVV-er. 
‘Hoe deden jullie dat eerder?’ vroeg ze. Er werd snel, de een na de ander, uitgewisseld. Af en toe was er een 
grapje tussendoor, dan kwam men bij het onderwerp terug.  
Riene: maar wat is jouw doel, Hanne? Wat wil je hiermee?  
Hanne lichtte nogmaals toe hoe iedereen op een andere manier bestelde, en dat cliënten in het kader van 
de nieuwe nadruk op participatie eigenlijk zelf hun medicijnen moesten bestellen. Er werd van verschillende 
kanten opgemerkt dat een aantal cliënten medicijnen niet zelf bestellen konden. ‘Maar wat spreken we af?’ 
vroeg iemand ongeduldig. ‘Doet de EEV-er het?’ ‘Als het maar in het zorgplan staat,’ zei Ernie.  
Riene: misschien is dat handig want jij was er de vorige keer bij. Het ging toen over het PDA.  
Ernie: maar ik heb eerst iets over de medicijnen nog!  
Riene: O, [ik moet] even wachten!  
Eegje vertelde over wat zij deden (de apotheek bracht bij hen de medicijnen rond). Wie was er verantwoor-
delijk? Vroeg ze. De apotheek, legde Hanne uit.  
Aanwezigen keken geamuseerd van Hanne naar Eegje heen en weer in gesprek, ze wisselden kort ervaringen 
uit over de POH-er.  
Ernie hervatte het gesprek: Oke... Het punt van Riene. Hanne vertelt dat ze voor de her-indicaties de daad-
werkelijke tijd wil weten dat medewerkers bij de cliënten waren en waarom dat belangrijk was, ook in ver-
band met alarmeringen. Ze sloot af door te zeggen dat er meer informatie over de indicaties was te vinden 
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in de mededelingen. Ze vraagt of ze het daar over willen hebben of dat de agenda eerst verder afgewerkt 
moest worden?  
Ernie vult aan dat ze nog iets anders wilde bespreken, dat ging over de IGZ.  
Yvette nam het woord en vertelde over iemand van de verzorging die zich niet aan de regels hield. Hanne 
keek haar aan en wees de kring rond. ‘Niet tegen mij he?! Ze zitten daar,’ wees ze op alle teamleden. Toen 
iemand zich later nogmaals tot haar richtte, wees ze opnieuw de kring rond. 

 
2.1.4 Is het gesprek (on)zinnig? 
 
Duidelijk was dat het gedegen voeren van gesprekken (hoe tijdelijk ook) een effect had op de manier 
waarop medewerkers aan het werk gingen. Deze vorm van gesprek had goede begeleiding nodig. 
Zeker bij aanvang van het traject wanneer de balans tussen het stimuleren van diepgang, het respec-
teren van vertrouwelijkheid, en het bereiken van quick wins gevonden moest worden.  
 
De negatieve klank die het open gesprek in sommige trajecten kreeg – binnen DWC rees het idee van 
de noodzaak dat de eerste trajectfase niet te lang mocht duren, het is geen therapeutische gemeen-
schap zei één van de trajectbetrokkenen erover – leidde mede tot een verschuiving van de doelstel-
lingen. Toen de decentralisatie van verantwoordelijkheden de centrale plaats in ging nemen in het 
programma, waar eerst het ‘motiveren’ en ‘in hun kracht’ zetten van medewerkers deze plaats had 
bekleed, kreeg zowel het voeren van open gesprekken over wat medewerkers bezig hield als het 
uitdiepen van onderwerpen die aan bod kwamen een minder prominente plaats, en werden onder-
werpen zoals cliënt regie van tevoren vastgesteld. In het Amicitia traject bleek dat het faciliteren van 
het open gesprek des te moeilijker was vanwege de sterke kadering van het traject. Deze kadering 
leidde tot een focus op concrete aspecten van een onderwerp, waarmee elementen van het open 
gesprek verloren gingen. Dat had, zoals in de volgende paraaf werd beschreven, gevolgen voor de 
manier waarop de houding waaraan gewerkt had bestendigd kon worden.  
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2.2 Mechanisme II: Werken aan een verantwoordelijke houding 
 
Eén van de belangrijkste onderwerpen waar het bewustwordingsproces dat gegenereerd was in het 
open gesprek voor werd gebruikt was voor het veranderen van de houding en het gedrag van mede-
werkers. Dit veranderingswerk dat binnen trajecten werd aangeduid met het woord ‘professionalise-
ren’, vormde de hoofdmoot van de verandering die het programma beloofde te ondersteunen.  
 
Onder ‘professionaliseren’ werd een veelheid aan eigenschappen verstaan. Professionele medewer-
kers waren in staat te reflecteren op hun gedrag, gaven elkaar feedback en konden dit ontvangen, 
kunnen het gesprek aangaan met cliënten, familie en disciplines, richten zich alleen op problemen of 
dilemma’s waar zij invloed op hebben, en weten hoe zij systematisch toe kunnen werken naar een 
doel. Door trainers en ook managers werd er gesproken over een ‘zelfstandigheid’ in houding en 
gedrag, waarbij het vergroten van gevoelens van ‘verantwoordelijkheid’ centraal stond. Het werken 
aan houding bestond dan uit het verankeren van de bereidheid tot verandering zelf in medewerkers’ 
benadering. 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op het houdingsaspect van professionalisering. Dit houdingsaspect 
wordt in paragraaf 2.3 vervolgd met een bespreking van het gedragsaspect. In de loop van de trajec-
ten werd de aandacht binnen het programma voor het veranderen van de houding van medewerkers 
(de huidige paragraaf) steeds kleiner en werd sneller overgegaan tot het inzetten op verandering van 
gedrag (paragraaf 2.3). De gevolgen hiervan komen in deelparagraaf 2.2.1 en in Hoofdstuk 3, deelpa-
ragraaf 3.1.1, aan bod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54 
 

 

 
Figuur 7: Analyse van mechanisme II: Werken aan een verantwoordelijke houding 
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2.2.1 ‘Van betrokkenheid naar invloed’ – Aandacht op ‘invloed’ richten 
 
Eén van de eerste vragen bij gespreksonderwerpen die bij programma sessies aan de orde kwam was 
of medewerkers er iets mee konden ‘doen’. De roerige beleidscontext en organisatiecontexten (zie 
Hoofdstuk 1, deelparagraaf 1.2.3) maakte dat medewerkers zich vaak overweldigd voelden door alles 
wat er om hen heen veranderde en wat als gevolg daarvan onzeker was en bleef. De vraag om zelf 
met ideeën en initiatieven voor verbeteringen op het werk te komen (het opstellen van een onder-
werpenlijst aan het begin van het traject, zie hoofdstuk 1, deelparagraaf 1.2.1) voelde voor velen 
tegen die achtergrond als futiel. Volgens een medewerker van Rijterhof was het vanwege de roerige 
context op momenten onmogelijk voor het team om zich te richten op zelfsturing: ‘We waren bezig 
ons staande te houden binnen de wijk, dan kun je je wat minder bezig houden met organisatorische 
zaken.’  
 
Het transformeren van het gevoel speelbal of zelfs slachtoffer van alle veranderingen te zijn was een 
belangrijk onderwerp in de programma sessies. Veranderaars zetten erop in medewerkers te laten 
ervaren dat zij wel degelijk elementen zelf konden veranderen. Het eerste mechanisme dat hiervoor 
door hen werd ingezet was het maken van een onderscheid tussen elementen waar medewerkers 
‘invloed’ op uit konden oefenen en onderwerpen waar zij zich ‘betrokken’ bij voelden (zie box 4).  
 

Box 4: Het aanbrengen van een onderscheid tussen invloed en betrokkenheid (casus Het Veen) 
 
Al dan niet aan de hand van een uitleg van de cirkel van invloed van Stephen Covey (in: Startmap DWC 2013) 
benoemden veranderaars het beleid van de regering, de aansturing door de organisatie, de veranderingen in 
de zorg en de angst over banen die medewerkers als gespreksonderwerpen aan de orde brachten, als on-
derwerpen waar medewerkers zich erg ‘betrokken’ bij voelden, maar waaraan ze weinig konden ‘doen’. Aan 
dit soort onderwerpen kon je maar beter weinig energie besteden vertelden veranderaars, dat zou alleen 
maar gevoelens van onmacht en frustratie opleveren. In plaats daarvan konden medewerkers hun aandacht 
beter richten op dingen waar zij ‘invloed’ op hadden, waar zij iets aan konden ‘doen’. Een interne begeleider 
bij Het Veen gaf hierbij als voorbeeld haar betrokkenheid bij het milieu. ‘Ik ben zelf betrokken bij het milieu, 
maar ik heb er geen invloed op dat Shell weggaat uit Nigeria. Ik kan wel elke dag de fiets pakken. Daar heb ik 
wel invloed op’.   
 

 
Waar het onderscheid in het Het Hoge Zand traject zelfs gebruikt werd om de onderwerpen die me-
dewerkers aan het begin van het traject aandroegen als punten om te bespreken - veranderingen in 
het landelijk beleid waren minder geschikt om in het TVO te bespreken, daar kon men niet direct iets 
aan veranderen – werd het onderscheid alle trajecten gebruikt om richting te geven aan de gesprek-
ken die gevoerd werden.  
 
Een voorbeeld van hoe dat gebeurde is te zien in box 5. Trainer Rosan zet een aan invloed versus 
betrokkenheid gerelateerd onderscheid in om medewerkers aandacht te richten op elementen in het 
probleem waar zij iets aan konden doen (het zo inrichten dat de cliënten niet meer klaagden). Het 
‘wat’ of, zoals Rosan later uitlegde, het ‘wat maakt het dat dit een probleem is?’, vervulde daarin 
dezelfde rol als ‘invloed’ in het onderscheid tussen ‘invloed’ en ‘betrokkenheid’: Rosan probeerde 
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medewerkers ervoor te behoeden dat zij op het bespreken van alles wat onmogelijk was over gingen; 
het ‘invullen’ of het opsommen van dat waar zij zich ‘betrokken’ bij voelden. 
 

Box 5: Hoe en wat - TVO team Dokkuma-St. Annema (casus Het Hoge Zand) 
 
Het herverdelen van de routes was een onderwerp dat lang speelde voor team Dokkuma-St. Annema. Het 
duurde te lang volgens hen. Dit TVO ging vooraf aan een bespreking in februari 2014 met het partner-team 
waarmee samen over de routes beslist moet worden.  
 
Rosan: ‘Willen jullie iets met de routes?’  
Er werd gepraat over de reacties van cliënten: ‘Ja, we verwachten die en dan komt die en jij zou weg gaan’, 
was door verschillende cliënten gezegd.  
Rosan: ‘Wat gebeurt er nu met jullie?’  
De uitleg was inhoudelijk: ‘ze’ [het management/de organisatie]willen kleinschalig, maar dat lukt niet. ‘Dan 
zit ik hier en jij daar’, werd er op de routes ingegaan. ‘Nou, doei hoor!’ sloot iemand af.  
Rosan vatte samen: ‘Jullie zitten heel erg in de betrokkenheid. Jullie willen teveel. Wat moet je doen?’ 
Noeke, één van de IG-ers pakte de uitleg verder op: ‘We zitten in een transitie naar kleinschalig. Maar [het 
gaat te langzaam, en we hebben geen locatie].’  
Rosan: ‘Even terug. Is dat de wat of de hoe?’  
Wieke: ‘De hoe.’  
Rosan: ‘Ja, nou net zat je in de wat.’  
Er was opnieuw geroezemoes.  
Rosan: ‘Dames jullie zijn het alweer aan het invullen. Wat is het probleem?’  
Noeke: ‘Nou, er loopt een grens door Halsgade, midden over het Zuidplein. En we vliegen de grens over, dat 
is zoiets als van Amerika naar Duitsland.’  
Rosan: ‘Maar ik hoorde Dieuwertje net zeggen: de cliënten zijn niet tevreden.’  
Er werd gepraat over de obstakels bij het maken van een snelle verandering van route. Die lagen voor een 
deel in de weerstand bij het andere team waar ze zo direct samen mee over het onderwerp zouden gaan 
praten.  
‘Wat zou er beter zijn? Waarom gaan ze niet meteen verhuizen?’ vraagt iemand.  
Rosan: ‘Wat doe je nu? Net waren jullie met de oplossing bezig. Dat is anders dan de ‘wat’-vraag: wat is het 
probleem met de cliënt?’  
 
In het erop volgende overleg zou het team met hulp van Rosan en teamcoach Riene – ‘Jullie gaan weer op de 
inhoud in,’ zei Rosan toen er werd gepraat over de locatie van gesprekken met ontevreden cliënten en over 
de reden waarom medewerkers geen input voor het gesprek hebben opgestuurd – vanuit het belang van de 
cliënten aan kunnen geven waarom ze pleiten voor het snel veranderen van de routes. Omdat de verhuizing 
van het kantoor nog niet had plaats gevonden, werd met die verandering van de routes uiteindelijk toch 
gewacht. Er werd echter overeenstemming bereikt over het feit dat in het gedrag van medewerkers de on-
vrede over de instabiliteit van de routes niet zichtbaar mocht zijn. Het was een goed TVO, waren medewer-
kers na afloop van mening.  
 

 
Naast een manier om aandacht te richten op gespreksonderwerpen waar men invloed op had, was 
praten in termen van het onderscheid tussen invloed en betrokkenheid voor trainers een manier om 
het te hebben over de houding waarmee medewerkers onderwerpen tegemoet traden. Het ging dan 
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om de vraag welke onderwerpen werden behandeld maar de manier waarop erover gesproken werd. 
Eén van de twee maatstaven waaraan het succes van een team door veranderaars werd afgemeten 
was de vraag of medewerkers problemen die zij op de werkvloer tegen kwamen ‘buiten zichzelf’ leg-
den (collega’s of de organisatie waren de schuld) of dat zij spraken over hun eigen verantwoordelijk-
heden en mogelijkheden om met problemen om te gaan. ‘Zitten jullie in invloed of betrokkenheid?’ 
vroegen trainers regelmatig. De vraag ‘Wat doen jullie nu?’ leidde in meerdere trajecten tot een vast 
antwoord: ‘Mopperen!’ In het De Bosrand traject bleek het gebruik van een videoclip die aan het 
handelingspotentieel appelleerde (twee acteurs op een roltrap die stil stond roepen om hulp riepen 
in plaats van dat zij doorlopen26) nuttig doordat het veel herkenning opriep bij medewerkers van het 
De Bosrand traject. Voor het relateren van dergelijke herkenning aan de dagelijkse praktijk waren 
soms echter nog andere technieken nodig.  
 
Het onderscheid tussen invloed en betrokkenheid werd ingezet om weg te gaan bij een bepaald soort 
gedrag; dat wat trainers ‘gemopper’, ‘klaaggedrag’ of ‘in problemen praten’ noemden. In plaats 
daarvan ging het erom naar de toekomst te kijken en te praten over medewerkers zelf konden doen. 
Welke mogelijkheden hadden medewerkers wél om met veranderingen om te gaan, welke keuzes 
konden zij wél zelf maken, en hoe konden zij ruimte claimen om zelf te bepalen hoe een nieuwe 
werkwijze uitprobeerden? Om over deze onderwerpen te kunnen praten was het nodig dat mede-
werkers bewustzijn hadden van hun houding en gedrag.  
 
Echter, trainers merkten dat medewerkers het soms nodig hadden om even ‘uit te razen’ of te ‘zeu-
ren’, zoals teamleider Nicolette van een Het Veenteam het kenschetste.  
 

‘Met werkoverleggen ook is mijn ervaring dat er één keer per half jaar gezeurd moet worden 
over de vind ik, de meest onbenullige dingen, maar mijn ervaring is toch dat een team daar 
echt behoefte aan heeft af en toe, om te zeuren. Over, ja je wil het niet weten, over koffie-
kopjes waar de oortjes allemaal rechts staan en waarvan het toch veel netter is dat als je het 
kastje open doet en alles staat links, weet je, dat soort dingen. (…) En dan denk ik altijd, nou 
doe maar even. En dan daarna zeg ik ook en nou is het weer klaar, nou wil ik er niks meer 
over horen. Als die behoefte binnen het team er is, vind ik wel dat je daarin tegemoet moet 
komen. Maar daar moet niet elk werkoverleg over gaan. En dan zien ze het ook en zeggen ze: 
‘o ja dat is ook wel zo’.’  
 

Soms koos zij ervoor om medewerkers even te laten doorpraten op de inhoud en het uitrazen even 
te laten gebeuren, omdat zij meende dat het team dit nodig had. Hierdoor zagen ze volgens haar ook 
in dat dit niet te lang door moest gaan. Eerder werd al beschreven dat bij te lang mopperen het risico 
bestond dat sommigen de sessie als doelloos of als een regulier werkoverleg gingen ervaren (deelpa-
ragraaf 2.1.1).  
  

                                                           
26 ‘Roltrap stopt’, https://www.youtube.com/watch?v=e8MKgTYedns (geraadpleegd op 28-07-2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=e8MKgTYedns
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2.2.2 Bewustzijn creëren over houding en gedrag  
 
Technieken die veranderaars gebruikten om bewustwording over houding bij medewerkers te cre-
eren, waren technieken die gebaseerd waren op doorvragen, het ‘spiegelen’ van gedrag en het geven 
van ‘feedback’. De techniek van het spiegelen werd in spreekwoordelijke zin van het woord ingezet – 
‘je zegt wel dat je er iets aan wil doen, maar je houding zegt wat anders,’ intervenieerde trainer Ma-
rieke bijvoorbeeld tijdens een intervisiebijeenkomst tussen twee medewerkers en hun leidinggeven-
de bij Anta Zorg. Een andere keer ging het om het beschrijven van de processen die trainers plaats 
zagen vinden, of het letterlijk nadoen van het gedrag van medewerkers.  
 
Behalve spiegelen en doorvragen had het geven van feedback aan medewerkers een centrale rol in 
de manier waarop veranderaars de gesprekken stuurden. Feedback kon gegeven worden ‘om een 
gedragsverandering bij de ander teweeg te brengen,’ en om ‘inzicht geven in hoe het eigen gedrag 
over komt bij anderen’ (DWC 2013). Met andere woorden, feedback geven was voor veranderaars 
een manier om aan te sturen op bewustwording over houding en gedrag. Volgens het met name in 
het Het Hoge Zand traject veel gehanteerde ‘Johari-window’ (zie bijlage IV) kon feedback leiden tot 
het groter worden van de ‘vrije ruimte’ of van het gebied dat een persoon van zichzelf kende (DWC 
2013). Het uitlichten, aan de orde stellen en bewustmaken van gedrag door het geven van feedback, 
was behulpzaam omdat het inzicht in handelen op gang bracht, en daarmee mogelijk tot verandering 
van gedrag kon leiden (ibid.).  
 
Het doel van de bewustwording was het bewerkstelligen van hetgeen aan de basis lag van het DWC-
programma, het traject en de beleidsontwikkelingen waarin de decentralisatie van verantwoordelijk-
heden centraal stond. IB-er Els van Het Hoge Zand legde uit wat ze met het doorvragen op medewer-
kers’ gevoelens bij problemen had willen bereiken:  
 

‘Dat je je medewerkers probeert een omslag te laten maken in dat ze hun invloed kunnen 
gebruiken, dat ze hun verantwoordelijkheid kunnen gebruiken en kunnen gaan nemen’ 
 

Het ging om het weg bewegen van een passieve houding (anderen moet het voor mij doen), naar een 
actieve, proactieve of verantwoordelijke houding in het individu. Daarbij stond het zoeken naar de 
plekken waar medewerkers’ eigen invloed lag op onderwerpen die besproken werden, centraal.27 
 
De bewustwordingstechnieken werden door trainers op verschillende manieren uitgevoerd. Eén van 
de DWC trainers had als stijl om medewerkers direct met hun gedrag te confronteren. Vaak gebruik-
te zij daarnaast ook stereotypen. Omdat op deze manier medewerkers niet persoonlijk werden aan-
gesproken maar als groep, werd deze techniek vaker in goede aarde ontvangen. In onderstaande box 
staat van elke techniek een voorbeeld weergegeven. 
 
                                                           
27 Zie voor een verder discussie van invloed voelen deelparagraaf 2.2.3 en invloed nemen paragraaf 2.3. Invloed 
nemen komt daarin aan bod als het richten van de aandacht op en het nemen van initiatief met betrekking tot 
onderwerpen waar men zelf iets aan kan ‘doen’ of ‘veranderen’.  
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Box 6: Twee bewustwordingstechnieken (casus De Bosrand) 
 
Persoonlijke bewustwordingstechniek: confronteren met gedrag 
 
Aan het einde van een bijeenkomst in De Bosrand vraagt de trainer aan alle medewerkers wat zij ervan von-
den. Eén medewerker van de flexpool antwoordt: 
‘Heel interessant, alleen voor ons is het heel moeilijk, want wij zijn geen team. [Je zegt] plan teamoverleg-
gen, maar wij zien elkaar één keer in de 10 maanden. 
Trainer: ‘Hoho, ik zie dat je nu iets teveel dit doet [ze strekt haar armen voor zich uit met de handpalmen 
naar voren, om uit te beelden dat de medewerker afhoudend en dus passief reageert]. ‘Dit had je als casus 
in kunnen brengen!’ 
 
Onpersoonlijke bewustwordingstechniek: gebruik van stereotypen 
 
Eén van de DWC trainers gaf vaak een voor medewerkers stereotype reactie, die door de aanwezigen her-
kend werd. Zij bracht op een grappige manier, die vaak veel hilariteit opriep. Om het vaak schijnbare gebrek 
aan motivatie bij medewerkers te schetsen, gebruikte zij vaak bij introductiebijeenkomsten de grap dat ze 
vaak als ze een medewerkers vroeg: waarom werk jij hier?, deze antwoordde: ‘Omdat ik op het rooster sta!’ 
Hierop werd altijd met veel gelach en herkenbaarheid door medewerkers gereageerd. 
 

 
De reacties op beide technieken waren verschillend. Sommigen schrokken duidelijk wanneer zij per-
soonlijk aangesproken werden (zie ook deelparagraaf 2.3.2). Anderen vonden deze directe methode 
juist fijn, juist omdat deze zo confronterend is: 
 

‘[Trainer] Machteld vind ik gewoon heel goed. Waarom? Die benoemt dingen (…). Zij laat het 
escaleren, ze gaat door tot iemand zegt wat hij denkt of voelt. Ze zegt: je zegt wel dit maar je 
kijkt er boos bij. Dat heb je nodig, want vooral in de zorg moeten we allemaal vriendjes zijn, 
aardig voor elkaar.’ (Medewerker thuiszorgteam, Anta Zorg) 

 
Door sommige trainers en IB-ers werden bij Het Hoge Zand traject aan het begin op probleem en 
individu gerichte bewustwordingstechnieken gebruikt. Ze vroegen medewerkers naar gevoelens – 
‘wat doet het met jou?’ – om, volgens de lijn van het programma, via bewustwording van het eigen 
gedrag aan te sturen op de omslag naar een actieve houding. Sommige medewerkers vonden de 
nadruk op persoonlijke gevoelens moeilijk. Zij gaven aan het idee te hebben meer te moeten delen 
dan dat zij zelf goed achtten voor hun positie in groep. Deze wijze van doorvragen raakte teveel aan 
privé, was ‘teveel op de ziel’, of deed teveel denken aan de manier van werken van het sociaal peda-
gogisch werk legden zij uit. Sommigen zeiden ook dat zij het belangrijk vonden dat privé niet teveel 
op het werk terecht kwam.  
 
Oplossingsgerichte gespreksmethoden (‘hoe zou je het graag zien?’, ‘wat is daar voor nodig?’) en 
technieken die gericht waren op positieve motivatie werden vaker positief ontvangen. Het geven van 
complimenten aan elkaar, onderdeel van het ‘gedragspiramide’ model (zie bijlage V) dat in het De 
Bosrand traject werd gehanteerd in de trainingen, leverde zichtbaar veel positieve energie op. Het-
zelfde gold voor het gezamenlijk stilstaan bij waarom men in de zorg werkte. In onderstaande box is 
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te zien hoe het door de teamleider focussen op door het team behaalde successen in een teamver-
gadering een positieve uitwerking heeft (zie box 7).  
 

Box 7: Stilstaan bij behaalde successen (casus Het Veen) 
 
In de bespreking met IB-er Hanny voorafgaand aan het TVK geeft Nicolette, teamleider van een intramuraal 
team van Het Veen, aan dat ze eens de tijd wil nemen om stil te staan bij wat er allemaal goed gaat. Nicolet-
te tegen Hanny: ‘Vorige keer waren ze heel negatief, over schoonmaken, dat ze geen tijd hebben daarvoor. 
Succes oogsten mag ook wel een keer! Daar wil ik deze TVK bij stilstaan.’ 
 
Nicolette: Ik wilde eens positief naar onszelf kijken, waar zijn we blij mee? 
Jet: De rust, hoe alles op zijn plek valt 
Evelien: Heel lange gang. Invalkrachten. Makkelijker gaat het samenwerken met de werkwinkel [flexpool, 
SvdB], door de lange gang 
Jet: Fijn dat er veel contact is [met elkaar] en dat het schoon is 
Ankie: De stamtafel is een succes! 
Hallie: Ik was toch niet negatief? 
Nicolette: Jawel! Jullie zijn niet goed in succes oogsten. Genieten jullie wel van wat jullie bereikt hebben met 
z’n allen? 
Evelien: Er kwam veel op je af, het systeem werkte nog niet goed met eten ophalen, boodschappen. Je krijgt 
systemen nu hè, als je die hebt win je veel meer tijd! De rust komt terug. 
Lana: En we hebben het gehaald hè, we zijn onder het toezicht [van de inspectie] weg! Heb het idee dat er 
rust heerst in huis, bij alles en iedereen. Die druk, dat gevoel van...... 
Nicolette: Ja nu is het goed, daar mag je trots op zijn. 
Evelien: Er werd veel gemopperd op nieuwe rooster, door collega’s, bewoners 
Lana: De man van de zorgplannen zei dat ze goed zijn landelijk gezien. 
Evelien: PB-ers, jullie hebben ontzettend goed werk geleverd! 
Lana: In het begin hadden we geen overzicht, ik durf nu eerder weg te gaan en een gesprekje te voeren. 
[Complimenten worden nu in de groep gegooid] 
Evelien: Ik moet er bijna van huilen!  
Ankie: De vrijwilligers zijn echt een aanwinst! 
Nicolette: We hebben ons vergist in de impact [van de verhuizing, en alle veranderingen die daarmee ge-
paard gaan], dat heb ik me achteraf kwalijk genomen 
Ankie: Dat moet je je niet kwalijk nemen 
Mina: Nee! 
Evelien: We dachten vanuit de bewoner, we vergaten onszelf 
(…) 
Evelien: Nog iets positiefs: eerst had je de avondclub, de nachtclub, de dagclub. Nu geen clubs meer, we 
hebben een team! 
Yfke: Dat was vorig jaar al beter 
Evelien: Ja maar nu nog meer, nu is het niet meer van: dat is mijn straatje niet 
Greet [tegen Evelien]: dat is een compliment! dat moet je ontvangen, haha. 
 

 
Medewerkers bewust maken van wat zij goed doen, blijkt hiermee minstens zo belangrijk als de fo-
cus leggen op ongewenst gedrag. Kenmerkend voor de behoefte van medewerkers aan positiviteit 
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was het feit dat de team Waterkant van De Bosrand een kwaliteitenspel ging spelen met elkaar, 
waarbij zij besloten om de negatieve feedbackkaartjes in de doos te laten en alleen de positieve 
feedbackkaartjes te gebruiken. Ze vinden dat er al teveel aandacht is in hun team voor negativiteit, 
en willen het complimenten geven oefenen. De ambassadeurs organiseren later ook een complimen-
tenweek binnen hun team, waarbij het geven van complimenten centraal staat. Een medewerker 
zegt hierover: ‘Want dan al die negativiteit, dan blijf je er gewoon in hangen hè, en telkens komen ze 
[collega’s] weer op hetzelfde .’ De behoefte aan positieve focus blijkt uit dat haar collega zegt dat 
initiatieven als het kwaliteitenspel en de complimentenweek ervoor zorgden dat ‘je weer een beetje 
lol onder elkaar hebt’. Ook bij team de Roos was aan de start van het traject veel aandacht geweest 
voor het elkaar complimenteren: een jaar later werd dit in een focusgroep met medewerkers als één 
van de belangrijkste onderdelen van het traject benoemd.  
 
Naast gesprekstechnieken was ook de Klimaatscan (zie Hoofdstuk 1, deelparagraaf 1.2.1) een instru-
ment dat voor bewustwording kon zorgen. Werd het instrument in de onderzoekstrajecten gehan-
teerd als middel om de verschillende perspectieven van medewerkers, cliënten en familie in beeld te 
brengen en hen met elkaar in gesprek te laten gaan (zie hiervoor deelparagraaf 2.4.2), oorspronkelijk 
was de Klimaatscan ontstaan als instrument om het effect van het traject te meten. Deze functie 
bleef de Klimaatscan ook houden. Medewerkers, hun teammanager, en cliënten en familie vulden 
driemaal per traject een vragenlijst in over de zogeheten 'zachte' aspecten van de zorg, waaronder 
communicatie, samenwerking, betrouwbaarheid en sfeer. Hun antwoorden werden vergeleken om 
hieruit af te leiden hoe de kwaliteit van de zorg was. 
 

Box 8: Ervaringen met de afname van de Klimaatscan (algemeen) 
 
De Klimaatscan werd in alle trajecten afgenomen. In al deze trajecten bleek het krijgen van voldoende res-
pons erg lastig28. In het De Bosrand traject lukte dit niet, waardoor resultaten niet op afdelingsniveau terug-
gekoppeld konden worden en er uiteindelijk van het gebruik geheel werd afgezien. In alle andere trajecten 
konden de resultaten wel gebruikt worden. In de eerder genoemde ‘verdiepingssessies’ vergeleken trainers 
de scores in getallen uitgedrukt, van medewerkers met die van cliënten en familieleden. Lastig was hierbij 
dat de terugkoppeling van de resultaten vaak even op zich liet wachten, waardoor resultaten vaak alweer 
achterhaald waren op het moment dat ze besproken werden. De reden voor deze vertraging was niet alleen 
administratief van aard: sommige organisaties waren erg terughoudend omdat ze vreesden voor de uitkom-

                                                           
28 Men hoorde terug van zowel medewerkers als cliënten en familie dat de vragenlijst erg lang was en soms 
lastig te begrijpen. Daarnaast vonden organisaties het vervelend dat het niet mogelijk was om zelf aanpassin-
gen te doen aan de vragen, bijvoorbeeld het toevoegen van vragen of het veranderen van de terminologie. 
Naast vragenlijstinhoudelijke redenen, speelden ook nog relationele factoren. Sommige medewerkers gaven 
aan positievere antwoorden gegeven te hebben, omdat zij vreesden dat er bij een negatieve uitslag ‘weer een 
bijeenkomst’ zou worden ingelast. Ook cliënten en familie hebben gezien hun afhankelijkheidsrelatie met me-
dewerkers mogelijk positievere antwoorden gegeven, een bekend probleem bij zorgevaluaties (NIVEL, 2013). 
De validiteit van de antwoorden is door deze overwegingen van medewerkers, cliënten en familie mogelijk 
negatief beïnvloed. Tot slot was het lastig voor mensen die de enige waren in hun functie, zoals een teamma-
nager, dat zij niet konden worden geanonimiseerd. Dit kon soms oneigenlijk gebruik van de resultaten tot ge-
volg hebben. Zie voor een uitgebreidere analyse van het effect van het hanteren van kwantitatieve uitkomst-
maten Hoofdstuk 3, deelparagraaf 3.1.3. 
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sten (zie Hoofdstuk 3, deelparagraaf 3.1.3 voor de effecten van het hanteren van getallen als uitkomstma-
ten).  
 

 
In ‘verdiepingssessies’ met medewerkers werden de resultaten besproken om hen bewust te maken 
van hoe zij zelf, en hoe cliënten en familie de zorg beoordeelden. Bij de tweede en derde afname 
werd bovendien gekeken welke positieve en negatieve ontwikkelingen zichtbaar waren. Het instru-
ment zorgde hiermee voor momenten van bewustwording. In onderstaand voorbeeld uit het Anta 
Zorg traject wordt het instrument op deze wijze ingezet.  
 

Box 9: Het bespreken van de Klimaatscan uitkomsten (casus Anta Zorg) 
 
In een verdiepingssessie voor het facilitaire team van locatie De Lepelaar, een team met veel onderlinge 
fricties, bespreekt trainer Machteld de resultaten van de Klimaatscan. Teammanager Dafne is ook aanwezig.  
 
Machteld: Positieve punten van cliënten: dat ze een ijsje krijgen, aandacht, omgang met personeel. De ka-
mers vinden ze goed, het gebouw straalt rust uit.   
Medewerker 1: Ja, locatie [X] is kil, zeggen ze.  
Machteld: Als negatief punt noemen ze: beter communiceren.  
Allen: Dat komt door de vakantieperiode. En wisselingen in de zorg (van zorgmedewerkers, SvdB).  
Machteld: Ook negatief is: wisselende gezichten. Medicatie: bij cliënten met Alzheimer, moet [je zorgen dat 
ze die] innemen, niet alleen neerzetten.  
Medewerker 4: Ik bel de zorg [altijd].  
Een ander zegt dit ook te doen. 
Dafne: We krijgen [steeds] meer van dit soort cliënten.  
Allen: De zorg moet [de medicijnen] geven. 
Ze beginnen te klagen dat de zorgmedewerkers vaak de medicijnen laten staan, in plaats van deze ook toe te 
dienen.  
Machteld: Hebben jullie vergaderingen met de zorg?  
Medewerker 2: Nee.  
Machteld: Dat zou wel een goeie zijn hè!  
Dafne: Zijn er ganggesprekken?  
Medewerker 2: Nee, dat gaat nu gebeuren. Tussen EVB-er, cliënt en facilitair.  
Dafne: Dus jullie hebben wel contacten met de zorg?  
Medewerker 2: Het 'koffiehalfuurtje' is alleen voor bewoners. Gaat niet over de zorg.  
Medewerker 3: Het is een uitvloeisel van de bejegeningsgroep.  
 
Machteld stelt voor dat ze meer communiceren met de zorgmedewerkers.  
 
Medewerker 5: Iedere ochtend even contact met de zorg.  
Allen: Ja, dat doen we altijd. 
 
Ze spreken af om de volgende keer het toedienen van medicijnen te bespreken.  
 
Machteld vervolgt met het bespreken van de Net Promotor Score (NPS). De NPS is een maat voor algehele 
tevredenheid die aan de Klimaatscan was toegevoegd, en door trainer Machteld vaak gebruikt werd in de 
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verdiepingssessies. De NPS is enorm gestegen. Het team wordt hierdoor uitgebreid gecomplimenteerd door 
de trainer en de teammanager.  
 
Machteld: De NPS voor de werkgever: van 0 naar 33%! (…) 
Dafne: Ik ben hier trots op.  
Maartje: We doen meer met elkaar.  
Rob: Door de TVO’s enzo. En je krijgt meer een antwoord [van Dafne].  
Plien: Je bent meer een team. 
Dafne: Dat komt door jullie. En door DWC. We hebben aan jullie geschud hè, dat had ik niet alleen kunnen 
doen. De vorige leiding was top-down, medewerkers waren niet meer gewend na te denken.  
Angela: Die cijfers hakten er toen zo in! [de eerste Klimaatscan resultaten waren heel negatief, SvdB]  
Dafne: Denk na over je werk.  
Angela: (…) Zeg het en dan doen we het [nadenken over je werk, SvdB] wel! Dat waren we niet gewend. Niet 
meer. 
 

 
De resultaten van de Klimaatscan van cliënten werden niet overal vergeleken met die van de mede-
werkers, zoals oorspronkelijk de bedoelding was. Toch leverden de resultaten genoeg stof op voor 
discussie. Doordat ze hoorden dat cliënten hadden aangegeven dat de medicatie vaak alleen werd 
neergezet in plaats van meteen toegediend en de discussie die hierdoor ontstond, werden mede-
werkers zich bewust dat ze betere afspraken met de zorg moesten maken. De verbeterde NPS sloot 
aan bij hun beleving en vormde dan ook een bevestiging van hun gevoel dat het beter ging. Dit zorg-
de voor een positieve sfeer in de sessie.  
 
Ook bij Het Veen leidde de Klimaatscan tot bewustwording. Bea vertelt: ‘Aan de hand van de Kli-
maatscan vorige keer vond ik ook dat het ook wel echt inzichtelijk was, dat we er in het begin wel 
anders in stonden. (…) Leuk om te zien dat we een ontwikkeling door hebben gemaakt.’ De resulta-
ten op de Klimaatscan leidden soms zelfs tot een verandering. Omdat familieleden in de Klimaatscan 
van Het Veen aangegeven hadden dat het personeel weinig zichtbaar was op de afdeling, lieten me-
dewerkers bordjes maken door de handvaardigheidsclub die men ophing bij de bellen in de huiska-
mer, zodat duidelijker werd voor familieleden dat ze hen daarmee konden oproepen.  
 
2.2.3 ‘Het ligt in onze eigen handen’ – Aanspreken op verantwoordelijkheden 
 
Door de tijd heen was het weg bewegen van betrokkenheid naar het richten op waar men invloed 
had, voor sommige teams productief. Het kon tot een daadwerkelijke verandering in houding van 
medewerkers leiden (zie box 10).  
 

Box 10: Verandering in houding bij team Dokkuma (casus Het Hoge Zand) 
 
In het februari 2014 speelden er twee belangrijke thema’s voor team Dokkuma. De routes die divisies van de 
teams Dokkuma en Dokkuma – St. Annema liepen moesten ‘gemixt worden’. Medewerkers van de twee 
divisies gaven aan weerstand te hebben tegen het feit dat zij nu bij elkaars cliënten moesten gaan werken. 
De twee divisies hadden volgens de teamleden andere werkmethoden, de werkwijze van het team van de 
‘Poarte’ werd als ‘intramuraal’ weggezet. Daarnaast beheerste boosheid over de gebrek aan een goede kan-
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toorruimte een groot deel van de programmagesprekken. Medewerkers begrepen niet waarom de voorstel-
len die zij aandroegen niet door de organisatie waren opgepakt.  
 
In het voorjaar van 2015 was de sfeer in het TVO anders. Er was nog geen kantoor, de twee locaties die een 
jaar terug onder optie waren, stonden nog leeg. De routes waren nog niet definitief, al was het mixen van 
die routes na experimenteren gedeeltelijk teruggedraaid. Leden uit de twee deelteams die eerder met hun 
armen over elkaar tegenover elkaar hadden gezeten, zaten nu door elkaar aan een ronde tafel. Met plezier 
en concentratie werd het gesprek op het onderwerp gehouden. Er werden grapjes gemaakt over het wij-zij 
denken van een jaar terug. Tijdens de pauze vroeg ik naar de boosheid van een jaar terug. Teamleden ver-
telden nog steeds met onbegrip over het uitblijven van een eigen kantoor, maar herinnerde zich ook lachend 
het plan dat ze destijds hadden opgevat. Ze hadden erover gesproken om een caravan in Dokkuma neer te 
zetten die ze als kantoortje konden gebruiken. Terugkijkend op de afgelopen twee jaar zeiden zij dat er nog 
steeds veel veranderde, maar hun toon was rustiger geworden. Sommige teamleden zeiden dat ze óók be-
grepen dat veranderingen er in deze tijd bij hoorden.  
 
Wijkverpleegkundige Hanne herkende de omslag in sfeer. Hoewel het volgens haar wel een tijd ‘op en neer 
geschommeld had’ zag ze dat er in het team langzamerhand een ander besef was ontstaan. Een besef van 
‘we kunnen wel iedereen de schuld geven maar we moeten het gewoon zelf doen.’ ‘Het is een beetje een 
gevoel van: we moeten dit samen opkappen. Hè, van we kunnen niet altijd meer zeggen het moet van de 
organisatie komen, […] nee wij moeten het gewoon zelf doen, het ligt in onze eigen handen, als we ontevre-
den zijn moeten we daar zelf iets [mee].’ Hanne verbond deze omslag in houding – ze beschreef hem als de 
grootste uitkomst van het proces van zelfsturing waaraan met het programma was gewerkt – aan het werk 
van DWC trainer Rosan. Zij was iemand die volgens Hanne ‘de vinger op de zere plek [kon leggen], en die 
daar ook echt iets mee deed.’  
 
Net als Rosan die vertelde dat ze met hen aan het wij-zij denken en het rekening houden met elkaars per-
spectieven had gewerkt, vertelden medewerkers dat Rosan hen had gewezen op hoe ze met elkaar omgin-
gen en op hoe ze ‘in problemen spraken’. Teamlid Iekje vond dat Rosan meer inlevingsvermogen had kunnen 
tonen, maar er klonk ook een ander geluid. ‘Je kan het niet iedereen naar de zin maken. Het is geven en 
nemen,’ zei medewerker Annabel. ‘Een kwestie van wennen,’ werd er zachter door verzorgende Aukje ge-
zegd. 
 

 
Leden van het Het Hoge Zand team Dokkuma waren volgens wijkverpleegkundige Hanne een team 
geworden waarin individuen nog steeds wel eens boos waren op de organisatie, maar zich in de ses-
sies vooral richtten op onderwerpen waar het team wat mee kon. Zij zagen in dat het probleem uit-
eindelijk in hun handen lag. Dat was onder andere gekomen doordat trainer Rosan de medewerkers 
op belangrijke momenten had aangesproken op de manier waarop zij onderwerpen behandelden; als 
‘problemen’ in plaats van als oplossingen.   
 
Ook buiten de sessies zette deze verandering in houding zich voort. Medewerkers van Het Hoge Zand 
bijvoorbeeld hadden vaak plezier over het inzicht dat zij kregen (‘leuk om te weten hoe dat allemaal 
met die financiën zit!’), vertelden over de kansen die hen door de organisatie geboden werden om 
zich te ‘ontwikkelen’ tot specialist op een gebied, zoals dat van de zorgmappen. Zelfsturing gaf ge-
voelens van eigenaarschap. ‘Eerst [was het] altijd waar maken wij ons druk om en het wordt toch wel 
[voor ons] gedaan. Nu [gaan we het] zelf nakijken en je hebt nu wel momenten [met het TVO] waar 
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je er echt tijd aan kunt besteden, en dan zit je weer op één lijn,’ had Anneke van team K in februari 
van 2014 met een lach over hun zelfstandige samenwerking verteld.  
 
Het management merkte deze verandering op. Locatiemanager Geke zei ‘amper’ nog vragen te krij-
gen ‘kan je het even voor me oplossen?’ In plaats daarvan was het vaker ‘Ik loop ergens tegen aan, 
kan je even meedenken.’ ‘Zij weten nu gewoon dat zij die sleutel zelf in handen hebben.’ De prakti-
sche invulling van de transitie was ook volgens teamcoach Hans te langzaam gegaan, maar hij wees 
ook op effecten waar de DWC-inzet volgens hem ‘wel goed voor was geweest’. Vroeger ‘klaagden’ 
medewerkers altijd dat zij geen inzicht hadden en nu spraken ze elkaar op hun inzet aan:  
 

‘[Je ziet nu] ook dat mensen de afdelingsplanner roepen: ‘Maar jongens we moeten nu wel 
even aan het werk en hier niet onze tijd zitten te verdoen.’ Daar had je anders nooit iemand 
over gehoord! Nee, dan krijg je in ieder geval dat men kritischer wordt over de inzet. [Ook 
over] mensen die ziek zijn. Voorheen werd dat klakkeloos ontvangen, nu wordt er geroepen: 
‘Wanneer gaat die weer aan de slag?’ 

 
Ook in het Het Veen traject daagde het besef dat het oplossen van problemen in eigen hand lag. ‘Het 
komt langzaam op gang’, zei een medewerkers. ‘Dat moeten we zelf doen!’, voegde ze er aan toe. 
‘We vinden het wel makkelijk om het een ander te laten doen. We zijn heel erg afhankelijk daarin van 
Lisan[de IB-er]. Maar dat stuk komt nog.’ 
 
In de latere trajecten van Amicitia, De Bosrand en Rijterhof werd als onderdeel van het concreter 
worden van de doelstellingen sneller over gegaan op het veranderen van gedrag. Bij Amicitia en De 
Bosrand bijvoorbeeld lag er een grote nadruk op het medewerkers leren hoe zij cliënten en familie 
meer zelf konden laten doen, bij Rijterhof ging het om het leren zelfsturend te worden. Het effect 
van de verminderende aandacht voor houding was zichtbaar: in deze trajecten leek het nieuw aange-
leerde gedrag minder goed te beklijven dan in het Het Hoge Zand traject. Medewerkers van Het Hoge 
Zand vertelden aan het einde van het twee jaar durende traject dat zij begrepen dat de veranderin-
gen (hoe vervelend en oneerlijk ook) er bij hoorden en dat de manier waarop zij ermee omgingen in 
hun handen lag (zie box 10). Als zij praatten over hoe oneerlijk de veranderingen waren, dan gebeur-
de dat buíten projectsessies, en op zachte toon. Het onderwerp was voor deze medewerkers gedu-
rende de twee jaar een minder legitiem gespreksonderwerp geworden. Binnen de trajecten waarin 
er meer aandacht was voor houding alvorens te richten op gedrag, lijkt nieuw gedrag in grotere mate 
geïnternaliseerd dan in trajecten waarin de aandacht snel op gedrag werd gericht.  
 
Het te streng aanspreken en te snel wijzen van medewerkers op passief gedrag kon tijdelijk het ge-
voel onder medewerkers vergroten dat er niet naar hen geluisterd werd. Afhankelijk van de mate 
waarin de organisatie het goede voorbeeld gaf en zowel leidinggevenden als ondersteunende dien-
sten medewerkers op een consequente manier de ruimte gaven om hun zelfstandige gedrag daad-
werkelijk in de praktijk te brengen (zie paragraaf 2.3), konden gevoelens invloed over en verant-
woordelijkheid voor het werk meer of minder bestendigd worden.  
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2.3 Mechanisme III: Werken aan zelfstandig gedrag 
 

Als het onderscheid tussen invloed en betrokkenheid, en het spiegelen en benoemen van gedrag het 
mogelijk had gemaakt weg te bewegen van wat trainers ‘klaaggedrag’ of een ‘passieve houding’ 
noemden, bestond het grote deel van de sessies uit het creëren van gevoelens van verantwoordelijk-
heid voor en eigenaarschap over de onderwerpen waar medewerkers wél iets mee konden doen. Het 
werken aan een verantwoordelijke houding ging samen met het bevorderen van zelfstandige gedrag.  
 

 
Figuur 8: Analyse van mechanisme III: Werken aan zelfstandig gedrag 
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2.3.1 ‘Het moet niet op de afdeling blijven!’ – zelfstandig gedrag en initiatief bevorderen 
 
Veel trainers beschreven de zorg als een sector waarin medewerkers door een sterke traditie van 
lijnaansturing passief gedrag hadden aangeleerd. Op veel plekken waar wij als onderzoekers kwamen 
waren medewerkers moe van de veranderingen en overtuigd dat het toch geen zin had onderwerpen 
op te pakken, er zou toch niet naar hen worden geluisterd. In de woorden van een medewerker van 
Het Veen: ‘In TVO’s heeft men het gevoel: er wordt hier toch niets mee gedaan.’ En: ‘Ik werk hier al 
elf jaar en iedereen wordt hier altijd een bepaalde kant uit geduwd,’ zei een medewerker van het Het 
Hoge Zand team K er helemaal aan het begin van het traject bij deze organisatie over. Een voedings-
assistent van De Bosrand schudde met een teleurgestelde blik haar hoofd toen de onderzoeker voor-
stelde om de vergrote werkdruk, als gevolg van het inzetten van nog maar één voedingsassistent in 
plaats van twee, aan te kaarten bij haar teammanager. 
 
Wat als ‘afwachtend’, ‘ontmoedigd’ en ‘reactief’ gedrag werd beschreven, moest binnen het pro-
gramma omgevormd worden tot ‘proactief’ gedrag. Dit was gedrag waarbij het er in de woorden van 
één van de intern projectleiders om ging niet alleen te constateren dat de lamp stuk was, maar daar 
ook melding van te maken bij de facilitaire dienst. 
 
Veel van het veranderwerk bestond in een verlengde hiervan uit het aanzetten tot praktisch hande-
len. Doen was belangrijk omdat alleen daardoor verandering kon ontstaan: ‘Als het alleen maar bij 
jou van binnen zit, kan jij er alleen maar wat mee doen. Op het moment dat je het uitspreekt, begint 
je invloed en kan je richting oplossingen gaan werken’, zei een trainer in het De Bosrand traject er 
tegen haar team over. ‘Wees proactief, wees ondeugend!’ luidde de aanmoediging van een manager 
die vaak assisteerde bij De Bosrand trainingen aan een ambassadeur. Over dit proces bij Amicitia 
vertelde DWC coach Lianne: ‘Als het niet goed gaat (…) ga er dan wat aan doen, maak een voorstel 
aan directie en management (…) dus ik heb teams aangespoord tot burgerlijke ongehoorzaamheid, 
maar ook tot initiatieven en het zoeken van oplossingen.’  
 
Aanzetten tot praktisch handelen 
 
Het leek belangrijk voor medewerkers dat gesprekken over het werk omgezet werden in praktische 
initiatieven. Inzicht krijgen zonder de tijd en capaciteiten om deze onderwerpen aan de orde te stel-
len, gaf medewerkers het gevoel dat zij kwetsbaar waren. Binnen het Anta Zorg traject waren mede-
werkers geschrokken van de negatieve klimaatscan uitkomsten. Twee moesten huilen. Eén van hen 
vertelde dat ze weinig mogelijkheden voelde over het veranderen van de samenwerking onderling en 
met de andere disciplines. In het Het Veen traject wees een medewerker hiervoor naar de trainer: 
‘Ze [een trainer] geeft helemaal niet aan hoe we invloed kunnen uitoefenen’ (zie verder over dit on-
derwerp deelparagraaf 2.3.3).  
 
Lukte het om inzichten om te zetten in handelingen, en begrepen medewerkers dat zij de ruimte 
kregen om zelf onderwerpen op te pakken – zij nodigden leidinggevenden uit om informatie in te 
winnen over de ontwikkelingen in de zorg en op hun locatie (Amicitia), pakten de gemeenschappelij-
ke tuin aan (De Bosrand), organiseerden een open dag (Anta Zorg) en schreven een horecaplan (Het 
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Hoge Zand) – dan gaf dat gevoelens van invloed. Medewerkers en bewoners spraken in positieve 
termen over deze initiatieven. Ze beschreven gevoelens van trots en waardering. Op deze manier 
zorgde het programma er bovendien voor dat de teamcohesie sterker werd: door het ‘samen doen’ 
hielpen de bijeenkomsten om ‘de neuzen dezelfde kant op te krijgen’, en het bewustzijn, de motiva-
tie en vaardigheden te creëren om samen in spreekwoordelijke zin van het woord samen ‘voor het 
werk te gaan staan’29. 
 
Oefenen en ondersteunen van praktisch handelen door DWC 
 
Maar soms was het aanzetten tot handelen niet genoeg. Het Anta Zorg team had wel degelijk tips 
gekregen van hun veranderaar om het onderwerp op te pakken (hun manager suggereerde dat ze 
elkaar meer aanspreken) maar teamleden zeiden dat ze dat niet zomaar gingen doen. Het onderwerp 
van de onderlinge samenwerking leek niet zo eenvoudig op te lossen: er was meer nodig. Het leek te 
gaan om creëren voor een ruimte waarin veranderaars, medewerkers en leidinggevenden aangaven 
het probleem samen op te willen lossen.  
 
In box 11 is te lezen hoe trainer Marieke samen met teammanager Pieter en regiomanager Clara en 
vijftien medewerkers van team Zomerwei aan een oplossing werkte. Het onderwerp waarover ze 
spraken was praktischer van aard dan dat van de onderlinge samenwerking, en kon daarom makke-
lijker aan de orde worden gesteld. Toch is in deze box te lezen, hoe Marieke medewerkers hielp hun 
inzichten in handelingen om te zetten. Ze zorgde ervoor dat medewerkers taken verdeelden en hier-
door handvatten hadden om verbeteringen door te voeren. Tevens zette ze motiverende gespreks-
technieken in (zie deelparagraaf 2.1.1) om het team aan te moedigen en te motiveren. Door aan te 
geven dat ze er samen aan gingen werken, maakte ze het oplossen van het probleem tot slot een 
verantwoordelijkheid van alle aanwezigen.  
 

Box 11: Sessie team Zomerwei naar aanleiding van het negatieve inspectierapport (casus De Bosrand) 
 
De sessie vond plaats op een avond in juni 2014 op een rustig gelegen vergaderlocatie. Er waren 15 mede-
werkers van het team aanwezig, en daarnaast de teammanager Pieter, toenmalig regiomanager Clara en 
Marieke. 
 
Marieke opende de sessie met de mededeling dat het ‘geen vijf voor 12 is, maar tien voor half één’, en dat 
ze het team ging helpen om het tij te keren, door hen te leren wat ze aan de situatie kunnen doen. 
 
‘Ik ga jullie helpen, dit staat los van het Invoorzorg! traject. Naar mijn idee is dit een serieus [probleem], 
want dit rapport ligt er al te lang. Wat maakt nou dat we vandaag kunnen afspreken om actielijst te maken 
waardoor we van de inspectie afkomen. Het is vijf voor 12, bij jullie is het tien voor half 1. Als het [resultaat] 
niet goed is, kan De Bosrand niks meer over afdeling zeggen, de inspectie gaat het [dan] sluiten! Vanavond 
[zijn we er] niet om negatief te zijn, maar [om te kijken], wat kunnen we eraan doen. Ik zie zin om aan de 

                                                           
29 In de antwoorden op de vragenlijst werden veel metaforen gebruikt om processen van een groter wordende 
samenhorigheid of groeiend teamgevoel mee aan te duiden. Men gaf aan dat het team zich erdoor ‘ontwik-
keld’ had, ‘sterker’ was geworden of was ‘gegroeid’. 
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slag te gaan, maar ook vermoeidheid [dit wordt bevestigd door iemand die ja zegt, SvdB] Nog 6 weken, dan 
moet alles afgetekend zijn.’ (…) Het doel vanavond is niet trainen, maar punten verdelen. We gaan niet eer-
der rusten voordat het af is.’ Een medewerker: ‘Dat negatieve gevoel moet weg.’ Marieke: ‘Dat gaat weg!’ 
 
Vervolgens ging ze samen met het team één voor één de punten uit het rapport af, vroeg ze aan het team 
waarom dit een punt van verbetering was, en zocht men naar een oplossing. Samen met de medewerkers 
maakte Marieke concreet wat er moest gebeuren. 
 
Vervolgens vroeg ze: wie wil dit oppakken? Men koos ervoor om voor ieder punt twee medewerkers ver-
antwoordelijk te maken.  
 
Esmee: Wat is mijn rol dan om mics [formulier voor melding incident cliënt, SvdB] te controleren?  
Marieke: Maak hem eens concreet 
Miranda: We kunnen beter een combi maken met valrisico 
Marieke: Wie is voor? 
[Handen gaan omhoog] 
Marieke: Okee en met wie, wie is je maatje? 
Machteld: Wil ik wel doen. 
 
Marieke stelde voortdurend vragen, liet de medewerkers zelf aan zet zijn. Ze bewaakte het proces, bijvoor-
beeld door haar aansporing om oplossingen concreet te maken. Ze sprak hen bemoedigend toe (‘ik ga jullie 
helpen’) en moedigde hen aan voor zichzelf op te komen. 
 
[over laptops die niet werkten] 
Elise: De technische dienst had 2 weken de tijd voor een antwoord, toen intussen had ik ze al aan de gang 
gekregen. 
Pieter: Die laptops lagen er al een tijdje. Wat gebeurde er? 
Elise: De externe toegang deed het niet.  
Marieke: Wat als dit met de douche gebeurt? Dat zijn materialen die je nodig hebt om je vak uit te oefenen! 
Daar mag je eisender in zijn, naar de ondersteuning mag je ook wat strenger zijn! 
 
Na afloop waren alle punten verdeeld over de medewerkers en leek de negatieve sfeer omgeslagen naar een 
positieve sfeer. Medewerkers hadden door deze sessie concrete handvatten gekregen en hadden het gevoel 
dat ze voor verbetering konden zorgen. Een gevoel van ‘de schouders eronder’ ontstond. 
 
De reacties op de sessie waren positief. Marieke en ook Clara eindigden de sessie vervolgens met bemoedi-
gende woorden. 
 
Bea: Heftig, maar ik heb er wel vertrouwen in 
Anne: Pittig maar fijn dat er duidelijkheid komt, ik had gevoel dat er veel gevraagd wordt, maar iedereen aan 
het zwemmen was en we niet wisten waarmee bezig waren 
Elise: Fijn dat er duidelijkheid is 
Bregje: We gaan ervoor! 
Marieke: Jullie hebben hard gewerkt hè vanavond, dat komt uit het huis, chapeau! 
Clara: Het gaat lukken of niet en het gaat lukken! Als het mis gaat hebben we geen herkansing meer! Ga 
ervoor hè! 
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Meer dan een half jaar later zeiden Kimberley en Amy, toen ze terugblikten op deze sessie, dat deze hen veel 
had gebracht. 
 
Kimberley: ‘Eerst was het van, wat doen we hier? Maar Marieke vertelde het op een manier dat iedereen 
opeens begon na te denken. Clara zei [daarvoor] alleen maar dit is fout en dat is fout. En ik werkte er net, 
het was alleen maar [negatief]. Toen kwam Marieke en toen was het van: nu staan we hier, waar gaan we 
heen?’ 
Ietje: ‘Iedereen is wel positiever gaan kijken.’ 
 

  
In de trajecten waren voorbeelden te zien van hoe veranderaars het zelfstandige gedrag direct met 
medewerkers oefenden. Er werden dan rollenspellen ingezet om een gesprek met een leidinggeven-
de voor te bereiden, zoals in het traject van Het Veen (zie box 12). Tijdens het Het Hoge Zand traject 
bood een trainer zelfs aan om mee te gaan tijdens gesprekken om medewerkers te helpen de on-
derwerpen die zij voorbereid hadden te behandelen, of dat zij, direct de daad bij het woord voegend, 
samen met hen op onderzoek uit ging. Tot slot werd er in een aantal trajecten geoefend met team- 
of vergaderrollen die de medewerkers toebedeeld kregen. Zonder uitzondering waren dit vormen 
van aansporen die door medewerkers positief ontvangen werden.   
 

Box 12: Leren omzetten van emoties in aanspreken (casus Het Veen)  
 
In de TVO geeft een aantal medewerkers aan te laag te zijn ingeschaald qua salaris ten aanzien van hun op-
leiding. Steeds als ze dit aankaarten hebben ze het gevoel hetzelfde antwoord te krijgen: ‘ze zijn ermee be-
zig’.  
 
Klaartje: Ze zijn er al twaalf jaar mee bezig. Ze zijn er al twaalf jaar mee bezig! 
De groep praat nog even door over dat de manager thuiszorg ook weer niet overal iets over te zeggen heeft 
en ook verantwoording moet afleggen. 
Stella: Dat is heel vervelend. Ik denk dat zij [Maartje] toch na zoveel vragen ook eens zou kunnen denken: 
daar moet ik wat mee.  
Arianne: Het gaat erom dat je ‘ik denk’ omzet in actie – dan ga je het haar vertellen.  
Elke: Maar dan moet je wel heel rustig kunnen blijven. En dat communiceren moet je leren. Na 10 keer heb 
je zoveel emotie bij je.  
Arianne: Maar de bedoeling is dat we dat nu eerder gaan doen. Die 10 keer laten we ons niet meer gebeu-
ren.  
Trudie: In mijn stage vond ik het ook altijd heel moeilijk om een gesprek aan te gaan – dan ging ik weg en 
dan wist ik: dit en dit en dit had ik ook nog willen zeggen. Dus dan maakte ik altijd twee afspraken – een 
eerste en als ik dan wegging dan wist ik ‘dit had ik allemaal nog willen zeggen’ en dat schreef ik dan op en 
besprak dat in een tweede afspraak. 
Klaartje: Maar dan moet de ander daar wel voor openstaan.  
Arianne: Je zegt ‘de ander moet daar voor openstaan’. Wie bepaalt dat?  
In dit geval Maartje, vinden de medewerkers. Maar Arianne benadrukt nogmaals hun besliscapaciteit.  
Klaartje: Maar ze zijn vaak heel slecht bereikbaar. Dan is het ‘je mag wel even tussendoor’.  
Ja, herkent de groep, dan is het meteen zo’n beladen kwartiertje. Arianne zegt opnieuw dat ze hier een rol in 
hebben. 
Arianne: Zullen we het even oefenen? 
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Het rollenspel wordt aanvankelijk niet met open armen ontvangen.  
Sarah neemt de rol van Maartje op zich. Esther speelt de medewerker.  
 
Reflectie Sarah en Esther: 
Sarah: ik heb expres niet meteen ingegeven, dan was het te makkelijk 
Esther: ik heb bewust gevraagd of ze hier wil komen, want Maartje is hier nooit. 
 
Reacties van de groep: 
Eefje: Ik vond het wel heel prettig hoe Esther het deed. Ze bracht haar gevoel erin.  
Marga: Ja dat is agressiviteit versus assertiviteit  
Lieke: Ik vond dat Esther zich wel heel kwetsbaar heeft opgesteld  
Arianne: Je plakt er het label kwetsbaar op, wat is dat?  
Groep: Dat je je gevoelens uit. Dat kan goed zijn, maar het kan ook moeilijk zijn.  
 
Het is niet bekend of medewerkers als gevolg van deze training ook daadwerkelijk met Maartje in gesprek 
zijn gegaan. 
 

 
Het vieren van kleine overwinningen met medewerkers van de verandering die door hun initiatief 
werd geïmplementeerd, werkte bevorderend voor gevoelens van invloed en initiatiefrijk gedrag. In 
de DWC sessies van het De Bosrand traject werd hier door de trainers vaak even kort aandacht aan 
besteed aan het begin van een sessie. Zelden stond een groot deel of een hele sessie in het teken van 
het vieren van successen: men diende snel over te gaan tot het bespreken van zaken die verbetering 
behoefden. In het Het Veen traject bleek al eerder (box 7) wat het met medewerkers deed wanneer 
er uitgebreider bij successen werd stilgestaan. De teammanager besteedde een heel TVO aan het 
stilstaan bij de behaalde successen van het team in het opstartproces dat volgde op de verhuizing 
van de afdeling naar een andere locatie. Een medewerkster werd zo geraakt door alle complimenten 
over en weer dat ze aangaf dat ze ‘er bijna van moe[s]t huilen’. Bij Amicitia werd een inspiratiemarkt 
georganiseerd waarin elk team een marktkraam had en de gelegenheid hun successen met de rest 
van de organisatie te delen. Medewerkers beschreven na afloop gevoelens van trots en waardering.  
 
Ondersteunen van praktisch handelen door de organisatie 
 
Zonder uitzondering bleek dat de mate waarin de leidinggevenden en ondersteunende diensten be-
slis- en handelingsruimte en vertrouwen gaven aan medewerkers om initiatieven te nemen en om de 
fouten die daarbij hoorden te maken, bepalend waren voor het bestendigen van geoefend gedrag. 
Wanneer initiatieven, hoe klein ook, door de leidinggevende werden afgewezen, werkte dat ont-
moedigend voor initiatiefrijk gedrag, verstorend voor gevoelens van invloed en wekte het telleurstel-
ling op30. Dat gebeurde onder andere toen de door een thuiszorgteam voorgestelde aanschaf van 

                                                           
30 In de antwoorden van medewerkers van Het Hoge Zand op de vragenlijst kwam dit ook sterk naar voren. Een 
respondent gaf aan ontevreden te zijn over de TVO’s ‘omdat wij geen stap verder zijn gekomen, wel punten aange-
dragen maar steeds [worden] afgewezen’. Een ander laat weten: ‘”Ik wil het niet weten, ik wil het niet horen” wordt er 
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dienstfietsen vastliep in een discussie over verantwoordelijkheid voor de fietsen met de ondersteu-
nende diensten (Het Hoge Zand), het gebruik van dergelijke fietsen lange tijd niet gefaciliteerd werd 
volgens het thuiszorgteam (Anta Zorg), toen de door het team geïnitieerde cliëntenstop na een me-
ningsverschil over beslissingsbevoegdheid werd teruggedraaid door leidinggevenden (Rijterhof), en 
in alle kleine en grotere door medewerkers voorgestelde veranderingen waarover voor de uitvoering 
lange tijd onduidelijkheid bleef bestaan. Zeker wanneer men aangaf gewend te zijn dat hun initiatie-
ven door het management werden afgewezen, zorgden afwijzingen, wanneer men eindelijk initiatief-
rijk gedrag vertoonde, ervoor dat dit gedrag meteen weer de kop in werd gedrukt. Het gesprek dat 
het team met leidinggevenden zou voeren werd na een slechte ervaring van een medewerker bij-
voorbeeld niet verder gevoerd in het Rijterhoftraject. Toen een Anta Zorg medewerker gevraagd 
werd naar haar verwachtingen van het DWC programma, antwoordde ze: ‘Er verandert toch niks. (…) 
Je hebt je lagen, verpleegkundige, de EVB-ers, en dan wij en hun wil is wet’.  

 
Het gebrek aan of teveel aan kaders was een terugkerende belemmerende factor in de meeste tra-
jecten. Aangezien het vergroten van de verantwoordelijkheid van medewerkers een belangrijke doel-
stelling van de trajecten was, was het nodig dat de organisatie aangaf wat de grenzen van deze ver-
antwoordelijkheid waren. De onzekerheid over kaders droeg er in het Het Hoge Zandtraject volgens 
medewerkers aan bij dat er aan het begin van het traject spanningen ontstonden tussen de IB-er en 
medewerkers in de TVO’s die volgens hen bij aanvang te weinig richting hadden gehad. Niet alleen in 
Het Hoge Zand, ook in de Amicitia en Rijterhof trajecten was vaak onduidelijk binnen welke kaders zij 
zelfstandig gedrag mochten vertonen, wat leidde tot langdurige onzekerheid onder medewerkers en 
veel discussies onderling en met het management over wat zij wel en niet mochten. Dit zorgde voor 
demotivatie en vertraging in het toepassen van nieuw gedrag, iets wat bevestigd werd door de DWC 
trainers. Een veelheid aan kaders, zoals een team van Amicitia ervoer, werkte eveneens beperkend 
en demotiverend. Een team van Amicitia toonde behoefte aan inzicht in de reden waarom kaders 
waren opgesteld zoals ze waren opgesteld en de mogelijkheid tot aanpassen ervan. De behoefte aan 
kaders was dan ook niet eenduidig: deze veranderde vaak gedurende het proces en werd meestal 
steeds kleiner. Het was dan ook belangrijk dat het management met de kaders die zij stelde op flexi-
bele wijze omging.  
 
Behalve duidelijkheid over kaders bleek het opvolgen van door medewerkers geïnitieerde plannen 
belangrijk voor hun motivatie tot zelfstandig gedrag. Het afbreken van eerder aangekondigde plan-
nen bijvoorbeeld waar medewerkers reeds de invulling van voorbereidden, zoals het terugnemen 
van taken die eerder bij teams waren belegd in het Anta Zorg traject, werkte voor een langere perio-
de demotiverend voor medewerkers. Een medewerker van Anta Zorg merkte op hoe teleurstellend 
het was nieuwe taken weer op te geven. ‘Het OP [ondersteuningspunt] neemt nu weer dingen over 
van ons. Dat vind ik niet leuk, want we konden dat prima zelf!’.  
 
  

                                                                                                                                                                                      
tegen mij gezegd. Ik zeg dan dus ook niks meer maar denk des te meer’. Dit antwoord illustreert hoe geen ruimte bieden 
voor eigen initiatieven contraproductief kan werken bij het aanleren van zelfstandig gedrag.   
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Intensiteit en bereik van de ondersteuning  
 
Voor het bestendigen van zelfstandig gedrag werd het door DWC noodzakelijk geacht als DWC ver-
anderaars door de gehele organisatie getraind werden en aanwezig waren. In de praktijk bleek dit 
inderdaad bevorderlijk om het transitietraject in verschillende geledingen van de organisatie te laten 
verlopen. Het gedrag dat door medewerkers geoefend werd, kon zo door verschillende manage-
mentlagen worden voorgeleefd en ondersteund (zie Hoofdstuk 3, deelparagraaf 3.2.1). Dit leek in het 
bijzonder te werken in het traject van De Bosrand. De keerzijde van deze verticale uitbreiding van het 
programma was echter dat er minder tijd per team besteed kon worden. Teams van De Bosrand ont-
vingen slechts één tot drie sessies. Interessant is dan ook om dit traject te vergelijken met het Het 
Hoge Zand traject, waarbij de situatie omgekeerd was: de nadruk lag in dit traject op de teams, die 
twee jaar lang elke week een TVO hadden gevolgd, waar de teamcoaches zelf getraind waren door 
het volgen van slechts enkele TVO’s. Het lijkt erop dat de hogere intensiteit en langere periode van 
de begeleiding van de Het Hoge Zandteams, bepalender was voor de mate van bestendiging van zelf-
standig gedrag dan een grotere mate van verticale inbedding van het traject zoals bij De Bosrand, 
waarbij meerdere teams en geledingen deelnamen maar met een lagere intensiteit. Binnen De Bos-
rand was organisatiebreed een toename van medewerkersinitiatieven waarneembaar, echter in de 
onderzochte teams leek er weinig verandering te zijn opgetreden. Eén van de twee teams toonde 
wel veel initiatief, maar dit deden zij al bij aanvang van het traject. Medewerkers bestempelden hun 
afdeling als voorloper, waardoor het initiëren van nieuwe ideeën iets was waar zij zich mee identifi-
ceerden.  
 
In het Het Hoge Zand traject was in bijna alle teams op verschillende momenten zichtbaar dat een 
verandering in houding en gedrag bij medewerkers ontstond. Ook in het TVO van team K waar het 
besproken langlopende probleem van de werkdruk niet door het team alleen opgelost had kunnen 
worden (zie box 15) was zichtbaar hoe PB-er Joke initiatiefrijk gedrag stimuleerde. Joke zette haar 
collega’s twee jaar na de ontmoedigde stemming in haar team (zie opening van deze deelparagraaf) 
zelf tot actie aan. Teamleden moesten volgens haar voor zichzelf opkomen, ‘op hun strepen staan’. 
Alleen als zij allemaal mailtjes naar de teamcoach stuurden dat ze er iemand extra bij wilden voor de 
was, dan zou er iets gebeuren. Het onderwerp moest ‘niet op de afdeling blijven!’ zei ze. Eerder was 
al te lezen dat teamcoach Hans en locatiemanager Geke aangaven een transitie in houding en gedrag 
te zien: medewerkers namen nu vaker zelf initiatief en spraken elkaar aan op hun inzet. 
 
2.3.2 Aanspreekgedrag bevorderen  
 
Belangrijk onderdeel van het bevorderen van zelfstandig gedrag was het aanleren van die vaardig-
heid tot verandering die door veranderaars in de programmabijeenkomsten werden ingezet: mede-
werkers werd geleerd elkaar aan te spreken op gedrag, elkaar ‘feedback’ te geven. Als ongewenst 
gedrag op een goede manier benoemd en besproken werd, dan zou dit tot bewustwording leiden. En 
daarmee lag de weg open voor een verandering in houding en gedrag, zo luidde de redenering in de 
DWC startmap (2013).  
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Maar elkaar aanspreken was iets dat veel medewerkers lastig of vervelend vonden. Vaak gaven zij als 
reden hiervoor dat bepaalde collega’s fel en verdedigend reageerden wanneer zij hen aanspraken. In 
de praktijk bleken medewerkers elkaar inderdaad weinig aan te spreken, en als ze dat al deden dan 
gebeurde dat vaak op een confronterende manier. Ook degenen die vertelden dat zij hun collega’s 
wel degelijk aanspraken, deden dit in de praktijk vaak niet. 
 
Waar het oefenen met het aanspreken op kleine en concrete onderwerpen leek te helpen, werd al-
leen het oefenen van positieve feedback in de eerste trainingssessies eenduidig positief ontvangen. 
Deze oefeningen maakten veel los. Medewerkers van verschillende trajecten raakten geëmotioneerd 
toen zij na moeilijke tijden waarin zij het gevoel hadden gehad er alleen voor te staan, complimenten 
van collega’s te ontvangen en keken positief op deze oefening terug. Team Waterkant van De Bos-
rand was zo geïnspireerd door het geven van positieve feedback dat zij een kwaliteitenspel instelden 
en een complimentenweek (zie deelparagraaf 2.2.2). Als reden gaven enkelen niet langer te willen 
focussen op wat er niet goed gaat: dit gebeurde volgens hen al genoeg.  
 
In het toepassen van feedback tijdens dagelijkse werk- en vergaderomstandigheden bleek het toe-
passen van de feedbackregels niet eenvoudig. Bij een team in het Amicitia-traject werd de vorm (het 
gesprek bij zichzelf houden; ‘ik heb het gevoel dat’) zo goed genomen dat er sprake leek van hyper-
correctie. Bij De Bosrand en Het Hoge Zand-traject was eveneens zichtbaar dat de noodzaak elkaar 
feedback te geven beklijfde31, maar dat het lastig was feedback op een goede manier in te zetten. Als 
feedbacksituaties zich voordeden, pasten medewerkers van De Bosrand de geleerde regels nauwe-
lijks toe. Wanneer een collega rommel liet slingeren, spendeerden medewerkers vaak liever extra tijd 
aan het opruimen ervan dan diegene erop aan te spreken. 
 
Enkele teams, zoals de teams intramuraal van het Het Hoge Zand traject, gaven aan het lastig te vin-
den elkaar aan te spreken omdat zij bang waren dat er onenigheid zou ontstaan. Onenigheid was niet 
alleen niet goed voor onderlinge relaties, maar het ging vaak ook over onderwerpen waarvan mede-
werkers niet wilden dat die bij het management terecht kwamen. Als er een conflict ontstond dan 
was de kans dat dat gebeurde groter.  
 
Angst voor het ontstaan van onenigheid tussen medewerkers als een gevolg van nieuw aangeleerd 
aanspreekgedrag was reëel. Pogingen elkaar aan te spreken resulteerden in de afwezigheid van een 
veranderaar die de gesprekken stuurde en die toe kon zien op het naleven van de feedbackregels, 
zoals die voor veiligheid en openheid, in meerdere gevallen tot conflicten tussen medewerkers. In de 
De Bosrand en Het Hoge Zand trajecten hoorden de onderzoekers van conflicten die begonnen wa-
ren met het elkaar aanspreken en die vervolgens enkele weken duurden. In het Amicitia-traject ont-
stond zelfs een conflict dat enkele maanden voort bestond. Vaak ontstonden deze situaties wanneer 
medewerkers een collega persoonlijk aanspraken op een probleem dat op groepsniveau speelde of 

                                                           
31 In de vragenlijst van Het Hoge Zand gaven medewerkers vaak aan veel gehad te hebben aan de bijeenkom-
sten bij het leren aanspreken van elkaar en gaven zij aan dit ook toe te passen in de praktijk. In de praktijk was 
echter weinig verandering waarneembaar. 
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wanneer een individu uit deze groep zich aangevallen voelde, maar niet persoonlijk was aangespro-
ken. Ook kwam dat voor wanneer een conflict tussen collega’s in de groep werd uitgespeeld.  
 
Net als bij het aanspreken op verantwoordelijkheden zoals begeleiders van bijeenkomsten dat bij 
medewerkers deden, was de nadruk op het individu en het probleem die inherent is aan het feed-
back geven (eerder ook in deelparagraaf 2.2.2 beschreven) hetgeen dat interfereerde met de be-
staande structuren waarbinnen zorgmedewerkers samenwerkten. Hoewel dit onderzoek niet ver 
genoeg voerde om de redenen voor deze weerstand om elkaar aan te spreken uit te diepen, suggere-
ren wij mogelijke factoren die een belemmerende rol gespeeld kunnen hebben. 
 
Ten eerste associeerden veel medewerkers elkaar aanspreken op gedrag met elkaar aanvallen en 
met een hiërarchische verhouding. Wanneer trainers voordeden hoe men een collega moest aan-
spreken, maakte dit vaak zichtbaar veel indruk op medewerkers. Een deelneemster aan het De Bos-
rand traject werd er rood van en noemde het ‘heel moeilijk’, en ‘confronterend’, terwijl het niet eens 
zij was die door de trainer werd aangesproken, maar een andere deelneemster. Een andere De Bos-
rand medewerker gaf aan dat het aanspreken op gedrag voornamelijk iets was, wat door een leiding-
gevende moest worden gedaan:  

Jet: ‘Het aanspreken van elkaar dat vond ik nogal direct.’ 
Onderzoeker SvdB: ‘O ja, dat rollenspel wat ze deden, waarbij iemand 10 keer te laat op zijn 
werk verschijnt en dat je die aan daarop moet aanspreken.’ 
Jet: ‘Ja, maar is dat mijn taak of van de leidinggevende? Tot hoe ver mag je gaan? Dat vind ik 
onduidelijk.’  

 
Deze onduidelijkheid bleek eens te meer bij De Bosrand toen medewerkers van team Waterkant 
door hun teammanager verzocht werden om zelf als team te beslissen welke van hun collega’s ‘vast-
geroest’ waren (of hiertoe risico liepen) omdat zij al te lang op de afdeling werkten en beter op een 
andere afdeling konden gaan werken. Dit bracht een hoop tumult in het team teweeg. Wat als som-
migen dit opvatten als een mogelijkheid om collega’s waar men geen goede relatie mee had, kwijt te 
raken? Wat als je een collega ‘nomineerde’ en deze vervolgens niet vertrok, welke gevolgen zou dat 
hebben voor de onderlinge relatie? Medewerkers vonden dat het niet aan hen was om collega’s aan 
te spreken op hun functioneren, maar aan de teammanager. 
 
Feedback geven kon geweld doen aan bestaande relaties. Niet alleen was het moeilijk leidinggeven-
den direct aan te spreken. Medewerkers uit verschillende trajecten gaven aan dat zij bang waren dat 
feedback geven hun sociale positie negatief zou beïnvloeden. Bomhoff, Paus en Friele (2013) be-
schreven hoe verpleeghuisbewoners het behoud van sociale relaties belangrijker vonden dan het op 
een directe manier aankaarten van klachten. De auteurs verklaarde deze houding door te stellen dat 
de instelling voor verpleeghuisbewoners een leefomgeving is (ibid.). Hoewel de positie van mede-
werkers in een instelling anders is dan die van bewoners, en werkomgeving en geen woonomgeving, 
speelde een belangrijk deel van hun (sociale) leven zich in de instellingen af. Niet zelden kenden me-
dewerkers elkaar van buiten het werk. Wij hoorden van medewerkers argumenten die leken op ar-
gumenten die verpleeghuisbewoners in het rapport van Bomhoff et al. (2013) aandroegen om aan te 
geven dat zij niet wilden klagen. In alle gevallen stond daarin de kwetsbaarheid van relaties centraal. 
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Medewerkers die wij spraken gaven aan dat de ‘sterke banden’ tussen medewerkers onderling er-
voor zorgden dat zij zelf wel uitkeken elkaar direct op iets aan te spreken, anderen zeiden dat zij bang 
waren dat een verkeerde opvatting gevolgen kon hebben voor hun positie in het team. Eén mede-
werker herinnerde zich dat ze een collega had horen zeggen dat zij een derde persoon liever niet 
aansprak omdat ze elkaar later die avond op een feestje zouden zien. Een uitspraak van een mede-
werker van De Bosrand illustreert passend hoe hun focus op relaties in haar beleving haaks stond op 
wat hen in het DWC programma werd aangeleerd. 
 

‘Ik wil niemand kwetsen, maar dat is fout van ons he: aardig gevonden willen worden door 
iedereen. Fout, fout, fout!’ 

 
De weerstand tegen elkaar aanspreken betekende niet dat medewerkers geen alternatieve strate-
gieën hadden om onderwerpen aan te kaarten. In box 13 hieronder is er een aantal opgenomen.  
 

Box 13: Alternatieve aanspreekstrategieën 
 

1. Het onderwerp laten rusten. Een De Bosrand medewerkster vertelde dat ze een grote mond had 
gekregen van een collega toen ze haar aansprak op haar gedrag, waardoor ze haar niet meer aan 
durfde te spreken. Later legde deze collega een arm om haar heen toen ze privé een lastige situatie 
had. Dit voorbeeld droeg zij aan in een DWC training, waarop de trainer haar aanmoedigde om haar 
toch nog even op te zoeken om het er met haar over te hebben, maar, vertelde de medewerkster, 
‘ik denk, soms is het beter om de dingen te laten rusten.’ 

2. Communiceren via postvakjes. De meeste medewerkers gaven de voorkeur aan het indirect aan-
spreken van collega’s: via de e-mail en de rapportage. Toen de onderzoeker aan een medewerkster 
die tegen haar klaagde over dat collega’s de kleding van een bewoonster niet van een merkje voor-
zien voor de was, vroeg of ze er al wat van gezegd had, zei ze: ‘Och zo vaak, ik heb al eens brieven 
uitgeprint en in ieders postvakje gedaan, maar het wordt gewoon niet opgepakt.’  

3. Communiceren via derden. Het bespreken van een probleem gebeurde via een andere medewer-
ker, vaak iemand die ouder was of een hogere positie had. Deze ondersteunde het gesprek of fun-
geerde als ‘doorgeefluik’. 

4. Eén-op-één. Veel medewerkers vertelden de onderzoekers dat zij, precies volgens de regels van het 
feedback geven, anderen één op één aanspraken als dat nodig was. Dat werkte altijd beter dan in 
een groep, wat onveiliger voelde en men niet gewend was. Eén-op-één aanspreken het betekende 
echter niet altijd dat dit positief uitpakte: niet iedere collega kon op een goede manier met de ont-
vangen feedback omgaan.  

5. Draagvlak creëren en handelingen laten zien maar niet bespreken. Medewerkers handelden op een 
andere manier dan een collega wilde en lieten deze manier zien zonder hem te bespreken. Zoals 
medewerker Anja van Het Hoge Zand erover vertelde:  

 
‘Gewoon [doorgaan] totdat je een idee hebt wat ze allemaal vinden. Dat je een gesprek 
hebt met één persoon, zullen we het zo doen, dan zegt die nee dat doen we niet, en dan 
praat je met mensen van andere afdelingen en dan hoor je dat die het wel zo doen, en dan 
doe je het [dat waarvan ze op je eigen afdeling niet wilden dat je het deed] toch.’ 
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Mogelijk als antwoord op de negatieve ervaringen met de grote nadruk op doorvragen in de eerste 
trajecten werd in het latere De Bosrand traject door DWC gebruik gemaakt van een model waarin 
feedbackgeven of het de ander confronteren met zijn gedrag werd beschreven als iets dat voor maar 
20% van het succesvol veranderen van gedrag in een ander garant stond. Trainers bij De Bosrand 
gebruikten de eerder genoemde ‘gedragspiramide’ (zie bijlage V) om medewerkers te leren dat het 
veranderen van het gedrag van de ander niet begon met ‘aanspreken’, maar met het maken van 
goede afspraken met elkaar. Hiertoe moet men eerst ‘contact maken’ met de ander en ‘duidelijk 
zijn’. Wanneer men vervolgens aan het werk ging, was het zaak om de ander te ‘complimenteren’ 
met zijn of haar gedrag. In tegenstelling tot het feedback geven waar de bovenste 20% van de pira-
mide uit bestond, waren deze laagste kaders van de piramide samen verantwoordelijk voor 80% van 
een succesvolle gedragsverandering. De gedragspiramide werd enthousiast ontvangen door mede-
werkers, voornamelijk vanwege de aandacht voor het geven van positieve feedback, oftewel com-
plimenten. Een welkome afwisseling op de nadruk op negatieve feedback die zij ervoeren, zoals al 
eerder werd beschreven.  
 
Ondanks dat het elkaar aanspreken in veel trajecten op verschillende momenten tot spanningen had 
geleid, werd het met elkaar praten over gedrag in drie van de trajecten door tijd heen iets dat door 
medewerkers ook op een positieve manier met het programma werd geassocieerd. Zo was ‘werk-
vloer centraal doen’ in verschillende De Bosrand teams een synoniem voor de tijd nemen om met 
elkaar te praten over hoe het op de werkvloer ging en de mate waarin feedback werd gegeven. Bij 
team de Roos van Amicitia werd er toen er een conflict ontstond over de manier waarop feedback 
werd gegeven gezegd: ‘Dat is toch niet DWC’. Ondanks associaties met conflict die het traject aan-
vankelijk bij medewerkers had opgeroepen, was het programma voor positieve manieren van con-
flictbeheersing gaan staan.  
 
Ook leek de aandacht voor aanspreken in effect te sorteren bij sommige medewerkers. Een De Bos-
rand medewerker vertelt hoe zij door het programma de stap waagde om collega’s aan te spreken op 
hun gedrag, en hoe dat volgens haar effect had.  
 

‘Ik dacht, zal ik er iets van zeggen dat ze gewoon op kantoor zitten…? Ik dacht, ik zeg het ge-
woon. Zal me niet in dank worden afgenomen….toen zei [de trainer]: ja, goed gedaan! Dat 
vond ik fijn. (…) Aanspreken, dan denk je dat is negatief, maar nee dat hoeft niet, je moet het 
positieve eruit halen. [vrolijk] Ietje is zover dat ze aan mij denkt bij het dichtslaan van de 
bedden, dat ze het netjes doet!’ 

 
Ondanks dat ze zag dat haar aanspreken effectief was, checkte ze haar aanspreekactie toch nog even 
bij de trainer in de DWC sessie, wier bevestiging dat ze goed had gehandeld ze erg fijn vond. Aan-
spreken bleef echter moeilijk. ‘Iets ervan zeggen, ik probeer het steeds meer en het gaat ook steeds 
beter, ook door [andere cursussen], maar soms denk ik, ik doe het zelf wel even.’ 
 
Op Norderhiem van Het Hoge Zand werd er aan het einde van het traject met verwijzing naar het 
programma – ‘we moeten elkaar toch aanspreken’ – met de directe vormen van aanspreken geoe-
fend die aan het begin van het traject nog op zoveel weerstand hadden gestuit (zie box 14).  
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Box 14: Oefenen met aanspreken (casus Het Hoge Zand) 
 
April 2015 – TVO van team N. Toen ik binnenkwam stond er een grote schaal soesjes op tafel, er werd gesp-
roken over de crematie van een bewoner, het rooster, de organisatie van een schoonmaakdag. Toen kon 
Nelleke - ‘Maar deze is kort’ - haar punt inbrengen. ‘O, ik denk, nou komt het!’ klonk het van Mijke. ‘Er zit mij 
iets dwars!’ zei Nelleke prompt. ‘O, ik denk nou gaat het over de soesjes!’ werd er gelachen. ‘Na, dan mag je 
het nou vertellen.’ ‘Na, vertel’. Na enkele zinnen was de reactie snel: ‘Maar waarom zeg je het niet in die 
ploeg?’ Twee mensen uit de groep waar het om ging zaten aan tafel, realiseerde ik me. Bij de afsluiting van 
het onderwerp werd er spreekwoordelijk toestemming gegeven voor Nellekes inbreng. ‘Ik denk, ik wil het er 
wel eens over hebben, in de groep,’ had Nelleke opnieuw verklaard. ‘Dat mag.’ ‘Prima, goed,’ waren de reac-
ties. Aan het eind van het TVO verwees Nelleke naar de manier waarop eerder filmpjes bij teamcoach Hans 
terecht waren gekomen. Zij was niet zo dat ze dit soort dingen meteen bij Hans of locatiemanager Geke ging 
aankaarten, ze wilde het eerst met het team bespreken.  
 
‘Ik vind het goed dat je het zegt,’ bevestigden meerdere teamleden toen Elsbeth haar probleem met de 
‘feestweekenden’ een maand later in het TVO van een andere afdeling, afdeling G, aan de orde stelde. Ankes 
directe tegenwerping ‘maar het is weekend!’ was door Julia de kop in gedrukt: ‘En jij bent serieus met je 
werk bezig!’ Julia nam in het gesprek erna de leiding. Ze verdedigde Elsbeth en vertelde wat ze zelf over de 
gebeurtenissen wist. Niemand keek ze er persoonlijk op aan, zei ze. Het was de afdeling. ‘Maar dat hoorde je 
[erover].’ Anderen vertelden over hun ervaringen bij het feestweekend. ‘Het schept twee werelden,’ zei 
Elsbeth. ‘Enerzijds wordt er in PB-er overleggen herhaald hoe druk het is, en anderzijds speelt dit tijdens de 
weekenden.’ Eén PB-er van een andere afdeling had gezegd dat ze maar mee deed want anders hoorde ze er 
niet bij, wist iemand aan te vullen. Niemand wil het bij de betreffende PB-er of afdeling aan de orde stellen, 
maar het werd ‘zwak’ gevonden. ‘Eigenlijk kan je dan geen PB-er zijn,’ klonk het. 
  
In de TVO’s van afdelingen N en G (box 1.5) werd door individuen gesproken over de kwaliteit van zorg, een 
onderwerp dat in dit geval de grotere groep kon raken. Opvallend was dat, hoewel mensen uit het vrienden-
groepje gedeeltelijk aanwezig waren (TVO van team N), zowel Nelleke en Elsbeth het onderwerp van het 
feestweekend bespraken als iets dat bij het hele team hoorde. Hoe belangrijk dat was werd duidelijk in de 
afwerende reacties van teamleden (‘waarom zeg je het niet meteen tegen de groep?!’).   
 
In team G werd het lastige gesprek eenvoudiger gemaakt doordat Julia, die op de werkvloer geen deel was 
van het team en die ouder was dan veel andere teamleden, het onderwerp besprak zowel met gezag (‘En jij 
bent serieus met je werk bezig!’) als in algemene termen (ze praatte over het probleem als iets dat bij een 
groep hoorde). Later verschoof het onderwerp, wég van de individuen die aanwezig waren, naar een andere 
afdeling. In team N werd de angel uit het probleem gehaald door aan te geven dat het probleem later maar 
besproken moest worden als de hele (vrienden)kring aanwezig was. Hoewel er in dit team geen oudere me-
dewerker was die Nelleke kon bijvallen, was Nelleke, hoewel invaller en lager opgeleid dan sommige ande-
ren in het team, zelf net als Julia ouder dan de rest. Zij stond daardoor, zoals zij zelf ook dacht, wat verder bij 
de groep vandaan en kon om die reden vrijer praten.  
 
Het aanspreken in de TVO’s van team N en G verlangde een voorzichtigheid met bejegening die ook door 
medewerkster Anja beschreven was, en die uit de processen in team K en het horecateam naar voren waren 
gekomen. Anja had gesproken over het aanspreken van een individu. In team K en het horecateam was het 
mis gegaan toen een individuele medewerker in groepsverband aangesproken was en toen een medewerker 
teveel over zichzelf had moeten prijsgeven. In de TVO’s werd zichtbaar hoe het behandelen van een precair 
onderwerp mogelijk was. Het onderwerp werd in deze bijeenkomsten besproken als iets dat een grotere 
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groep mensen betrof. Dat betekende wel dat de teamleden die zich uitspraken zich kwetsbaar opstelden. 
Hun positie binnen de groep (in geval van groep G), de groepssamenstelling en de support die daaruit voort-
vloeide (team N) maakten het mogelijk dat zij toch in staat waren om dat te doen.  
 
Met Nelleke sprak ik na het april TVO van team N nog kort. Ze vertelde dat er met het programma meer 
duidelijkheid was gekomen. Er was nu meer ‘openheid’. ‘Vanaf het begin was het ook wel gezegd dat dat 
erbij hoorde,’ zei ze. Er was meer afstemming over de zorg rond cliënten, ook tussen mensen van verschil-
lende opleidingsniveaus. Zondag zou ze proberen het onderwerp van het feestweekend in de groep aan te 
kaarten. Ze vertelde nog iets anders. Niet lang terug had ze een collega na kort twijfelen verteld hoe naar ze 
het gedrag van deze medewerker tijdens een gezamenlijke dienst had gevonden. De reactie was goed ge-
weest. Ze hadden het helemaal uitgepraat. De collega had haar feedback meegenomen in een gesprek voor 
een interne sollicitatie. ‘Ik ben zo blij dat je het hebt gezegd,’ had ze later gezegd. ‘Het heeft me echt op de 
grond gezet.’  

 
Telkens was in de gevallen in bovenstaande voorbeeld zichtbaar dat ofwel een oudere medewerker 
die iets buiten de gevestigde groepsprocessen leek te staan ofwel een medewerker met een hogere 
opleiding zich als cultuurdrager opwierp en het gesprek faciliteerde. Medewerkers vertelden trots 
hoe een één op één gesprek over een nare situatie met een collega tot een heel positieve reacties 
had geleid.  
 
2.3.3 Methodisch werken aanleren  
 
Als volgende stap in de professionaliseringsfase van het programma werd erop ingezet het team 
technieken aan te leren als hulpmiddel om het zelfstandig werken voort te zetten. Er werd gepoogd 
het proces van inventariseren, uitdiepen, handelen en evalueren (in managementjargon methodisch 
werken of PDCA, plan-do-check-act, genoemd) vast onderdeel van het werken te maken. In veel tra-
jecten was de veranderagenda het instrument om medewerkers hierin te ondersteunen. De veran-
deragenda hielp medewerkers de doelen die ze wilden bereiken via analyse van het probleem om te 
zetten in handelingen, door de volgende zaken vast te leggen: de formuleringen van probleemdefini-
ties, de gewenste situatie, benodigde handelingen, degene die verantwoordelijk was voor het uitvoe-
ren van die handelingen en het evaluatiemoment.  
 
De veranderagenda bood teams houvast en hielp bovendien om zichtbaar te maken welke successen 
waren geboekt. Opvallend was dat gebruik van de veranderagenda, in teams waar er geen duidelijke 
cultuurdragers overbleven na het vertrek van programmabegeleiders, stagneerde32. Het was lastig 
voor teams om abstract geformuleerde onderwerpen als ‘werkdruk’ of ‘communicatie’ te analyseren 
en vervolgens de gewenste situatie te formuleren en dit maakte het overgaan tot handelen ingewik-
keld (zie box 15).  
 
  

                                                           
32 In het Het Veen traject werd de veranderagenda tot het einde van de onderzoeksperiode door de IB-er inge-
vuld. Het is daarom niet bekend hoe de teams het zelf beheren van de agenda afging. 
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Box 15: Veranderagenda invullen (casus Het Hoge Zand) 
 
Team K had van hun teamcoach de opdracht gekregen de werkdruk te bespreken. ‘Hoe ervaren jullie die op 
dit moment?’ vroeg voorzitter Frouke. 
 
Cora zei dat het haar de laatste tijd meeviel, vóór de koffie tenminste. Ze kreeg bijval. Maar Anne vertelde 
dat collega Trudie van haar arts de opdracht had gekregen om het over de werkdruk te hebben. Er was geen 
tijd voor de extra dingen werd er gezegd. Helpende Lia voegde toe dat ze bewoners bij het weggaan niet 
meer vroeg of ze nog iets voor hen kon doen, omdat ze daar eigenlijk geen tijd voor had. Ook zij kreeg bijval. 
Bewoners gaven aan het te waarderen als even de rust genomen werd, merkt iemand anders op.  
 
In de agenda werd de vraag opgenomen of taken die in de ochtend niet af kwamen voor de middagdienst 
opgeschreven konden worden en er werd besproken hoe de drukte ‘doorging’ in het hoofd. Over het verde-
len van de was merkte net binnengekomen PB-er Joke op dat medewerkers echt voor zichzelf op moesten 
komen, ‘op hun strepen moesten staan’. Er moesten mailtjes gestuurd worden over dat ze iemand extra 
erbij wilden hebben voor de was. Het moest ‘niet op de afdeling blijven!’  
 
Toen concludeerde Frouke mompelend, dat er een dubbele R-dienst bij moest of een O (overloop dienst). Ze 
schreef het als oplossing voor de werkdruk in de veranderagenda op. ‘Maar jongens…,’ zei Joke tegen de 
door elkaar sprekende teamleden. ‘Zijn er nog punten die ik op kan schrijven om de druk voor de verzorging 
minder te maken?!’ vroeg de notuliste die haar stem verhief. ‘Dat is de druk vooruitschuiven, bevestigde 
Frouke. ‘Laat het maar even liggen, het is geen onwil maar onmacht. Laat maar even liggen.’  
 
Als veranderagenda over het onderwerp van de werkdruk verscheen in de notulen:  
 

Prioriteit Onderwerp Huidige 
situatie 

Gewenste 
situatie 

Verbeterplan? Verbeterplan 
besproken? 
(werkoverleg/ 
tvo/locatie-
manager+datum) 

Evaluatie 
(wie, 
waar en 
wanneer) 

 Extra R 
dienst toch 
wel nodig 

Rust is 
nog niet 
terug op 
de afd. 

Structuur/goed 
overleg, min-
der druk, bete-
re taken verde-
ling. 

Situaties beter 
bespreekbaar 
maken. Af-
spraken na-
komen.  

Noteren wat wel 
en niet is afge-
werkt op een dag 
zodat de volgende 
dienst het evt. 
kan afmaken.  

Zzp’s zijn 
hoog op 
de afd. 
dus werk-
druk zal 
blijven. 

 

 
Het onderwerp ‘werkdruk’ was voor het bespreken aan de hand van de veranderagenda te groot. Na 
een uitgebreide inventarisatie van het probleem gaf het team voor elk vakje van de veranderagenda 
een nieuwe oorzaak van het probleem weer. Het probleem dat tegelijkertijd de oplossing was (‘er 
was nog een R-dienst nodig’) werd onder het kopje verbeterplan geschaard. De bespreking van het 
verbeterplan – afspraken beter nakomen – bestond uit een verbeterplan op praktischer niveau. De 
teamleden gaven zelf aan dat er geen oplossing voor het eigenlijke probleem zou zijn (de werkdruk); 
dat er ‘niets anders gedaan kon worden aan dit punt’. De veranderagenda hielp het team in het geval 
van dit abstracte probleem niet om verschillende probleemdefinities naar handelen om te zetten.  
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In het traject van Het Veen gaven sommige medewerkers aan dat er soms periodes waren waarin 
alles ‘gewoon lekker liep’ (zie deelparagraaf 2.1.2), en dat men geen behoefte had aan een verander-
agenda. Zij hadden dan moeite om onderwerpen te verzinnen, waardoor het moeten invullen van 
een veranderagenda wat kunstmatig aandeed. Een medewerker van een zelfsturend thuiszorgteam 
gaf aan dat het haar ideaal leek als zij de sessies en de IB-er op afroep konden laten komen – zij gaf 
hierbij aan dat ze wist dat dat zeer waarschijnlijk niet mogelijk was. Bij Amicitia was de verander-
agenda sterk gekoppeld aan de doelstellingen van de organisatie. Onderwerpen op de verander-
agenda moesten worden gekoppeld aan één van de drie doelstellingen, waardoor de onderwerpen 
die op de veranderagenda kwamen grotendeels vooraf gekaderd waren.  
 
In sommige trajecten was de veranderagenda afwezig en werd op andere manieren gepoogd het 
methodisch werken te borgen. Bij Het Hoge Zand dat er onderscheid werd aangebracht tussen analy-
seren en handelen door onderscheid te maken tussen ‘het wat’ (analyse van het onderwerp) en ‘het 
hoe’ (denken aan een oplossing) (zie ook deelparagraaf 2.2.1). Door medewerkers dit ‘hoe’/’wat’ 
onderscheid te leren, werden zij geholpen om in het vervolg zelf het proces van het inventariseren 
van oplossingen te bewaken. Medewerkers gaven aan deze sturing van hun overleg fijn te vinden. 
Het gaf hen het gevoel dat zij zelf aan zet waren. De wijkverpleegkundige van het team nam het den-
ken in ‘hoe’ en ‘wat’ niet letterlijk over, maar ging wel over tot het op dezelfde manier sturing geven 
aan de overleggen van het team. Bij De Bosrand werd teams een schetsboek uitgereikt bij de eerste 
sessie en werden zij verzocht om de verbeterpunten waar zij mee aan de slag wilden, hierin bij te 
houden. Het gebruik van het boek verwaterde echter al snel en leek niet echt van invloed binnen de 
teams. 
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2.4 Mechanisme IV: Verbinden 
 
Het ‘herstellen van verbindingen’ was het laatste hoofddoel zoals geformuleerd bij veel van de tra-
jecten. Het vertrekpunt van het programma was dan ook dat er sprake was van ‘gebroken verbindin-
gen’, die hersteld dienden te worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Allereerst ging het om 
het verbinden van de medewerker met zichzelf en zijn intrinsieke motivatie aangaande zijn werk. De 
tweede vorm van verbinden was medewerkers met elkaar. Deze vormen van verbinden kwam reeds 
in deelparagrafen 2.1.1 en 2.2.1 aan bod.  
 
Een derde type verbinding die hersteld diende te worden was die van de medewerker met de organi-
satie waar hij werkzaam was. Het ging hierbij om de verbinding met personen binnen de organisatie, 
zoals zijn leidinggevende en andere disciplines, maar ook met de organisatie als geheel en haar doe-
len, missie en visie, en natuurlijk die met de cliënt en zijn familie. Deze verbinding stond centraal in 
de principes van het programma, omdat deze het meest bepalend zou zijn voor de kwaliteit van zorg. 
In het programma kwam deze verbinding pas echt tot uiting met de dialoogbijeenkomsten, die met 
de start van het onderzoek in het programma werden opgenomen (zie Hoofdstuk 1, deelparagraaf 
1.2.1). Vooral in het Amicitia traject speelden deze een grote rol, zo is in de huidige paragraaf te le-
zen. 
 
In deze laatste paragraaf komen de rol die het DWC programma speelt in het leggen van verbindin-
gen met belangrijke anderen aan bod. In deelparagraaf 2.4.1 wordt beschreven op welke manieren 
het programma medewerkers leerde om het perspectief van de ander in te nemen, in deelparagraaf 
2.4.2 het perspectief van de organisatie. In de laatste deelparagraaf 2.4.3 wordt ingegaan op de ma-
nier waarop het programma het gesprek tussen medewerkers en de belangrijke anderen op gang 
probeerde te brengen. 
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Figuur 9: Analyse van mechanisme IV: Verbinden 
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2.4.1 ‘Wat wil cliënt Joost?’ – Het perspectief van de ander leren innemen 
 
Het bespreken van de posities van verschillende personen waar medewerkers mee te maken hadden, 
waaronder de leidinggevende, de arts, de cliënt, familie, elkaar en de organisatie als geheel, vormde 
vaak een onderdeel van de DWC-sessies. De bedoeling was om medewerkers te leren het perspectief 
van deze personen en entiteiten in te zien en hier ook naar te handelen. Vaak had deze verbinding 
naast een moreel doel – het verbeteren van de zorg, het ‘meenemen’ van familie in het ziekteproces 
van hun naaste – ook een instrumenteel doel. Bij De Bosrand was het belangrijkste doel aangaande 
familie bijvoorbeeld om hen meer taken op zich te laten nemen in het zorgproces. Het leren kennen 
van het perspectief van de familie en hen vervolgens tegemoetkomen hierin was dan ook niet alleen 
bedoeld om de relatie tussen medewerkers en familieleden te verbeteren, maar ook om familie meer 
te laten bijdragen aan de zorg voor hun naaste.  
 
Het innemen van een ander perspectief werd medewerkers in de trajecten op verschillende manie-
ren en in verschillende mate aangeleerd. In het Anta Zorg en De Bosrand traject werkten de trainers 
met visueel bedrogplaatjes, waar men meerdere vormen in kon herkennen. Deze oefening zorgde er 
steevast voor dat medewerkers zich realiseerden dat anderen een ander beeld van de werkelijkheid 
konden hebben dan zij. Waren deze vormen van perspectief leren niet op een bepaalde belangrijke 
ander gericht, bij de werkvorm ‘Joost’ van Anta Zorg, die ook in de DWC sessies werd gebruikt, stond 
het perspectief van de cliënt centraal. ‘Joost’ stelde de cliënt voor, en het ging erom te proberen aan 
te sluiten bij wat Joost wil. ‘Joost’ was onderdeel van de visie van Zorgbalans en organisatiebreed 
geïntroduceerd. Belangrijke vragen die medewerkers dienden te stellen, waren: wie is de cliënt? En: 
wat wil de cliënt? Hoe stel ik hem centraal? 
 

Box 16: ‘Joost’, de cliënt (casus Anta Zorg) 
 
In onderstaand interviewfragment legt kok Rob uit dat hij door ‘Joost’ meer stilstond bij wat bewoners zelf 
willen. 
 
SvdB: ‘Heb je een voorbeeld voor jezelf, van dat je dacht nu doe ik het anders?’ 
Rob: ‘Een Joostmomentje?’ 
SvdB: ‘Joost momentje? Haha! Zeggen ze dat?’ 
Rob: ‘Ons Joost momentje, jaha! We hebben een aantal mensen, en die houden niet van kip. Die hebben we 
dan benoemd op ons bord, en als ik dan nasi sta te maken, dan doe ik er bij een paar omelet doorheen de 
plaats van kip. Die hou ik ook apart. Dus dan denk ik, ik heb vandaag mijn Joost momentje. (…) Dus echt 
rekening houden met de wensen van de bewoner, ik vind nasi lekker maar ik wil er geen kip in.’ 
SvdB: ‘Maar wat deed je dan hiervoor?’ 
Rob: ‘Volgens mij luisterden we daar niet naar, we maken nasi met kip. Klaar.’  
SvdB: ‘En anders is er het alternatieve menu.’ 
Rob: ‘Ja. (…) Je probeert te luisteren naar wat je bewoner eigenlijk wil. Want ik weet van mevrouw Schepers, 
die wil geen spekjes in haar eten. Meneer Van Dalen, die wil liever geen varkensvlees. Dat zijn allemaal 
Joostmomentjes zeg maar. Onze Joostmomentjes. Dat je luistert naar je bewoners van wat die willen.’  
SvdB: ‘En merk je daar iets van dat het beter gaat, gaat het beter dan voorheen?’ 
Rob: ‘Ik hoor meer complimenten erover [van bewoners].’ 
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‘Joost’ vond ingang bij de medewerkers, waarschijnlijk vanwege de concrete en persoonlijke vorm. In 
de periode na de workshop gebruikten vele medewerkers Joost om zichzelf en anderen eraan te her-
inneren dat ze moesten proberen naar de wens van de cliënt te luisteren. Een medewerkster recht-
vaardigde bijvoorbeeld het tegemoetkomen aan een schijnbaar lastig uitvoerbare wens van een cli-
ent door te zeggen: ‘Joost wil het, dus…’.  
 
De al eerder besproken Klimaatscan (deelparagraaf 2.2.2) was niet alleen een instrument om de 
voortgang van de teams te meten, maar ook om het perspectief van de cliënt te leren kennen. In 
zogenaamde verdiepingssessies bespraken trainers de resultaten van de vragenlijst voor medewer-
kers, teammanager, cliënten en familie met de medewerkers en ging men met elkaar in gesprek om 
oorzaken en oplossingen te zoeken. Medewerkers leerden zo het perspectief van cliënten en familie 
kennen. Vaak kon hieruit echter niet worden opgemaakt wat de achterliggende oorzaken waren van 
een positieve of negatieve score: wat betekende een negatieve score van cliënten op het onderdeel 
‘communicatie’ bijvoorbeeld? Dit zou men pas echt kunnen achterhalen in gesprek met de cliënt (zie 
hiervoor deelparagraaf 2.4.2). In de verdiepingssessies kwam men hierdoor vaak niet verder dan het 
maken van aannames over het hoe en waarom van bepaalde scores (zie hiervoor bijvoorbeeld box 9 
in deelparagraaf 2.2.2). 
 
Tussen en binnen trajecten verschilde de aandacht die besteed werd aan het innemen van het per-
spectief van de ander. In het Amicitia traject besteedde team de Roos veel aandacht aan het per-
spectief van de familie in DWC bijeenkomsten. Dit leidde tot een toename van de participatie van 
familie (zie ook de volgende deelparagraaf). In andere teams werd het onderwerp familieparticipatie 
veel instrumenteler benaderd en werd er minder aandacht voor het perspectief en daarmee de be-
hoeften van familie besteed, waardoor een toename van de participatie van familie uitbleef. In het 
algemeen was er in de kortere of meer op praktisch gedrag gerichte trajecten van (onderdelen van) 
Amicitia en De Bosrand vaak minder ruimte voor het uitgebreid onderzoeken van het perspectief van 
de ander. Op het moment dat er problemen in relaties met bijvoorbeeld cliënten, artsen of familie 
werden besproken, werd er vaak geoefend met het aangaan van een gesprek met hen door middel 
van rollenspellen die meer het aanleren van aanspreektechnieken tot doel hadden dan het stilstaan 
bij het perspectief van de ander (zie ook deelparagraaf 2.1.3 voor het niet uitdiepen van onderwer-
pen). Aannames van medewerkers over de perspectieven van anderen bleven hierdoor vaak in stand.  
 
2.4.2 ‘Geen blauwe McDonald’s M’ – Het perspectief van de organisatie leren innemen  
 
Behalve het medewerkers leren inzien van het perspectief van andere posities, was ook – en mis-
schien zelfs wel in sterkere mate – het leren innemen van het perspectief van de organisatie als ge-
heel een onderdeel van de DWC sessies. Voor een professionele houding van de medewerker werd 
het nodig geacht dat hij de organisatiedoelen begreep en deze verinnerlijkte en vervolgens ook uit-
droeg naar cliënten en familie, in plaats van te verkondigen dat de organisatie ‘gewoon wil bezuini-
gen’ of dat ‘ze hierboven weer wat besloten hebben’. Of, zoals de trajectbegeleider van De Bosrand 
tegenover de teammanagers benadrukte: ‘Als je bij McDonald’s werkt, ga je niet zeggen: ik vind het 
niks dat geel, ik maak er blauw van’. 
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In verschillende trajecten stonden trainers in sessies daarom stil bij de visie en missie van de organi-
satie en de invloed hiervan op de medewerkers. Wat betekent de visie van de organisatie voor mijn 
werk? Hoe breng ik die in de praktijk? En het belangrijkste: hoe draag ik de doelen uit? Bij De Bos-
rand lieten de trainers de medewerkers bijvoorbeeld de vier kernwaarden van de organisatie concre-
tiseren. Vanwege de vele wijzigingen in het zorgstelsel besteedden trainers in veel trajecten aan-
dacht aan het hoe en waarom van beleidswijzigingen en maatregelen van de organisatie, zoals het 
vergroten van de inzet van familieleden bij Amicitia, De Bosrand en Het Hoge Zand. Het programma 
werd hiermee soms een katalysator voor het verbinden van management en medewerkers: de trai-
ners voorzagen bij De Bosrand in de behoefte van medewerkers om over organisatiekeuzes geïnfor-
meerd te worden en hier met elkaar over te praten.  
 

Box 18: Toelichten van en praten over het managementperspectief (casus De Bosrand) 
 
In een sessie voor ambassadeurs is regiomanager Marnix is aangeschoven om vragen voor het management 
te beantwoorden, en ook is opleidingscoördinator Erna op eigen verzoek aanwezig. Trainer Marieke begint 
de sessie met een rondje langs de ambassadeurs: wat speelt er bij jou op de afdeling? Meteen komt de toe-
komst van medewerkers met niveau 1 en 2 binnen de organisatie ter sprake. Medewerkers hebben het ge-
voel dat deze onzeker is. Marnix gaat erop in door toe te lichten wat de situatie is binnen De Bosrand. 
 
Marnix: Wat duidelijk is, wij hebben teveel niveau 2 in huis. Punt. Dus we zijn aan het opleiden. In een bij-
eenkomst hebben we ook aangegeven, ze moeten, er is een sociaal plan. De huidige ZZP2 en 3 hebben we 
dat ze hier mogen blijven wonen toegezegd, [het is onzeker hoeveel personeel hierop moet komen te staan]. 
Wij hanteren de NZA norm (hij legt uit wat dit inhoudt), en dan zie je, wij hebben teveel niveau 2. Nu probe-
ren we inzicht te krijgen, wat stroomt er automatisch uit, en [hoeveel] tijdelijke contracten [worden] opge-
zegd. De lage niveaus zijn de enige die onder druk staan.  
Erna: We hebben begin jaar alle niveau 2 gevraagd door te stromen naar de opleiding [tot verzorgende ni-
veau 3], maar een deel heeft dit niet gedaan. 
 
Medewerker Titia suggereert dat niet iedereen dit kan. Marnix beaamt dit. Dan vraagt Titia of het wel klopt 
dat dit de reden is dat medewerkers niet aan de opleiding beginnen: ze heeft gehoord van een teammana-
ger dat wanneer je wel kiest voor de opleiding, je daarna geen garantie hebt dat je weer aan het werk kunt 
binnen De Bosrand. Marnix ontkent hevig: dit is absoluut niet het geval. 
 
Titia: Ze heeft echt gezegd, jongens pas op, je datum van indiensttreding vervalt. 
Marnix: Dit is gewoon NIET waar. Als je bij De Bosrand nu werkt, en je hebt een vast contract, je gaat de 
opleiding doen, dan blijft jouw contract bestaan. Haal je opleiding, dan ben je 20 jaar in dienst en niveau 3, 
haal je hem niet, dan blijf je niveau 2, maar je contract blijft bestaan! Als niveau 2 [heb je wel de] kans dat je 
boventallig verklaard gaat worden. Als we kraakhelder hebben hoeveel [er] teveel [zijn], misschien 10-20 fte 
teveel, dan geldt het sociaal plan, afspiegelingsbeginsel, dat houdt in dat je gaat kijken, welke leeftijdscate-
gorieën heb je in dienst? Wat wij zien is de categorie 50+ is hoog, je moet een gezonde opbouw hebben, dus 
waarschijnlijk gaan boventallige [medewerkers] vallen in de groep 50 plussers. 
Marieke: Wat extra [sneu] is, want die mensen zijn hier lang in dienst. Nu is het duidelijker toch? 
Titia: En toch vind ik het verschrikkelijk! 
Marieke: Dat is wat anders, het gaat over mensen. Wat zou je willen? 
Titia: Een beetje respect! 
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(…)  
 
Marieke herhaalt in haar woorden wat Marnix vertelde, maar Titia blijft erbij dat ze het niet eerlijk vindt dat 
medewerkers niveau 2 waarschijnlijk weg moeten. 
 
Titia: je kunt het verstandelijk wel beredeneren, het is een bedrijf. Mensen zeggen niks, ze zijn gewoon ter-
neergeslagen. Ze zeggen niks, ze zeggen: ik zou willen dat ik NOU hoor of ik weg moet of niet! 
Marnix: Weet je wat het probleem is Titia? Wij weten ook niet alles. Wij weten niet hoeveel geld we gaan 
krijgen (hij noemt nog een aantal onzekere factoren), ondertussen moeten wij deze tent gezond houden. Dat 
proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen door het uit te leggen. We kijken, welke mensen gaan volgend 
jaar met pensioen. Een aantal mensen hebben al gezegd, ik zou wel willen. We moeten wel zorgen, dat we 
een gezond bedrijf [blijven]. 
Titia: ik proef af en toe alsof mensen het allemaal maar moeten zien als, ‘jullie hebben kansen gekregen hè’ 
[om je op te scholen naar niveau 3]. 
Marieke: Ja, maar je kan ook zeggen [als organisatie], we verklaren iedereen boventallig en bij goed nieuws 
hoor je het wel. Dus het blijft een dilemma voor een bestuurder, hoe run ik momenteel een instelling die in 
de gezonde cijfers blijft, met geen zicht nog op 2015. Het gaat over mensen, pittige gesprekken moeten we 
aangaan, en hoe gaan we voor deze collega’s zorgen zodat geen onrust [ontstaat]. 
Een andere medewerker zegt: Moeilijk, je blijft frustratie houden [en dit] kwijt willen bij collega’s. 
 

 
De aandacht voor organisatiedoelen en bijbehorende keuzes had duidelijk een positieve uitwerking 
op de medewerkers, die hun vragen in de sessies beantwoord zagen en hun ongenoegen konden 
ventileren. Onrust kon hierdoor soms zelfs grotendeels worden weggenomen. Het management van 
De Bosrand organiseerde kort na deze sessie een bijeenkomst om medewerkers van niveau 1 en 2 te 
informeren over hun toekomst, nadat in deze en andere sessies was gebleken dat er veel onrust was 
rondom dit onderwerp. Uit bovenstaand fragment blijkt ook wanneer de toekomst voor medewer-
kers onzeker was, zij minder binding met de organisatie voelden en hierdoor soms minder geneigd 
waren om de organisatiedoelen uit te dragen. In Het Hoge Zand was zichtbaar dat zij hiertoe even-
eens minder geneigd waren wanneer zij een sterkere binding met de cliënt of elkaar dan met de or-
ganisatie of leidinggevenden hadden.  
 
2.4.3 ‘Fijn om hun kant van het verhaal te horen’- Het gesprek tussen partijen bevorderen  
 
Naast het medewerkers leren inzien van het perspectief van belangrijke anderen zoals cliënten, fami-
lie, collega’s, leidinggevenden en de organisatie zelf, werd er in de DWC-trajecten ook ruimte gecre-
eerd voor het daadwerkelijk voeren van de dialoog met deze belangrijke anderen, onder andere door 
dialoogbijeenkomsten te organiseren en gastsprekers in de sessies toe te laten. Deze vormen van 
ruimtes voor gesprek worden in deze deelparagraaf besproken. 
 
Het gesprek met cliënten en familieleden 
 
De ‘dialoogbijeenkomsten’ namen een belangrijke plek binnen het programma in als ruimte waarin 
het gesprek tussen medewerkers en cliënten en familieleden zou plaatsvinden. In de meeste trajec-
ten vonden de dialoogbijeenkomsten dan ook plaats. De sessies hadden als doel om elkaar beter te 



 

88 
 

leren kennen en met elkaar te praten over hoe ieder de zorg beleefde, met als doel de kwaliteit van 
zorg te verbeteren. Het was hierbij de bedoeling dat de resultaten van de Klimaatscan werden inge-
zet om het gesprek tussen de partijen op gang te brengen. Dit zou uiteindelijk ook gebeuren bij het 
Rijterhof, Amicitia en het Anta Zorg traject. 
 

Box 19: Het gebruiken van de Klimaatscan uitkomsten om de dialoogbijeenkomsten voor te bereiden (ca-
sus Rijterhof) 
 
In een trainingssessie van team Visser worden de resultaten op de Klimaatscan teruggekoppeld door de 
trainer. Dit gebeurt met behulp van De Weerkaart. Deze kaart is ontwikkeld om de resultaten meer inzichte-
lijk te maken. In plaats van getallen worden de uitkomsten gerepresenteerd door weerstoestanden, waarbij 
een stralend zonnetje staat voor een zeer positieve uitkomst en een donderwolk met bliksem voor een zeer 
negatieve uitkomst, met daartussenin een aantal mildere varianten (onder andere een grijze wolk en een 
zon met een wolk ervoor). 
 
Uit de resultaten komt naar voren dat er veel goed gaat, deze onderwerpen zijn met een zonnetje erbij 
weergegeven. Er zijn ook een aantal onderwerpen die met een wolk zijn afgebeeld, daar gaat het minder 
goed. Op basis van de resultaten wordt gezamenlijk besloten dat de verbeterkansen liggen op het gebied 
van autonomie, de betrokkenheid van de manager, aandacht van de manager en de steun van de manager. 
Liane vat samen: ‘Op teamniveau gaat het eigenlijk goed, het zit vooral in de samenwerking met de mana-
ger.’ Er wordt ook een Weerkaart van de cliënten aangekondigd, die zal volgen wanneer zij hun vragenlijst 
hebben ingevuld. ‘Dan kun je kijken of er verschillen in perspectief zijn.’  
 
Drie sessies later zijn inmiddels de resultaten op de Klimaatscan van cliënten binnen (zie Figuur 10). Trainer 
Liane wil ze bespreken omdat ze kunnen dienen als input voor de geplande dialoogbijeenkomst. Ze licht de 
resultaten toe: ‘De cliënten zijn tevreden er staan overal zonnetjes, (…) alle gesloten vragen zijn dat. (…) Uit 
de open vragen zijn een aantal thema’s gekomen, dat is de bereikbaarheid, op dezelfde tijden komen, dat is 
altijd zo. En de inzet van flexkrachten. Dat is wat cliënten belangrijk vinden (…) Dan is voor nu de vraag waar 
zouden jullie het met cliënten over willen hebben.’ Er ontstaat een gesprek tussen de medewerkers. Ze be-
sluiten uiteindelijk de volgende onderwerpen te bespreken: de kwaliteit van de zorg (‘Wat is voor de cliënt 
belangrijk’), de tevredenheid, wat vinden cliënten goed en wat zouden ze verbeterd willen zien, vragen be-
antwoorden over de veranderingen in de zorg, en de onvrede over de flexkrachten.   
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Figuur 10: Weerkaart van cliënten van team De Botter, Rijterhof 
 

 
In de dialoogbijeenkomst die hierop volgde, kwam het gesprek vanzelf op gang, zonder gebruik van 
de Klimaatscan. Wanneer de Klimaatscan daar alsnog werd besproken door de trainer, deed dit wat 
geforceerd aan. De Weerkaarten sloegen niet helemaal aan bij de cliënten en ze leken enigszins ge-
frustreerd dat het eerdere gesprek werd afgekapt.  
 
In sommige dialoogbijeenkomsten brachten de resultaten van de Klimaatscan het gesprek wel op 
gang, zoals in de dialoogbijeenkomst van team Visser. 
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Box 20: Gebruik van de Klimaatscan in een dialoogbijeenkomst (casus Rijterhof) 
 
Voorafgaand aan hun dialoogbijeenkomst heeft team Visser net als team Botter de uitkomsten van de Kli-
maatscan in hun trainingssessie besproken en op basis van deze uitkomsten een aantal vragen voor cliënten 
opgesteld. Trainer Liane had de vragen op een flap-over geschreven. In de dialoogbijeenkomst wordt deze 
getoond: 
  
Vragen aan aanwezigen:   

1. Er zijn veel veranderingen in de zorg: er is minder tijd. Hoe ervaart u de zorg van ons nu? 
2. Wat vindt u goed aan onze flexwerkers?  
3. Hoe ervaart u onze betrouwbaarheid? 
4. Wat kunnen we doen om onze communicatie met u te verbeteren? 
5. Hoe kunnen we u beter informeren over veranderingen in zorg?  
6. Wat vindt u van ons team? 

Liane stelt voor in drie groepjes uiteen te gaan. Ik als onderzoeker sluit aan bij één van de groepjes. Er zitten 
twee cliënten in het groepje, één van hen heeft ook een ‘kennis’ meegenomen. Eén van de verpleegkundi-
gen neemt het woord. Ze vraag aan een cliënte: ‘Welke vraag wilt u beantwoorden?’ Ze kiest de tweede 
vraag en vertelt over de flexmedewerkers. De cliënte zegt: ‘Die mensen doen hun best, maar ik vind wel dat 
ze vaak te laat zijn.’ Er ontstaat een gesprek waarin de cliënten en de medewerkers hun onvrede over de 
flexkrachten uiten. Er wordt gezegd dat het belangrijkste probleem is dat ze de wijk niet kennen en dat dat 
voor ongelukkige situaties zorgt, er wordt geconcludeerd dat er beter in de dossiers gelezen moet worden 
door de flexkrachten.  
 
Dan valt het gesprek een beetje dood. Er worden nog wat onderwerpen aangeraakt, maar een echt gesprek 
komt niet meer op gang. Cliënten vertellen dat ze tevreden zijn: ‘Ik vind jullie allemaal harstikke lief, ik heb 
geen klachten hoor.’ Wanneer de betrouwbaarheid ter sprake wordt gebracht: ‘De betrouwbaarheid is prima 
hoor, ik kan m’n portemonnee op tafel laten liggen.’ Hoewel het gesprek inhoudelijk niet helemaal op gang 
komt, hangt er een ontspannen sfeer en er wordt regelmatig samen gelachen. Het gesprek kabbelt wat voor 
als Liane langsloopt en vraagt of alles goed gaat wordt geantwoord: ‘Ja hoor, we zijn het allemaal met elkaar 
eens.’  
 

 
De vraag over de flexmedewerkers was rechtstreeks gebaseerd op de antwoorden van cliënten in de 
Klimaatscan en werd inderdaad door één van de cliënten als eerste gekozen, waarna een gesprek 
tussen medewerkers en cliënten ontstond. Bij het vervolg van het gesprek speelden de vragen die 
het team met elkaar had opgesteld op basis van de uitkomsten van de Klimaatscan, echter nauwelijks 
meer een rol. In het vervolg van het gesprek bleek dat cliënten het moeilijk vonden om hun onge-
noegen te uiten tegenover de medewerkers, iets wat al eerder in dit hoofdstuk werd aangekaart (zie 
deelparagraaf 2.3.2) en ook blijkt uit eerder onderzoek van Bomhoff et al. (2013). De Klimaatscan 
bleek meestal niet in staat dit patroon te doorbreken.  
 
Wel ontstond in de dialoogbijeenkomst een positieve sfeer en kwam de focus snel te liggen op het 
elkaar beter leren kennen. Dat de medewerkers van Rijterhof de bijeenkomst de vorm van een uit-
gebreide lunch hadden gegeven, droeg hier waarschijnlijk grotendeels aan bij. Cliënten ervoeren dat 
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zij in het zonnetje werden gezet en dat medewerkers echt in hen geïnteresseerd waren. De bijeen-
komsten werden dan ook door zowel medewerkers als cliënten als succesvol ervaren.  
 
De dialoogbijeenkomsten van team Roos van Amicitia waren eveneens succesvol. Deze bijeenkom-
sten hadden naast een algemeen doel van verbinden ook een specifiek doel, namelijk bespreken met 
familieleden hoe de familieparticipatie kon worden vergroot. Het team organiseerde twee dialoog-
bijeenkomsten, waarin zij samen met familie op zoek gingen naar manieren waarop zij konden bij-
dragen aan de zorg voor hun naaste. De eerste van deze twee ‘Toekomstbijeenkomsten’ stond echter 
geheel in het teken van het leren kennen van de wensen en behoeften van de familie. Juist het ex-
ploreren van de behoeften van familie en het zoeken naar manieren de familie te ondersteunen leid-
de tot een sterkere verbinding, familie was daarna ook bereid meer te doen, meer dan bij andere 
teams van Amicitia waarbij deze stap niet was gezet. Een paar maanden later blikt het team hierop 
tevreden terug. 
 

Box 21: Medewerkers blikken terug op een dialoogbijeenkomst met familie (casus Amicitia) 
 
Het belangrijkste doel van de ‘Toekomstbijeenkomst’ was een nadere kennismaking tussen familie onderling 
en het onderling delen van ervaringen. Tijdens de Toekomstbijeenkomst maakte familie duidelijk dat zij 
tevreden waren over de zorg, maar zij spraken ook zorgen uit over de toekomst, met name in het kader van 
de bezuinigingen.  
 
Een paar maanden later blikte het team terug op de sessie aan de hand van een verslag van de bijeenkomst. 
Zowel medewerkers als familie keken er positief op terug. Zo zei een medewerkster: ‘Er was een open sfeer. 
De familie voelde geen belemmeringen open antwoord te geven. De familie was ook heel erg positief.’ Een 
ander vult aan: ‘Het uit elkaar gaan in kleine groepjes vonden ze fijn. Zo leerde familie ook medewerkers en 
familie kennen van de andere verdieping, dat was heel erg leuk. Ze vonden het fijn dat ze hun verhaal kwijt 
konden en hadden het gevoel dat ze gehoord werden.’ Medewerkers bespraken ook dat sommige familie 
wellicht meer ondersteuning nodig had in de omgang met hun familie. Het volgende gesprek ontstond.  
 
Eén van de medewerkers bracht een gesprek ter sprake dat ze voerde met de familie van één van hun be-
woners: ‘De familie van meneer Veldkamp was ook best emotioneel, ze gaven aan dat ze graag handvatten 
kregen in de omgang met hun vader ik heb ze gewezen op het lotgenotencontact.’  
DWC trainer: ‘Zien jullie dat meer, dat ze hulp nodig hebben maar het niet krijgen?’  
Medewerkster 2: ‘Familie vindt het over het algemeen heel moeilijk om te gaan met hun familielid. Dat komt 
ook omdat de situatie blijft veranderen.’  
Medewerkster 3 vult aan: ‘Het is ook niet makkelijk te ondersteunen, de familie vraagt soms hulp, maar wijst 
het dan ook weer af.’  
Medewerkster 4: ‘Omdat ze moeite hebben met het proces komen ze dan weer minder, en dan weten wij 
ook weer minder.’  
De interne projectleider: ‘Dus de familie zit midden in een rouwproces, maar hoe kunnen jullie ondersteu-
nen als jullie ze weinig zien?’  
Het is even stil, de stilte wordt door de DWC trainer doorbroken: ‘Kunnen jullie de familie meer ondersteu-
nen?’  
Haar vraag wordt met een vraag beantwoord: ‘En willen ze dat eigenlijk wel?’  
Medewerkster 5: ‘Ze willen heel graag zorgen, maar ze weten niet hoe ze moeten zorgen.’  
Een andere moeilijkheid wordt ter sprake gebracht: ‘Wat ik moeilijk vind is dat ze nu heel veel info hebben, 
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maar dat ze dingen fout blijven doen; overhoren, chocola geven.’  
Iedereen weet welke familielid bedoeld wordt met het voorbeeld van de chocola. Het gaat om de echtge-
noot van een bedlegerige cliënte die moeilijk eet.  
Medewerkster 6 gaat door op dit onderwerp: ‘Elke avond dan geeft hij haar chocola, hij stoot haar aan, 
vraagt haar aandacht en dan heeft hij een bonbonnetje, dat is niet goed voor haar. Toch geef ik hem de regie 
in handen, want ik snap hem zo goed. Hij wil haar nog meer van haar pakje geven, en dan gaat hij naar huis 
met een goed gevoel zo van ze heeft weer gegeten.’  
Anderen: ‘En ze gaat niet dood’.  
 
Er werden nog wat voorbeelden besproken en het werd duidelijk dat medewerkers vaak worstelden met 
hoe de familie te ondersteunen. Dit deel van de sessie werd afgesloten met het voornemen een vervolg te 
geven aan de Toekomstbijeenkomst waarin niet alleen ruimte zou zijn voor het delen van ervaringen maar 
waarin ook handreikingen aan de familie worden gedaan. 

 
Volgens medewerkers was er een open sfeer geweest in de dialoogbijeenkomsten, waardoor familie 
de ruimte voelde om hun verhaal te doen. Medewerkers gaven aan dat familie kritischer durfde te 
zijn in gesprek tijdens de dialoogbijeenkomst dan bij het invullen van de Klimaatscan. Medewerkers 
waren na de sessie ook daadwerkelijk meer aan de wensen van familieleden tegemoet gekomen. De 
medewerkers gaven dan ook aan dat familie positief terugkeek op de bijeenkomst. De tweede bij-
eenkomst, die erop gericht was te inventariseren hoe familieleden op hun beurt konden bijdragen, 
was hierdoor eveneens goed gelopen en had meer familieparticipatie tot stand gebracht. 
 
Bij De Bosrand werden geen dialoogsessies gehouden, maar werden zorgleefplangesprekken met 
cliënten aangegrepen om ook het bredere gesprek met de cliënt aan te gaan. De Klimaatscan werd 
niet gebruikt in dit traject, nadat er op de eerste meting onvoldoende respons was. Om het gesprek 
de nodige diepte te geven, werden binnen het traject praktijkopleiders opgeleid tot ‘procesonder-
steuner’. Deze sloten aan – hiervan waren medewerkers vaak niet goed op de hoogte – bij de ge-
sprekken om zogezegd het proces te bewaken. De cliënt en aanwezige familieleden werd gevraagd 
hoe het ging en wat zij van de medewerkers verwachtten. Omdat deze vorm pas aan het einde van 
het traject in de praktijk werd gebracht, had de onderzoeker geen kans meer om erbij aan te sluiten. 
Terugblikkend in een bijeenkomst van het management om deze gesprekken en de rol van de pro-
cesondersteuner te evalueren, vertelde één van hen dat familieleden veel vertelden over het verle-
den van hun naaste en dat de bijeenkomsten gemoedelijk verliepen. 
 

‘Een voorbeeld van afdeling de Vlierbes [PG-afdeling, SvdB] is dat [we erachter kwamen] dat 
een cliënt graag twee keer per jaar een lang stuk wil wandelen. Daar waren we nooit achter 
gekomen als we niet met de cliënt in gesprek waren gegaan. Er komen vaak verrassende din-
gen boven als je met PG bewoners in gesprek gaat!’  

  
Uit bovenstaande dialoogbijeenkomsten van Rijterhof, Amicitia en De Bosrand blijkt dat het creëren 
van een ongedwongen sfeer en de aanwezige familieleden en cliënten het gevoel geven gehoord te 
worden, sterk bevorderende factoren vormen bij het creëren van een gesprek. Cliënten van Rijterhof 
voelden zich door de lunch in het zonnetje gezet en hadden het gevoel dat medewerkers echt in hen 
geïnteresseerd waren. Ook de ‘Toekomstbijeenkomst’ van Amicitia verlieten familieleden om deze 
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reden met een goed gevoel. Het bijeenbrengen van medewerkers, cliënten en familieleden werkte 
dan ook bevorderend voor hun gevoelens van verbinding. Wel was het vaak lastig om inhoudelijk het 
gesprek aan te gaan omdat cliënten het moeilijk vonden om hun ongenoegen te uiten tegenover de 
medewerkers. Een instrument zoals de Klimaatscan kon hierbij nauwelijks als de verwachte katalysa-
tor dienen en ruimte voor het gesprek creëren. Ook wanneer medewerkers zelf niet aanwezig waren, 
zoals in de dialoogbijeenkomsten van het Het Hoge Zand traject – de programmaleiding durfde dit 
niet meteen in het begin van het programma aan; alleen de interne trajectbegeleider, locatiemana-
ger en DWC trainers waren aanwezig – hielpen de bijeenkomsten niet direct om het gesprek tussen 
cliënten en medewerkers zelf op gang te brengen. 
 
Bij Het Hoge Zand was het management voorzichtig om medewerkers en cliënten direct met elkaar in 
gesprek te laten gaan. Zonder medewerkers erbij zouden bewoners meer willen vertellen, dachten 
zij. Ook het management van Anta Zorg was voorzichtig. Beiden anticipeerden op kritiek van cliënten 
en waren bang dat de aanwezigheid van medewerkers onvoldoende veiligheid voor hen zou geven, 
of dat medewerkers nog niet in staat waren om op een goede manier met reacties om te gaan. Na 
extra trainingen voor medewerkers (de zogenaamde ‘proefdialoogsessies’) bij Anta Zorg achtte men 
de medewerkers nog steeds niet voldoende in staat en stelde men de dialoogbijeenkomsten lange 
tijd uit. Bij Het Hoge Zand speelden de dialoogbijeenkomsten maar een kleine rol aan het begin van 
het traject. De bespreking van de resultaten van de dialoogbijeenkomst die met bewoners plaats had 
gevonden was kort en leek daardoor in enkele teams niet direct tot een verandering van het perspec-
tief onder medewerkers te leiden op problemen die de cliënten in de bijeenkomst hadden aangedra-
gen. In beide trajecten leken de dialoogbijeenkomsten hierdoor niet bij te dragen aan het ontstaan 
van een grotere verbinding tussen medewerkers en cliënten.  
 
Het gesprek met elkaar, andere disciplines en het management 
 
Behalve verbinding met cliënten en familie nam zoals eerder al beschreven ook de verbinding met de 
organisatie een belangrijke plek in binnen het DWC programma. Deze verbinding van medewerkers 
met collega’s uit andere teams, teammanagers, andere disciplines en de organisatie als geheel werd 
op diverse manieren gepoogd tot stand te brengen.  
 
Echter, de trainingssessies en TVO’s vonden voornamelijk op teamniveau plaats. Teams maakten 
hierdoor een eigen proces door, wat niet altijd bevorderend werkte voor de samenwerking en een 
gevoel van verbinding met andere teams. Bij Het Hoge Zand gaven enkele medewerkers intramuraal 
tegen het einde van het traject aan dat de samenwerking binnen teams was verbeterd maar dat die 
tussen teams was verslechterd. Mede als gevolg van de nadruk op vertrouwelijkheid van de sessies 
per team werkten verschillende teams in groeiende mate op ‘eilandjes’, waartussen minder begrip 
voor elkaars positie en beweegredenen bestond. Ook binnen het De Bosrand traject was dit effect 
aanwezig. Bij deze organisaties werden teams bovendien opgesplitst in vaak twee groepen, waardoor 
soms subgroepjes ontstonden omdat medewerkers uit de ene groep in sessies – al dan niet expliciet 
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– praatten over hun collega’s uit de andere groep. Dit werkte niet bevorderlijk voor het teamge-
voel33.  
 
Wanneer verschillende teams of individuen daaruit fysiek bij elkaar werden gebracht, zorgde dit niet 
automatisch voor het ontstaan van verbinding tussen hen. In het Anta Zorg traject bijvoorbeeld wer-
den de teams zorg en facilitaire dienst, na eerst sessies met het eigen team te hebben doorlopen, 
samen in een sessie gezet, omdat een betere samenwerking tussen hen een expliciet doel van het 
traject was. Zoals ook het geval bleek bij het bij elkaar brengen van medewerkers en cliënten in dia-
loogbijeenkomsten, ontstond hierdoor niet als vanzelf openheid. ‘Het zijn nu allemaal draaiende 
schijven, maar het zou mooi zijn als het radertjes worden’, zei een zorgmedewerker over de samen-
werking met de andere disciplines, waaronder de facilitaire dienst, na deze sessie. Ook wanneer an-
dere disciplines, zoals fysiotherapeuten, louter nieuwsgierigheid aansloten bij sessies in het De Bos-
rand traject, ontstond hierdoor vaak geen gesprek met hen. Opnieuw waren het de onderlinge af-
hankelijkheidsrelaties die openheid naar elkaar bemoeilijkten.  
 
Anders was het wanneer de uitgenodigde personen een duidelijke rol hadden in de bijeenkomst. Dit 
bleek met name in de trajecten van Amicitia en De Bosrand, waarin medewerkers expliciet aange-
moedigd werden om andere disciplines uit te nodigen om in hun sessie op een onderwerp in te zoo-
men. Zie eerder bijvoorbeeld hoe het team van Amicitia een psycholoog uitnodigde in een sessie 
(deelparagraaf 2.1.3). Ook bij De Bosrand moedigde de trajectbegeleider medewerkers aan om ande-
ren uit te nodigen in hun werkoverleggen of andere teambijeenkomsten. Zelf nodigde ze, zoals al 
eerder beschreven werd, de regiomanager uit in een sessie voor ambassadeurs om de beleidskeuzes 
van de organisatie toe te lichten, toen zij proefde dat er hierover onrust heerste onder medewerkers. 
Mede door haar aansporingen – ook sommige teammanagers, zoals die van team Waterkant, stimu-
leerden dit – gebeurde het een aantal keren dat anderen door teams in hun teamoverleggen werden 
uitgenodigd. Bij team Waterkant nodigden de zorgcoördinatoren bijvoorbeeld iemand van de cliën-
tenraad uit in hun overleg, en bij een ander overleg schoven de ergo- en fysiotherapeut op verzoek 
van de teammanager aan omdat ze het gevoel had, dat de samenwerking tussen hen en de afdeling 
niet goed liep.  
 

Box 22: Uitnodiging van andere disciplines creëert begrip onderling (casus De Bosrand) 
 
Bij een teamoverleg van team Waterkant zijn op uitnodiging van de teammanager een fysiotherapeut, ergo-
therapeut en logopediste aangeschoven. Als reden hiervoor licht zij aan het begin van het overleg toe: ‘Ik 
heb het idee dat dingen soms beetje scheef lopen, wij (ze bedoelt, de zorgmedewerkers) bellen [jullie] en 
verwachten bijvoorbeeld dat jullie binnen een uur komen. Kortom, [het leek me goed als jullie] uitleg geven 
over je werk’. 
 
De fysiotherapeut vertelt waar ze zit in het gebouw. Ze vertelt dat ze 6 uur beschikbaar hebben voor de 

                                                           
33 In de antwoorden op de vragenlijst bij het Het Hoge Zand traject kwam dit onderwerp op een zelfde manier 
naar voren. Medewerkers gaven aan een probleem te hebben met de indeling of grootte van de groepen en 
met het niet aanwezig zijn van collega’s, waardoor de bijeenkomsten volgens hen minder zinvol werden. 
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afdeling, 3 uur per persoon (er zijn twee fysio’s). ‘Daar gaan we altijd overheen.’  
Gerda: Hoeveel? 
Fysio: Ik denk 2 uur. 
Hester: Vallen therapieën onder die 3 uur? 
Fysio: Ja 
Hester: Oh, dat is wel heel weinig ja! 
 

 
De toelichting van de fysiotherapeut zorgde tot meer begrip vanuit de medewerkers voor haar situa-
tie. Dit bleek ook na het teamoverleg uit gesprekken met medewerkers op de afdeling. 
 
Ook samenwerken in bijeenkomsten bleek voor verbinding te zorgen. In het traject van De Bosrand 
was op een structurele manier ruimte gecreëerd voor onderlinge samenwerking tussen medewerkers 
uit verschillende teams en locaties, door halverwege het traject te starten met sessies waarin ambas-
sadeur-medewerkers van een aantal afdelingen bij elkaar zaten, vergezeld door hun teammanagers. 
De teams die door dezelfde teammanager werden aangestuurd, werden ook bij elkaar in de sessie 
geplaatst. In de sessies presenteerden ambassadeurs onder leiding van de DWC trainer hun vorde-
ringen en actiepunten aan elkaar en bespraken zij in groepjes bepaalde onderwerpen met elkaar, 
zoals zelfredzaamheid en eigen regie. Soms gingen de ambassadeurs van hetzelfde team met elkaar 
en hun teammanager in gesprek, andere keren werden de teams gehusseld. 
 

Box 23: Het uitwisselen van ideeën tussen afdeling in een DWC sessie (casus De Bosrand) 
 
Geen douchelijsten meer 
 
Ada (medewerker verzorgingsafdeling), Klaartje (medewerker PG afdeling) en Kimberley (medewerker ande-
re PG afdeling) bespreken in opdracht van trainer Machteld met elkaar wat zij hebben gedaan om de cliënt 
meer regie te geven op hun afdeling. 
 
Ada: Ik vergeet de douchelijst, die hebben we eruit [gehaald], elke dag hebben we lege vakjes, iedereen mag 
zeggen [of hij wil douchen]. 
Klaartje: En als iemand nooit gaat? Houden jullie dat in de gaten? 
Ada: Eén cliënt wil nooit douchen. Dan wassen we die aan de wastafel. 
Klaartje: Dan [is dat] wel extreem. 
Kimberley: Die hebben wij best wel wat. 
Ada: Dan is het een ander verhaal denk ik… 
Kimberley: Maar wel een idee! 
Ada: Ja, sommigen gaan elke dag, anderen één keer per week. 
Kimberley: Doen jullie ook ‘s avonds douchen? 
Ada: Ja. 
 
Intervisie 
 
In het vervolg van het gesprek mengt Beth, medewerker van weer een andere PG afdeling, zich in het ge-
sprek door te vertellen over hun intervisiegesprekken op de afdeling.  
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Teammanager Nora somt de ideeën tot nu toe op. Ze vraagt: Wat nog meer? 
Ada: Intervisiegesprek, wat je van elkaar vond en dan was het gewoon klaar, geen gezeur, gemauw meer. 
Open naar elkaar blijven. 
Kimberley: Ging dat goed of gaat het goed? 
Ada: Door mobilisatie gaat het minder nu, maar dat komt wel goed. 
Beth mengt zich nu in het gesprek door hun manier van intervisie toe te lichten. 
Beth: Bij ons vragen we wie ben je, wat heb je nodig? Geen agenda, je brengt situatie in met cliënt, familie. 
Geeft elkaar advies.  
Nora: Naast teamoverleg? 
Beth: Ja. Teamoverleg is praktisch nu. Als je op dingen in wil gaan, kan je dat doen bij intervisie. 
Bernadette, haar teammanager, vult aan: Daardoor heb je efficiënt teamoverleg. Vaak wordt dat gebruikt 
voor verhaal kwijt te kunnen, op details ingaan. Dat is niet erg, maar niet efficiënt, daarmee bereik je je doel 
niet. Door intervisie los in te gaan, merk je, mensen kunnen verhaal kwijt. Het is ook gekoppeld aan de ge-
dragsbespreking, de psycholoog is erbij, dat is heel prettig. 
Beth: ‘s Avonds is het. Niet verplicht, maar er komen altijd genoeg mensen. We beginnen met een stukje 
gedragsproblemen met cliënten, de psycholoog komt erbij, en dan is de intervisie zelf. Eén collega leidt het 
een beetje: wie heeft een casus? Mensen gaan met elkaar praten. De psycholoog gaat soms weg, soms blijft 
ze. 
Ada: ‘s Avonds doen we dat, want overdag… 
Beth: Dan zit je met kinderen en zo. En rust op de afdeling. 
 

 
Medewerkers wisselden ideeën en ervaringen uit en vonden herkenning bij elkaar. Belangrijk hierbij 
was het husselen van de teams, waardoor groepspatronen werden doorbroken en openheid naar 
elkaar ontstond. Het door een PG afdeling van De Bosrand bedachte, cliëntgerichtere ‘welkomstge-
sprek’ ter vervanging van het ‘intakegesprek’ met nieuwe bewoners, werd bijvoorbeeld door andere 
afdelingen opgepikt doordat het werd besproken in de sessies. Medewerkers van de PG afdeling die 
op het idee van het welkomstgesprek waren gekomen, gingen hierbij de afdelingen langs om hun 
nieuwe aanpak toe te lichten. Ook het eerder genoemde kwaliteitenspel werd door de sessies door 
een aantal afdelingen opgepakt. Sommige ambassadeurs vonden de sessies daarom heel waardevol, 
zoals Sandra van team Zomerwei.  
 

Onderzoeker SvdB: ‘In het theater zaten jullie allemaal bij elkaar, heeft dat volgens jou 
meerwaarde?’ 
Sandra: Absoluut, het is heel interactief, en je hoort veel nieuwe dingen van andere afdelin-
gen. Dingetjes die je aan het denken zetten.’ 

 Onderzoeker SvdB: ‘Hoor je nieuwe dingen of gaat het vooral om punten uitwisselen?’ 
Sandra: ‘Vooral punten uitwisselen, en je komt erachter dat veel dingen niet opnieuw uitge-
vonden hoeven te worden, maar dat die er gewoon al zijn.’ 

 
De praktische uitwisseling van ideeën met elkaar leek ook bij te dragen aan een minder sterk wij-zij 
gevoel tussen afdelingen: medewerkers verwezen vaker naar medewerkers van andere afdelingen. 
 
Een nadeel van het delen van ideeën was dat men over sommige ideeën, zoals het afschaffen van 
douchelijsten, met groot enthousiasme door zowel de aanwezige medewerkers en teammanagers als 
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de trainers verwelkomd werden, waardoor medewerkers die aangaven op bezwaren te stuitten – het 
afschaffen van douchelijsten werd door een medewerker van een zware verpleegafdeling bijvoor-
beeld niet mogelijk geacht – hierin minder gehoord werden en van hen verwacht werd om dit idee 
uit te voeren. 
 
Daarnaast hadden sommige ambassadeurs, zoals één van de ambassadeurs van team Waterkant, het 
gevoel dat ze in deze sessies onder een vergrootglas lagen en het risico liepen om door een foute 
opmerking een slecht beeld neer te zetten van hun team. Dit was niet zozeer het geval bij het praten 
in kleine groepjes, maar bij het onderdeel waarin zij ten overstaan van de hele groep hun vorderin-
gen en actiepunten moesten presenteren. 
 

‘Als wij staan te presenteren, dat is al zo onveilig, zo voor alle teammanagers staan, dan kan 
je al niet vrijuit spreken: als je iets negatiefs zegt, dan weet je teammanager dat meteen.’ 

 
In dit team was op dit moment veel gaande, zoals interne conflicten en mogelijke overplaatsingen, 
waardoor het gevoel van veiligheid en vertrouwen minder groot was en de onderlinge afhankelijk-
heidsrelaties hierdoor opnieuw op de voorgrond traden.  
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3  Mechanismen op strategisch niveau 
 
 
 
In Hoofdstuk 2 werd een analyse weergegeven van mechanismen van het DWC programma, oftewel 
onderliggende processen die de effecten van het programma produceren, op medewerkersniveau. 
Hoofdstuk 3 behandelt de mechanismen gerelateerd aan de opzet en de inzet van het programma, 
oftewel mechanismen op strategisch niveau.  
 
De geïdentificeerde mechanismen zijn de uitkomst van een analyse van de mechanismen die in alle 
trajecten terug kwamen. Op deze manier werden twee overkoepelende mechanismen gevonden, 
namelijk: Concrete doelstellingen en uitkomstmaten (V) en Brede integratie van het programma in de 
organisatie (VI).  
 

3.1 Mechanisme V: Concrete doelstellingen en uitkomstmaten  
 
In Hoofdstuk 1 werd beschreven hoe zich over de loop van de tijd een verschuiving voordeed in het 
soort doelen die de trajecten zich stelden. Van doelstellingen gericht op de medewerker en zijn moti-
vatie kwamen beleidsmatige veranderingen zoals zelfsturing en cliëntgerichtheid steeds meer cen-
traal te staan, waarbij de aanvankelijke toewijding aan het ‘bottom-up’ werken op de achtergrond 
kwam te staan. In deze paragraaf komen deze veranderingen in doelstellingen, veranderingsbewe-
ging (bottom-up versus top-down werken) en uitkomstmaten aan bod, waarbij telkens wordt geke-
ken naar de mechanismen in elke verandering. 
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Figuur 11: Analyse van mechanisme V: Concretere doelstellingen en uitkomstmaten 
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3.1.1 ‘De speelruimte was weg’ – Van algemene naar concrete doelstellingen 
 
Binnen de eerste trajecten van het programma stonden ‘professionaliteit’, de cliënt centraal stellen, 
het verbeteren van de relatie tussen cliënt en medewerker, en de kwaliteit van zorg centraal. Zoals in 
Hoofdstuk 1 aan bod kwam, waren deze doelstellingen van het programma een belangrijk product 
van de tijd waarin het programma ontstond: een tijd waarin de motivatie en professionaliteit van de 
medewerker in de belangstelling kwamen ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van zorg 
(zie Hoofdstuk 1, deelparagraaf 1.1.1).  
 
Deze vrij algemeen geformuleerde doelstellingen veranderden als gevolg van een aantal zaken: de 
grote veranderingen die in de zorg plaatsvonden vanaf het jaar 2013, die de noodzaak voor zorgor-
ganisaties creëerden om op een goede manier door deze veranderingen heen te komen (vaak met 
minder budget), het zoeken in enkele trajecten naar manieren om in een goed begeleide eerste tra-
jectfase te voorzien, en een nadruk op ‘meetbare’ uitkomstmaten (zie deelparagraaf 3.1.3). Van de 
nadruk op het motiveren van medewerkers en het verbeteren van relaties verschoof de focus naar 
het bieden van ondersteuning bij onderwerpen die ‘meer doen met minder’ als doel hadden, zoals 
zelfsturing, zelfredzaamheid van de cliënt en, in het verlengde daarvan, familieparticipatie.  
 
Deze concrete doelstellingen werden in de loop van de zes trajecten ook op een praktischer niveau 
uitgewerkt. In plaats van ruimte voor het werken aan houding te creëren, werd er steeds meer inge-
zet op concreet omschreven veranderingen in gedrag (zie ook Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.2.3). 
Deze verandering was ook zichtbaar in het verloop van het traject van onder andere Het Hoge Zand. 
Binnen dit traject was er binnen de doelstellingen motiveren, professionaliseren en zelfstandig wer-
ken aanvankelijk ruim aandacht geweest voor het werken aan medewerkers’ houding, naast het 
werken aan gedrag. Verandering van houding van medewerkers werd als doelstelling en uitkomst-
maat geformuleerd: 
 

‘Medewerkers stellen zich proactief op ten aanzien van de duurzame inzetbaarheid en eigen 
deskundigheid’ (Het Hoge Zand, Plan van Aanpak, 2013). 

 
Deze doelstelling werd door de trainers in de praktijk gebracht: zij hadden veel aandacht voor het 
veranderen van de houding van medewerkers (zie Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.2.2). 
 
In de verkorte acht sessies durende trajecten die het programma aan het eind van het traject van Het 
Hoge Zand aan thuiszorgteams op andere locaties aanbood, stond echter het praktisch ondersteunen 
van zelfsturing centraal. In deze trajecten was door teams samen met een trainer systematisch geïn-
ventariseerd wat voor het geven van feedback en voor zelfsturend werken nodig was. Aan oefenen 
van gedrag en het onderlinge gesprek waren zij veel minder toegekomen. 
 
Eenzelfde ontwikkeling naar het focussen op concreet en nieuw gedrag was zichtbaar in de latere 
trajecten, zoals die bij De Bosrand, Amicitia (tijdens het traject) en Rijterhof. Bij deze trajecten werd 
duidelijk wat er gebeurde wanneer het programma voornamelijk op het niveau van concrete ge-
dragsveranderingen werd ingezet. Operationalisering van de centrale begrippen werd oppervlakki-
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ger. Zelfsturing ging niet meer over de invulling van een professionele rol maar over het verdelen van 
taken; bij het invulling geven aan zelfredzaamheid en cliënt in regie bij De Bosrand werd er niet gesp-
roken over wat deze termen in de praktijk betekenden, waardoor medewerkers’ vrij eendimensiona-
le begrip van deze termen – die zij slechts binnen de ADL34 toepasten – niet verbreedde. Trainers 
boden medewerkers ruimte om een concept te bespreken, maar besteedden weinig aandacht aan 
het handen en voeten geven van het concept (zie Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.1.3, box 1).  
 
Bij Amicitia werd het concept zelfredzaamheid, gaandeweg steeds concreter geoperationaliseerd. De 
focus op gewenst gedrag werd daarmee groter. De ruimte die geboden werd om na te denken over 
aspecten als zelfbeschikking of autonomie werd hiermee kleiner. Door de concrete operationalisaties 
van centrale begrippen was er bij Amicitia en Rijterhof minder ruimte om te reflecteren welke impli-
caties dergelijke begrippen voor medewerkers hadden voor de invulling van hun professionele rol. In 
een focusgroep met de trainers van Amicitia benadrukte een trainer het effect van bezuinigingen op 
het niet uitdiepen van zelfredzaamheid. 
 

‘Dat heeft ook wel te maken met de bezuinigingen. Teams willen wel degelijk dingen. Maar 
die kunnen niet. Op het moment dat wij gestart zijn, moest er meteen bezuinigd worden. De 
Tulp wilde wel, maar er moest drie uur af. Dat wilde wel zeggen dat de hele ochtendzorg an-
ders werd. Voor cliënten, maar ook voor medewerkers. Hierdoor was de speelruimte weg.’ 

 
Met het verdwijnen van het open gesprek dat centraal had gestaan in de programmaopzet (zie 
Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.1.1), leek dat het erop dat de gewenste gedragsverandering minder 
eigen gemaakt en bestendigd kon worden. In Hoofdstuk 2 (deelparagraaf 2.2.3) werd besproken dat 
gedrag schijnbaar in grotere mate werd geïnternaliseerd als er de ruimte was aandacht te richten op 
houding alvorens het op het gewenste gedrag werd gericht. De grotere focus op nieuw gedrag leek 
dus nieuw gedrag ten gevolg te hebben dat in mindere mate was geïnternaliseerd.  
 
Ondanks dit belemmerende effect op de bestendiging van nieuwe gedrag, had het praktischer uit-
werken van doelstellingen een bevorderend effect op de gevoelens van succes bij het traject. Uit 
concrete doelstellingen kwamen soms concrete handelingen voort die snel in de praktijk gebracht 
konden worden, en die voldeden aan medewerkers’ behoeften aan praktische aanknopingspunten in 
het programma. Concreet geboekte successen konden sneller gevierd worden, zowel binnen de or-
ganisatie als op het niveau van de trajectevaluatie bij In voor zorg!. Zo hebben de concrete operatio-
nalisaties bij het traject bij Amicitia bijgedragen aan de ervaring van succes bij het traject. 
 
  

                                                           
34 ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen en wordt in de zorg gebruikt om handelingen zoals 
wassen, eten, aankleden en toiletgang aan te duiden. 
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3.1.2 ‘Tijd voor onszelf’ of ‘Tijd voor de organisatie?’ – Van bottom-up werken naar top-down doe-
len  

 
Zonder uitzondering had aandacht voor een kanteling van top-down naar bottom-up aansturing een 
belangrijke plek in de presentatie van het programma bij de organisaties. Vanuit het programma 
werd de noodzaak tot het bottom-up werken onderschreven met de opvatting dat medewerkers als 
geen ander wisten wat er nodig was voor goede zorg en dat zij om die reden ‘aan [moesten kunnen] 
geven wat zij nodig [hadden] en van belang acht[t]en om goede zorg te kunnen leveren’ (DWC 2012). 
In programma-bijeenkomsten zelf werd het programma door DWC-trainers uitgelegd als een hulp-
middel voor medewerkers om hen te helpen om plannen voor verbetering bij hun leidinggevenden 
aan te dragen. Op de ‘kick-off’ van het DWC traject bij Het Hoge Zand bijvoorbeeld sprak de vervan-
gend DWC trajectbegeleider Annet 120 zorgmedewerkers bemoedigend toe. 
  

‘Jullie staan straks op tegen Geke en Hans [leidinggevenden, LV] en zeggen: ‘Zo gaan we het 
doen!’   

 
Ook werd medewerkers van Het Hoge Zand verteld dat hen de ruimte werd gegeven om zelf de in-
houd van de sessies vast te stellen. Deze veranderingen zouden resulteren in de situatie waarin lei-
dinggevenden niet alleen naar plannen van medewerkers luisterden, maar deze ook serieus zouden 
opnemen en waar mogelijk opvolgen. Een teammanager van De Bosrand verkondigde in een DWC 
introductiebijeenkomst deze intenties.  
 

‘Voor niemand is het een verrassing dat de zorg in rap tempo verandert. Hoe we dat moeten 
doen, daar heeft iedereen ideeën over. Maar belangrijker is dat we moeten luisteren naar 
ideeën van jullie. Samen denken hoe gaan we dit nou doen, het niveau omhoog krijgen, goe-
de zorg bieden, en dat we ons werk ook nog leuk vinden? Ik denk dat dat belangrijk is en dat 
DWC ons daarin kan ondersteunen.’ 

  
De praktijk van de trajecten liet zien dat het faciliteren van deze vrijheid en ruimte voor initiatief niet 
altijd vanzelfsprekend was. Of de vrijheid om kaders bij de concrete transitie zelf op te stellen werd 
als te groot ervaren, of het initiatief van medewerkers mocht zich juist binnen zeer sterk afgebaken-
de kaders afspelen. Initiatief kon van toepassing zijn op één onderwerp, of initiatief werd beperkt 
doordat ondersteunende organisatiegeledingen niet mee waren genomen in de verandering. Initia-
tieven werden hierdoor vaak niet gehoord of ondersteund.  
 
Binnen de trajecten bij Het Veen, De Bosrand, Rijterhof en Het Hoge Zand vonden allemaal vormen 
van werken plaats die deden denken aan het bottom-up werken. Deze vormen van werken slaagden 
wanneer zij heel sterk ingekaderd en daardoor beperkt waren. Medewerkers van Het Veen mochten 
bijvoorbeeld bedenken welke naam zij aan een nieuwe afdeling gaven en bij Anta Zorg mochten 
thuiszorgmedewerkers bepalen hoe zij hun kantoor inrichtten en kreeg men de ruimte om zelf verbe-
teringen aan te brengen in de zorg voor bewoners. De expeditieleider van het Rijterhof-traject gaf 
medewerkers, en zij kon dit doen omdat zij met het weinig in de organisatie ingebedde traject veel 
ruimte had, veel ruimte om te praten over wat zij lastig vonden op het werk (de open vormen van 
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gesprek zoals beschreven in Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.1.1), in plaats van over van te voren be-
paalde onderwerpen. Het traject bij Het Hoge Zand was tot slot wel ingestoken met het idee dat me-
dewerkers tijdens de eerste fase van het programma konden praten over wat zij belangrijk vonden in 
het werk, maar deze gesprekken leidden tegen de achtergrond van een in verandering zijnde organi-
satie, de wens medewerkers zelf kaders op te laten stellen, en een zoektocht naar wijzen om de open 
gesprekken te faciliteiten tot onvoldoende handvatten voor begeleiders, en pas in latere fases tot het 
formuleren van initiatieven door medewerkers.  
 
Bij sommige van de daadwerkelijk uitgewerkte bottom-up initiatieven (zoals een belevingskast voor 
bewoners met dementie, bedacht en gerealiseerd door medewerkers van De Bosrand) kon daarbij 
ook de vraag worden gesteld in hoeverre er gesproken kon worden van het daadwerkelijk luisteren 
naar bottom-up feedback. Enkele gevierde initiatieven werden gehoord, maar er werden er ook ve-
len afgewezen en de randvoorwaarden waarvan medewerkers aangaven dat die het allerbelangrijk-
ste waren (problemen met registratievormen en een gebrek aan faciliteiten zoals die van een kan-
toor) werden laat of in sommige gevallen niet aan de orde gesteld.  
 
De verschuiving naar doelstellingen die voortkwamen uit ‘meer doen met minder’ noties maakte dat 
het bottom-up werken op een andere manier onder druk kwam te staan. Deze doelstellingen waren 
óf al zo sturend dat er weinig ruimte voor eigen invulling over bleef (doelstellingen moesten door 
teams altijd binnen kaders geformuleerd worden) óf het succesvol en efficiënt realiseren ervan vroeg 
vanaf het begin meer sturing. Zo werd de implementatie van het programma bij aanvang van het 
traject door managers van Het Hoge Zand als top-down interventie ervaren.  
 
Bij Amicitia was een ontwikkeling te zien binnen het traject waarbij de ruimte voor het bottom-up 
principe steeds kleiner werd. DWC Trainer Myrthe slaagde er in het begin van het traject binnen de 
kadering van de doelstellingen in het bottom-up karakter in de sessies te bewaren door het open 
gesprek te faciliteren en nadrukkelijk stil te staan bij behoeften van medewerkers. De interne veran-
deraars, die de sessies van haar overnamen, bleken moeite te hebben met het vasthouden aan het 
bottom-up principe. Onder hun leiding kwam de focus van de sessies meer en meer op gewenst ge-
drag te staan. Zo werden sessies omtrent zelfverantwoordelijkheid bij team de Roos ingezet met als 
vooraf vaststaand doel het verdelen van taken van de zorgcoördinator. De ruimte voor het team om 
stil te staan bij hoe zij de ontwikkeling naar meer eigen verantwoordelijkheid inhoud wilden geven, 
verdween hiermee.  
 
Medewerkers ervoeren de spanning tussen bottom-up en top-down tot slot ook op het niveau van 
de inhoud van de sessies. Bij Amicitia had de presentatie van DWC verwachtingen had geschept over 
het vrije karakter van de inhoud, terwijl deze gaandeweg het traject kleiner werd. Een medewerker 
van het Amicitia-traject vertelde gedacht te hebben dat DWC voor ‘ons’ [hen als werknemers] be-
doeld was en dat dit de verwachting had gewekt dat zij de onderwerpen in de thema’s mochten be-
palen, terwijl het programma eigenlijk bleek te gaan over de cliënten en de inrichting van de zorg. 
Deze verschuiving van het DWC programma leidde ertoe dat waar deelnemers aan de eerdere trajec-
ten of fases DWC vaker beschouwden als investering van de organisatie in hen, men in de latere tra-
jecten of fases vaker het behalen van organisatiedoelen als reden voor de inzet van het programma 
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noemde. Sommige medewerkers van Het Veen gingen ‘Tijd-Voor-Onszelf’, gaandeweg het traject om 
deze reden zelfs ‘Tijd-Voor-de-Organisatie’ noemen. Illustratief voor deze beweging is dat de organi-
satie later in het traject de naam TVO veranderde in TVK, ‘Tijd-Voor-Kwaliteit’, waarbij met kwaliteit 
werd aangeduid dat er naar doelstellingen toegewerkt diende te worden die voortkwamen uit het 
beleid van de organisatie in plaats van de medewerkers zelf.  
 
De vraag wierp zich op hoe het mogelijk was een bescheidener belofte te doen en een veranderkli-
maat te creëren waarin verschillende trajectdeelnemers meegenomen konden worden in het belang 
van de verandering die door het management nodig werd geacht, maar waarin ruimte voor initiatief 
een speerpunt bleef. 
 
3.1.3 Effect ‘meten’: getallen als voorwaarden, uitkomstmaten, en omgevingsvariabelen 
 
Parallel aan de ontwikkeling van doelstellingen richting een concretere uitwerking werden uitkomst-
maten bij de trajecten diverser. Waar in DWC trajecten voorafgaand aan de onderzoekstrajecten op 
kwalitatieve wijze werden geëvalueerd, werden meer kwantitatieve uitkomstmaten toegevoegd aan 
de evaluaties toen DWC In voor Zorg! vroeg hun methodiek te evalueren. Naast voorbeelden van 
veranderd gedrag, gingen resultaten van cliënt- en medewerkers-tevredenheidsonderzoeken, de 
Klimaatscan en kengetallen als ziekteverzuim een rol spelen in de trajectevaluaties.  
 
De inclusie van deze ‘hardere’ uitkomstmaten werd door In voor zorg! en de DWC staf geassocieerd 
met de werkwijze van In voor zorg! en de grotere schaal waarop de DWC trajecten werden ingezet. 
Deze creëerde volgens betrokkenen de noodzaak om ‘resultaatgerichter’ te werken. Ten tweede was 
de inclusie van harde uitkomstmaten onderdeel van het streven van de organisaties, In voor zorg! en 
DWC zelf om ‘concreter’ zichtbaar te maken wat de trajecten opleverden voor cliënten en voor me-
dewerkers. In de woorden van betrokkenen ging het erom te ‘meten’ wat de verandering was. ‘Me-
ten’ werd daarbij uitgelegd als het toeschrijven van een geobserveerde verandering in kengetallen 
aan de werking van het programma.   
 
Betrokkenen vertelden echter ook hoe ingewikkeld het was om harde uitkomstmaten te gebruiken 
om het ‘effect’ te meten van programma’s die aan ‘zachtere’ houdings- en gedragsaspecten werkten 
(zie box 24 voor een overzicht). Allereerst was er een discrepantie tussen trajectdoelstellingen en 
uitkomstmaten: harde uitkomstmaten zoals ‘ziekteverzuim’ sloten niet voldoende direct aan bij de 
doelstellingen die over verandering van gedrag van medewerkers gingen. Toch schreven verande-
raars veranderingen in harde uitkomstmaten tijdens de trajecten wel toe aan veranderingen die het 
resultaat waren van het werken aan onderwerpen als zelfredzaamheid bij de cliënt en zelfsturing. In 
de ‘factsheet’ van De Bosrand bijvoorbeeld waarin de resultaten van het DWC traject werden weer-
gegeven, werd de stijging van de cliënttevredenheid als een effect genoemd van onder andere de 
training van medewerkers in het geven van regie aan de cliënt.  
 
Een tweede complicerende factor was het feit dat harde uitkomstmaten weinig zeggingskracht heb-
ben wanneer deze kleine groepen zoals locaties, thuiszorg gemeentes en teams betreffen. Kleine 
veranderingen in deze groepen kunnen de resultaten sterk beïnvloeden, waardoor de uitkomstmaten 
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weinig hielpen om de veranderingen die plaatsvonden in deze settingen te begrijpen. Zowel in trajec-
ten voorafgaand aan het onderzoek als in de onderzoekstrajecten kwam bijvoorbeeld naar voren dat 
het ziekteverzuim van een team ook beïnvloed werd door factoren zoals veranderingen in perso-
neelssamenstelling van teams, relaties tussen medewerkers en cliënten en managementstijl. Een 
verandering in het ziekteverzuim kon dan ook niet toegekend worden aan veranderingen als gevolg 
van het programma, maar eerder aan factoren uit de recente geschiedenis van een locatie, thuis-
zorggemeente of team (zie box 24). 
 

Box 24: Wat zeggen getallen? 
 
Het toeschrijven van oorzaken aan de kengetallen waarvan gebruik werd gemaakt in de trajectevaluaties 
was niet altijd eenvoudig. Hieronder zijn enkele problemen onder elkaar gezet die tijdens de trajecten naar 
boven kwamen en die betrekking hadden op het vinden van een eenduidige verklaring voor deze cijfers.  
 
Belang bij uitkomst beïnvloedt antwoorden Klimaatscan  
In de trajecten was op verschillende wijzen zichtbaar dat het belang dat betrokkenen hadden bij de uitkom-
sten de antwoorden (die zij werden gevraagd te geven) mede beïnvloedde. Medewerkers van Het Hoge Zand 
mochten de Klimaatscan vragen alleen nog bij cliënten van een andere locatie en thuiszorggemeente afne-
men toen bekend werd dat sommige medewerkers hun cliënten met een kwinkslag vertelden dat ze deze 
wel hoog moesten invullen. Medewerkers lieten hun belang bij de uitkomsten ook meewegen in de wijze 
waarop zij de Klimaatscans zelf invulden. Een medewerker van een andere organisatie vertelde dat zij en 
haar collega’s de vragenlijsten juist zo gemiddeld mogelijk invulden. ‘Omdat ze bang zijn dat er anders weer 
een bijeenkomst gaat komen’, lichtte ze toe.   
 
Managementstijl  
Zoals bij veel betrokkenen bekend was, kon managementstijl ook een effect hebben op kengetallen. Een 
locatiemanager binnen één van de trajecten stond onder medewerkers bekend om haar strenge opvatting 
over verzuim. Medewerkers vertelden onder meer over de wijze waarop een collega met een knieblessure 
de eerste dag na haar val door de locatiemanager was gevraagd om met een taxi naar het werk komen en 
bureauwerk te komen doen.  
 
Relatie onderhouden belangrijker dan beoordelen  
Net zoals dat voor ‘klaaggedrag’ in de langdurige ouderenzorg is beschreven (Bomhoff et al. 2013, p.61), 
werd in het Het Hoge Zand traject zichtbaar hoe cliënten van de thuiszorggemeente Wiekstradeel en bewo-
ners van Norderhiem hun goede relatie met medewerkers regelmatig belangrijker vonden dan de mogelijk-
heid om hen te kunnen ‘beoordelen’. Cliënten suggereerden daarbij dat de verbondenheid die zij met me-
dewerkers voelden in de gemeenschappen waarin zij woonden ook een rol speelde in de wijze waarop zij 
cliënttevredenheidsonderzoeken invulden. Als één van de medewerker die je beoordeelde zomaar diegene 
kon zijn die je na een val in het winkelcentrum overeind hielp, dan dacht je bij een beoordeling wel eens: 
‘Een 7,5, een 8? Waarom geen 9?’ had één van de thuiszorg cliënten er met een knipoog over gezegd.    
 
Hangt dit aan DWC?  
DWC intern projectbegeleider van Het Hoge Zand, Marij van Zanten, vertelde tijdens de In voor Zorg! einde-
valuatie van het traject dat zij moeite had te werken met de overstijgende doelen zoals een verandering in 
verzuimcijfers, cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid waar In voor Zorg! voor het Plan van Aan-
pak om had gevraagd. ‘Dat [de uitkomst van deze cijfers] hangt niet alleen aan DWC, of alleen aan het In 
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voor Zorg!-traject,’ zei ze. ‘Als we even wat minder op het verzuimgetallen letten dat gaat het sowieso om-
hoog. Of als we onder toezicht gesteld worden en er wordt van iedereen gevraagd om 120% van zijn con-
tract te werken, dan stijgt het verzuim daarna ook. Dan vind ik het lastige met dat soort doelen, ik kijk er ook 
liever niet naar.’ 
 
Uitkomstmaat of omgevingsvariabele?  
Voor In voor Zorg! speelden kengetallen altijd een rol in de trajecten die zij financierden. Dat was zo op het 
moment dat organisaties zich voor deelname aanmeldden – alleen financieel gezonde organisaties konden 
meedoen aan de trajecten – en in het beoordelen van de resultaten. In voor Zorg! betrokkene Hans Verweij 
legde uit hoe zij het bij InvoorZorg! het belangrijk vonden om te kijken of programma’s een effect hadden op 
kengetallen. Ook voor programma’s die werkten op ‘zachtere’ houdings- en gedragsaspecten, vroegen zij 
zich af of die een invloed hadden op de hardere indicatoren zoals het ziekteverzuim:  
 

‘Vanuit In voor Zorg! is altijd de insteek geweest bij interventies [dat het] resultaat ook gewoon ik 
noem het maar ‘zo hard mogelijk’ gemeten wordt. Dat is wel mijn ervaring geweest. In het begin 
was het een beetje zoeken naar hoe je dat verkoopt. Het is wel belangrijk als je interventies doet om 
te zoeken naar wat soort effect ze sorteren. Het kan best zijn dat de interventie die je doet ‘zacht’ is. 
Dus [dat deze] aandacht aan tijd aan mensen besteedt wordt of dat het houdingsaspecten [centraal 
stelt] maar dat je toch wel wil weten wat het effect daarvan is. Of dat niet alleen is van ja, mensen 
vinden het leuk, maar dat je ook instellingen die met een torenhoog ziekteverzuim werden gecon-
fronteerd of dat daar dan een bijdrage aan levert.’ (Interview 17 oktober 2016) 
 

Tegelijkertijd was bij In voor Zorg! bekend hoe moeilijk het interpreteren van kengetallen was. ‘Als je een 
interventie hebt, dan is het heel moeilijk om te zeggen: we hebben DWC gedaan en het ziekteverzuim is 
[daardoor] gedaald. Daar zijn zoveel factoren op van invloed,’ zei Hans Verweij. Het verzuim zei wel ‘iets’. 
‘Stel het ziekteverzuim is 20% en na een jaar is het 10% of 30%, dan biedt dat toch wel contextinformatie. 
Het is in ieder geval iets om te onderzoeken.’ Een verandering op ‘harde’ uitkomstmaten ging in zijn ervaring 
altijd samen met een verandering op ‘zachte’ uitkomstmaten; getallen waren volgens hem belangrijk omdat 
ze aangaven dat er ‘iets’ had gespeeld. Dat was precies zoals in het geval wanneer hen als In voor Zorg! een 
managementconflict ter ore kwam. Dan wisten ze in ieder geval ‘dat DWC daar in een omgeving is toegepast 
die op zijn zachtst gezegd niet veilig [was] geweest.’  
 
Anders dan de rol die hij in het bovenstaande citaat aan kengetallen had toegeschreven – het was belangrijk 
om te kijken of het programma een ‘bijdrage’ aan de daling van het ziekteverzuim kon leveren, wat aangeeft 
dat ziekteverzuim daarmee één van de relevante uitkomstmaten was – lichtte Hans Verweij later in het ge-
sprek verder toe dat je kengetallen ook anders kon zien: ‘Los van het causale verband is het in ieder geval 
interessant om te kijken wat daar [bij een verandering in ziekteverzuim] is gebeurd. Wat dat betreft is het 
niet echt een uitkomstmaat maar meer een omgevingsvariabele. Het is toch relevant.’   
 
Deze ambivalente houding ten aanzien van de rol die kengetallen in het ‘meten’ van resultaten kon spelen 
ontstond mogelijk bij gebrek aan beter, bevestigde Hans. Naar kengetallen kijken als omgevingsvariabelen 
was belangrijk voor In voor Zorg! omdat hen als geldschieters weinig ter ore kwam over wat er daadwerkelijk 
had gespeeld.  
 

 
Naast het feit dat het vaak ingewikkeld was veranderingen in kengetallen toe te schrijven aan veran-
deringen die het programma teweeg had gebracht, had een nadruk op cijfers soms ook onbedoelde 
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effecten. In het verzamelen en presenteren ervan vreesden enkele instellingen dat zij beoordeeld 
zouden worden op de cijfers die zij aanleverden, en volgens DWC-betrokkenen had de wens om ef-
fect aantoonbaar te maken als gevolg dat ze soms meer bezig waren geweest met de vraag ‘hoe me-
ten we dat’ dan met het doel van de interventie.  
 
In enkele gevallen werden harde uitkomstmaten die in het programma gegenereerd waren, ook ge-
bruikt voor doeleinden waar zij niet voor bestemd waren. De uitkomsten van de Klimaatscan, die tot 
doel hadden het gesprek tussen medewerkers, cliënten en familie op gang te brengen, werden door 
DWC als getallen aan de organisaties teruggekoppeld. Hoewel erbij werd vermeld dat het niet de 
bedoeling was dat organisaties deze scores gebruikten voor het beoordelen van afdelingen of team-
managers, die als individuele personen niet konden worden geanonimiseerd, werden de Klimaat-
scanscores soms toch gezien als graadmeter voor het functioneren van afdelingen of teammanagers. 
Zo zag men in één van de trajecten een lage score op de Klimaatscan een bevestiging van de consta-
tering dat een teammanager niet goed functioneerde (zie ook deelparagraaf 3.2.1 voor meer over 
grijze vormen van gebruik van informatie uit het DWC programma). ‘Dat heeft dingen op scherp ge-
zet’, aldus de intern projectbegeleider. Een medewerker van Het Veen vermoedde dat hun teamma-
nager, waar het team eerst ontevreden over was geweest maar die zich nu volgens hen verbeterd 
had, ‘waarschijnlijk ook een gesprek gehad [heeft] naar aanleiding van de enquête [Klimaatscan], 
waar ze zo negatief uitkwam.’ Eén van de trajectbegeleiders verklaarde het gebruik van de Klimaat-
scan als beoordelingsinstrument vanuit de kwantitatieve terugkoppeling. ‘Er staan cijfers in, dus er 
worden conclusies uit getrokken’. Net zoals Hans Verweij van In voor zorg! hierboven (zie box 24) gaf 
zij aan dat het moeilijk was harde uitkomstmaten eenduidig te verklaren, maar dat ze nuttig waren 
omdat ze wel ‘iets’ zeiden: ‘Mensen denken heel snel, ja het is wel niet objectief, maar het is mis-
schien toch een signaal.’ Het was deze reden die elders ook werd aangedragen om met de versprei-
ding van de Klimaatscanresultaten te wachten. Het management aarzelde om de resultaten bekend 
te maken in verband met het (onwenselijke) gevolg dat aan deze moeilijk te interpreteren cijfers kon 
worden gegeven. 
 
‘Naar andere dingen kijken’  
 
Het gebruik van kengetallen als ‘omgevingsvariabelen’ in plaats van als ‘uitkomstmaten’, zoals door 
In voor Zorg! betrokkenen werd gesuggereerd, kon helpend zijn. Kengetallen hadden dan een ‘sig-
naalfunctie’. Ze toonden aan ‘dat’ er iets was gebeurd, waarna verder onderzocht moest worden wat 
het was dat deze uitkomst had gegenereerd. Tegelijkertijd was bij deze behandeling van cijfers als 
‘omgevingsvariabelen’ ook voorzichtigheid geboden. Niet alleen werd het werken met cijfers door 
deelnemers aan de trajecten soms geassocieerd met een afrekencultuur die als belemmerend kon 
zijn bij het creëren van een veilig omgeving voor een leerprogramma. Ook omdat alleen op basis van 
deze cijfers niet altijd duidelijk was ‘wat’ zij zeiden, was het belangrijk om te zorgen dat deze cijfers 
niet in werden gezet als beoordelingsinstrument in de trajecten. 
 
Binnen de verschillende trajecten werden er gesprekken gevoerd over wat nu precies het effect van 
het programma was dat men wilde begrijpen, en wat de beste manier was om te zien dat dat effect 



 

108 
 

er daadwerkelijk was geweest. Eén van die gesprekken vond plaats tijdens de voorbereiding op de 
eindevaluatie van het Het Hoge Zand traject bij In voor Zorg! (zie box 25).  
 

Box 25: ‘Beweging’ (h)erkennen (casus Het Hoge Zand) 

Tijdens de voorbereiding van de eindevaluatie van het Het Hoge Zand traject was het ‘meten’ van een ver-
andering onderwerp van gesprek. Expeditieleider Margje Baars vertelde dat zij bij een opdracht tot een ver-
andering van +15 altijd probeerde +20 te ‘leveren’, maar dat zij tijdens dit traject iets anders had geleerd. Ze 
vertelde hoe ze zich, geconfronteerd met de werkelijkheid van de teams die zich te midden van beleids- en 
organisatieveranderingen op niveau -10 begaven, gelukkig mocht prijzen met een behaalde verandering van 
‘+5’. Tijdens dit traject had ze geleerd de vraag te stellen: ‘hoe klein durf je te kijken?’ Zij en internprojectlei-
der Marij van Zanten vertelden over de ‘beweging’ in houding en gedrag die ze in bijna alle van de bijna 120 
teams van de organisatie hadden zien plaatsvinden. Die beweging ‘zat hem in het elkaar meer aanspreken, 
het gesprek met elkaar aan durven gaan, kleine verbeteringen tot stand brengen,’ vertelde Marij. Ze voegde 
eraan toe hoe dat ‘anders kijken’ iets was waar ze bij de managers ‘hard aan hadden moeten trekken.’ ‘Juist 
die hele resultaatgerichte managers die zeggen van “we gaan dit doen en in een half jaar” hebben hun ver-
wachtingen bijgesteld,’ vertelde ze. ‘Die [managers] zeggen [nu] “ja, ik zie wel beweging, maar ik moet naar 
andere dingen kijken.”’    
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3.2 Mechanisme VI: Integrale inbedding van het programma in de organisatie 
 
Eerder was te lezen hoe DWC zich ontwikkelde van een programma voor medewerkers tot een pro-
gramma dat een organisatiebrede cultuurverandering op het oog had (zie Hoofdstuk 1, deelparagraaf 
1.2.1), waardoor een integrale benadering ontstond. De verbinding met de Raad van Bestuur werd 
sterker. Meerdere geledingen van de organisatie (verticale inbedding) werden meegenomen in het 
verandertraject. Het programma kende niet langer alleen maar interventies voor medewerkers, maar 
in sommige organisaties ook voor het midden en hoger management. Deze ontwikkeling vond plaats 
aan het begin van het onderzoekstraject. Bij Het Hoge Zand werd op het betrekken van leidinggeven-
den bij de verandering ingezet. Bij de twee andere begintrajecten, van Het Veen en Anta Zorg, en 
later in nog sterkere mate bij De Bosrand, vond het betrekken van alle organisatiegeledingen reeds 
aan de start plaats.  
 
Daarnaast werd meer aansluiting van het programma bij de veranderende beleidscontext gezocht 
(horizontale aansluiting). Deze ontwikkelingen vereisten aanvullende capaciteiten van veranderaars 
en andere manieren van inzetten waarbij de hiërarchische posities van deelnemers in ogenschouw 
genomen werden. Ook werd de noodzaak voor controle van veranderaars groter. Op deze onder-
werpen wordt in deze paragraaf ingegaan. Tot slot worden ook de wijzen van facilitering van de tra-
jecten door de organisaties zelf besproken. 
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Figuur 12: Analyse van mechanisme VI: Brede integratie van het programma in de organisatie 
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3.2.1 ‘Het moet in de lijn’ - Verticale inbedding 
 
Doordat de DWC veranderaars steeds meer tot het besef kwamen dat de betrokkenheid van de ge-
hele organisatie in het veranderproces van groot belang was voor het slagen van de verandering, 
werd het zaak om het programma op zo groot mogelijke schaal binnen de organisatie uit te zetten. 
Deze opschaling van het verandertraject maakte het noodzakelijk om de verschillende onderdelen 
van het DWC programma in de verschillende geledingen met elkaar te verbinden. Hierbij ging het om 
het betrekken van de Raad van Bestuur, zoveel mogelijk zorgteams en andere organisatiegeledingen, 
zoals artsen en facilitaire medewerkers. De mate van betrokkenheid van deze groepen verschilde per 
traject. In deze deelparagraaf wordt ingegaan op de redenen hiervoor en de gevolgen ervan. 
 
Deelname van en verbinding met strategisch niveau 
 
Om de gehele organisatie bij het programma te betrekken, zouden de trajectbegeleiders zich in alle 
organisatiegeledingen gaan begeven en bovendien in de latere trajecten van Amicitia en De Bosrand 
ook aanschuiven bij vergaderingen van de Raad van Bestuur35. Eén van de trajectbegeleiders vertelde 
dat dit nodig was om het DWC programma ‘op de kaart te houden’ bij de bestuurder. Om dezelfde 
reden kwam men erachter dat het belangrijk, zo niet cruciaal was voor het laten slagen van het pro-
gramma, dat de intern trajectbegeleider een lijnfunctie36 had en daarnaast zitting had in MT vergade-
ringen.  
 
Ook werden bestuurders zelf in sommige trajecten gecoacht door de DWC trajectbegeleider. De DWC 
trajectbegeleider van De Bosrand was regelmatig aanwezig bij MT vergaderingen en sprak hen ook 
persoonlijk. Eén bestuurder vertelde dat zij mede door de coaching van de trajectbegeleider inzag 
dat zij soms het verkeerde voorbeeld gaf aan de managers door, wanneer zij niet snel genoeg han-
delden, zelf in actie te komen.  
 
In de Anta Zorg, Het Hoge Zand en Rijterhof trajecten was zichtbaar wat er gebeurde wanneer de 
verbinding van het programma met de Raad van Bestuur niet altijd gelegd kon worden. Bij Anta Zorg 
had het feit dat de interne trajectbegeleider geen zitting had binnen het MT volgens de DWC traject-
begeleider een belemmerend effect op de integratie van het verandertraject en de borging, doordat 
zij hierdoor minder invloed had op de rol die het hoger management aan DWC toebedeelde in het 
veranderproces van de organisatie. Doordat de DWC trajectbegeleider bij Rijterhof een geïsoleerde 
positie binnen de organisatie had, ontstond een gebrek aan samenwerking tussen organisatiegele-
dingen, waardoor teams tegengehouden werden in hun veranderingen. Op een vergelijkbare manier 
gaf de intern projectleider van Het Hoge Zand-traject terugkijkend aan niet alleen verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het programma te hebben willen zijn, maar ook graag mee te hebben willen 
kunnen beslissen over de volgens haar voor een gedragsverandering zo belangrijke volledige traject-
deelname van management tussenlagen en ondersteunende diensten. 
                                                           
35 Bij het eveneens latere traject Rijterhof was dit niet het geval. Dit traject week op vele punten af van de an-
dere trajecten. Zie hiervoor ‘het traject als compromis’ in de casusbeschrijving van Rijterhof (losse bijlage VI). 
36 Personen met een lijnfunctie zijn betrokken bij het maken en uitvoeren van het beleid en beslissingen. 
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Wanneer de door DWC ondersteunde transitie een integrale organisatietransitie betrof zoals dat bij 
Het Hoge Zand het geval was dan verdiende de continuïteit van de inhoudelijke sturing en kadering 
bij het programma tot slot extra aandacht. Veranderingen van de koers bij het programma door wis-
selingen in managementlagen tijdens het traject mochten bij voorkeur het faciliteren van de ge-
dragsverandering op de werkvloer niet belemmeren.  
 
Deelname van meer zorgteams en andere geledingen uit het primaire proces 
 
DWC-participatie van de gehele management-tussenlaag en van de ondersteunende diensten was 
volgens DWC-betrokkenen belangrijk. Deze tussenlaag bleek cruciaal bij het creëren van de gewenste 
verandering, en vormden volgens betrokkenen de kwetsbare schakel voor de bestendiging van het 
nieuw aangeleerde gedrag bij teamleden. De intern projectleiders van eerdere trajecten vertelden 
dat managers en ondersteunende diensten de nieuwe taken van de zelfsturing soms nog los konden 
laten zonder teams te begeleiden in het oppakken ervan. Ze wilden deze groepen begeleiden, niet 
omdat zij het gedachtengoed van het programma niet onderschreven, maar, zoals één van hen ver-
telde, ‘omdat iedereen in de waan van de dag zijn blinde vlekken heeft.’  
 
Om de betrokkenheid van de lijn, de ondersteunende diensten, en de Raad van Bestuur te waarbor-
gen breidde het programma zich uit. Van deelname van een aantal teams in de eerste trajecten werd 
overgegaan naar deelname van zoveel mogelijk zorgmedewerkers in latere trajecten, en van alleen 
zorgmedewerkers naar ook teammanagers en andere geledingen. Dit was het te zien in de trajecten 
van Anta Zorg, Het Veen en De Bosrand. In het traject van De Bosrand was het betrekken van alle 
geledingen het meest een speerpunt.  
 

Box 26: Verticale inbedding (casus De Bosrand) 
 
In het De Bosrand traject was de gehele lijn in het programma betrokken. De DWC trajectbegeleider had 
zitting in het MT en adviseerde en coachte de Raad van Bestuur en de regiomanagers.  
 
De teammanagers volgden zelfs een eigen traject, ‘Management Development (MD) traject’ genoemd, dat 
parallel liep aan en in samenhang met het traject voor teams. Waar de medewerkers leerden om meer initi-
atief te nemen, leerden hun teammanagers in aparte sessies complementair gedrag, namelijk coachen en 
loslaten. Dit zorgde er bijvoorbeeld voor dat een teammanager het team voortaan zelf hun teamvergaderin-
gen liet organiseren en voorzitten, wat het team volgens de teammanager fijn vond. Daarnaast zorgde het 
ervoor dat DWC ook leefde onder de teammanagers. In beide teams die voor dit onderzoek gevolgd werden, 
waren de teammanagers actief met het op de kaart zetten van DWC bij hun medewerkers, bijvoorbeeld door 
op elke teamvergadering een deel van de tijd te reserveren voor vorderingen op ‘DWC gebied’.  
 
Ook de ‘ambassadeurs’, medewerkers met een kartrekkersrol die aparte DWC trainingen ontvingen, zorgden 
ervoor dat de aandacht voor DWC in hun teams bleef, door verbeterplannen te bedenken, DWC onderwer-
pen zoals elkaar aanspreken in de teamvergaderingen aan te kaarten, en e-mails naar hun collega’s rond te 
sturen met praktische tips die zij in de DWC sessies hadden opgedaan. De trajecten van de teams, teamma-
nagers en ambassadeurs liepen grotendeels (het MD-traject werd halverwege het traject gepauzeerd omdat 
er een grote wisseling van teammanagers plaatsvond) parallel aan elkaar, zodat elkaar versterkende proces-
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sen plaatsvonden. 
 

 
De deelname van de gehele lijn van De Bosrand aan het programma had duidelijk positieve effecten: 
bij eenieder was het duidelijk wat hun ‘opdracht’ was, en allen zetten zich met hetzelfde doel in en 
sloten in hun gedrag bij elkaar aan. Waar in andere trajecten medewerkers gehinderd werden door 
managers of andere geledingen bij de uitvoering van hun nieuwe gedrag, ervoeren zij in het De Bos-
rand traject meer medewerking. Managers moedigden hen bovendien aan, waardoor de verandering 
werd bespoedigd. Hetzelfde gebeurde in Amicitia. Ook in deze trajecten werden echter niet alle ge-
ledingen betrokken: ondersteunende en stafdiensten, artsen en paramedici (De Bosrand), flexkrach-
ten (Rijterhof en Het Veen) en vrijwilligers werden – soms om geldelijke, soms om inhoudelijke rede-
nen – niet of nauwelijks meegenomen. Dit had niet alleen gevoelens van uitsluiting tot gevolg. Net 
als in andere, minder geïntegreerde trajecten zoals dat van Rijterhof te zien was, werkte deze uit-
sluiting belemmerend in de verandering naar nieuw gedrag. Zo vertraagde het anderhalf jaar duren-
de gebrek aan een kantoor voor thuiszorgmedewerkers van het Het Hoge Zand traject volgens hen 
het proces van samenwerking dat nodig was voor zelfsturing en frustreerde het medewerkers van 
een thuiszorgteam van Anta Zorg dat bepaalde ondersteunende diensten nog steeds een handteke-
ning van hun manager vroegen, terwijl zij die in hun proces naar zelfsturing niet meer hadden. Ook 
binnen geledingen niet alle medewerkers laten deelnemen, werkte de verandering tegen. Bij Amicitia 
werd gaandeweg het traject slechts een deel van de zorgcoördinatoren benoemd tot DWC-coach, 
waardoor andere zorgcoördinatoren zich buitengesloten voelden, omdat zij niet verantwoordelijk 
werden gemaakt voor de veranderingen binnen de organisatie.  
 
Van deelname naar ‘eigenaarschap’ 
 
Naast het betrekken van zoveel mogelijk medewerkers en geledingen in het traject, was de intensi-
teit van hun betrokkenheid belangrijk. Vele DWC veranderaars spraken over ‘eigenaarschap’ van de 
organisatie: daar draaide het om. DWC trajectbegeleider Marieke van het De Bosrand traject maakte 
dit de teammanagers van De Bosrand duidelijk: 
 

‘Ik zie dat de transitie teveel bij DWC wordt neergelegd. We moeten geen eigenaar worden, 
want dat kan helemaal niet. (…) Er zijn 22 trainers, en 3 expeditieleiders. Ik heb zelf twee tra-
jecten bij Bloemenhof gedaan, de eerste was ok, de tweede was top. Want bij de tweede 
werden managers eigenaar van het traject. Mijn rol is puur ter ondersteuning, regiomana-
gers en teammanagers moeten eigenaar worden van deze verandering. Het gebeurt op de 
werkvloer.’ 

 
Door haar eerdere ervaringen had Marieke zich voorgenomen om maximaal in te zetten op de orga-
nisatie zelf eigenaar maken van het DWC traject. Ook bij De Bosrand ervoer ze dat managers teveel 
‘achterover leunen’ en haar daarmee verantwoordelijk maakten voor het creëren van de gewenste 
verandering, iets wat zij vele malen tijdens het traject bij hen aankaartte.  
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DWC trajectbegeleider Margje Baars van het Het Hoge Zand traject deelde deze ervaring. Terugkij-
kend op een goed traject had zij eerder in een persoonlijk gesprek verteld hoe zij zich vanaf haar 
betrokkenheid vanaf voorjaar 2014 wel eens ‘Alice in Wonderland’ had gevoeld. Ze sprak over de 
grote schaal van het traject dat gehele organisatie besloeg, het zoeken naar richting bij het pro-
gramma op basis van een veranderende visie en missie, en het zoeken naar betrokkenheid van het 
middenmanagement. Ze had zich in die context afgevraagd of het programma niet teveel ‘van het 
programma’ was gebleven. ‘Zo van, we voeren iedereen even door het programma van DWC en dat 
de lijn erbij staat en ernaar kijkt en zegt: “Zeggen jullie het als jullie klaar zijn? Dan nemen we het van 
daar wel weer over.”’ Dat kon volgens haar niet. Een programma uitvoeren ‘los van de lijn.’ DWC 
trajectbegeleider Marieke vertelde over trajecten bij andere organisaties dat managers geneigd wa-
ren om hun slecht draaiende teams of locaties deel te laten nemen aan het programma, zodat zij kon 
worden ingezet als ‘damage control’. 
 
Deelname van de lijngeledingen was één, maar hen zich ook eigenaar laten voelen was een tweede. 
Verantwoordelijken waren niet de belangrijksten – de zorg moest gebeuren vertelden betrokkenen – 
maar als zij niet achter een bepaald proces stonden en vrijblijvend deel konden nemen dan was het 
niet alleen lastig een verandering tot stand te brengen maar ook om deze te borgen. Intern project-
leider Marij en DWC trajectbegeleider Margje vertelden tijdens de trajectevaluatie over de daadwer-
kelijke beweging die tot stand was gekomen bij Het Hoge Zand en over hoe kwetsbaar die beweging 
tegelijkertijd na afloop toch was. Waar zelfsturing in de tussenlaag tijdens de transitie soms nog ‘los-
laten’ in plaats van ‘medewerkers meenemen’ had kunnen betekenen, lag het aan het einde van het 
traject opnieuw bij managers om te bepalen of teams door mochten gaan met de programma bij-
eenkomsten.  
 
Bij Anta Zorg en De Bosrand slaagde de DWC trajectbegeleider erin om de (team)managers en soms 
ook medewerkers mede-eigenaar van het programma te laten worden door hen bij sommige sessies 
de inhoud deels te laten bepalen en creëren. De mate waarin zij eigenaarschap toonden over het 
programma werd door de DWC trajectbegeleider van De Bosrand als graadmeter beschreven voor de 
mate waarin het zelfstandig maken van medewerkers was geslaagd. Het onvoorbereid deelnemen 
aan een sessie toonde volgens haar dat diegene nog onvoldoende zelfstandig was. Toen zij ambassa-
deurs aan het begin van een sessie een vragenlijst liet invullen en niemand van hen vroeg waarom dit 
nodig was, gebruikte zij dit meteen als coachingsmoment en zei tegen hen: ‘een beetje ambassadeur 
gaat vragen: waarom vul ik een formulier in?’     
 
De grotere integratie van het DWC programma in organisaties had in sommige trajecten gevolgen 
voor de intensiteit van deelname. Doordat het budget gelijk bleef, werd de frequentie van deelname 
voor de medewerkers aan het programma in deze trajecten minder intensief: er waren simpelweg 
minder trainingen mogelijk per team. In De Bosrand ontvingen teams hierdoor één tot drie trainin-
gen – een wezenlijk verschil met de zorgteams van Het Veen en Het Hoge Zand, die gedurende an-
derhalf jaar tweewekelijkse tot maandelijkse sessies hadden (zie ook Hoofdstuk 2, deelparagraaf 
2.3.1 over de balans tussen intensiteit en bereik van het programma). Bij De Bosrand trachtte men 
het gebrek aan capaciteit te ondervangen door meer veranderaars afkomstig uit de organisatie op te 
leiden en in te zetten. Zij bleken vaak echter minder goed in staat om de gewenste verandering te-



 

115 
 

weeg te brengen dan de DWC trainers (zie ook deelparagraaf 3.2.4 over de capaciteiten van verande-
raars). Bij team Waterkant van De Bosrand lukt het de medewerkers met de rol van ambassadeur 
bijvoorbeeld onvoldoende om hun collega’s duidelijk te maken wat het doel van het DWC program-
ma was – een uitleg van een professionele DWC trainer zette dit uiteindelijk recht. De grotere be-
trokkenheid van de organisatie in kwantiteit betekende dan ook niet noodzakelijkerwijs een grotere 
betrokkenheid in kwaliteit of intensiteit. 
 
Inhoudelijk werd het betrekken van verschillende geledingen in de verandering zonder uitzondering 
binnen de programma’s gezien als van doorslaggevend belang voor het succes. Echter, de aanwezig-
heid van leidinggevenden of anderen met een hogere positie er soms ook voor dat medewerkers zich 
belemmerd voelden om vrijuit te spreken. Was deze hoger geplaatste persoon aanwezig als toe-
hoorder of als leidinggevende? In de casus van Het Veen bijvoorbeeld wilde planner Tessa aansluiten 
bij het TVO. Ze was oorspronkelijk niet ingedeeld voor de TVO’s, maar ze vond toch ‘dat ik bij het 
team hoor’ en daarom werd ze alsnog ingedeeld. Zorgmedewerker Klaartje gaf na afloop aan IB-er 
Arianne te kennen dat ze haar aanwezigheid lastig vond vanwege haar goede band met de teamlei-
der, waardoor het gevaar bestond dat ze haar zou informeren over de inhoud van de sessie. 
 

Box 27: Aanwezigheid van personen met hogere positie werkte belemmerend voor de openheid (casus 
Het Veen) 
 
Na afloop van het TVO praat Klaartje met Arianne, in het bijzijn van een paar van haar collega’s. Ze zegt dat 
ze het moeilijk vond om Tessa erbij te hebben. Arianne zegt dat dit typisch iets is wat gezegd had moeten 
kunnen worden, en vraagt waarom Klaartje het niet heeft gezegd. ‘Nou dat durf ik niet. Dat wil ik niet’. Ari-
anne stelt nog voor Tessa even terug te halen, maar dat hoeft niet van Klaartje. ‘Waarom niet?’ vraagt Ari-
anne. ‘Nou, ik heb daar geen behoefte aan.’ Arianne vraagt door: ‘Waarom was het zo moeilijk?’ ‘Omdat zij 
zo close is met Maartje [de teamleider, SvdB]’. In de eerste sessie had ze er niet zo’n last van, vervolgt ze, 
maar nu wel, omdat het over Maartje ging. Is er afgesproken dat alles wat hier gezegd wordt, hier blijft? 
Arianne verzekert de medewerkers dat alles wat in de groep wordt gezegd, daar ook blijft. 
 

 
In het traject van Anta Zorg werden medewerkers in een sessie door trainer Machteld aangespoord 
om hun mening te geven over hun teammanager Trude, die ook aanwezig was. Een medewerkster 
was hier sterk verontwaardigd over.  
 

‘Vorige keer zei Machteld: wat vinden jullie van Trude? Terwijl ze er gewoon bij was! Toen zei 
Trude: “Ik ga wel even achter het bord staan, ik ben er niet”. Nou já, dat slaat toch nergens 
op!’  

 
Ook voor deze medewerkster werkte de aanwezigheid van haar leidinggevende blijkbaar belemme-
rend om zich over haar uit te spreken. De aanwezigheid van de teammanager werkte in dit geval dan 
ook met name nadelig. 
 
De verticale inbedding zorgde voor een vergelijkbare onduidelijkheid over rollen en posities bij ver-
anderaars. Hierop wordt in deelparagraaf 3.2.3 nader ingegaan. 
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3.2.2 Het programma als kapstok - Horizontale aansluiting  
 
Naast een verticale inbedding, waarbij zoveel mogelijk geledingen van de organisatie tot en met het 
bestuur bij het programma betrokken waren, werd ook aansluiting van DWC bij wat er binnen de 
organisatie speelt, nodig geacht (horizontale aansluiting). Naast het leveren van maatwerk – het pro-
gramma moest worden ingezet op een manier die passend was bij de hulpvraag en recht deed aan de 
specifieke context van de betreffende zorgorganisatie – gebeurde dit op de volgende wijzen.  
 
Allereerst beloofden de DWC verandertrajecten aan te sluiten bij andere veranderprogramma’s die 
ook binnen de organisatie liepen (zoals Kaizen, Dementie Centraal, Beweegprojecten, Alzheimer Ex-
perience). Het programma diende te fungeren als een ‘kapstok’, zoals Anne-Mei The het formuleer-
de. In sommige trajecten hebben de onderzoekers weinig effecten van deze aansluiting waargeno-
men. Het lijkt erop dat, net als bij de verticale inbedding, ook hierbij de positie van de DWC traject-
begeleider en de intern trajectbegeleider een grote rol speelt. Bij Het Veen hadden beide een positie 
op het niveau van het hoger management vond er integratie plaats van kwaliteitssysteem Prezo in de 
veranderagenda van de teams. Echter, omdat het onderzoek eindigde net op het moment dat deze 
integratie plaatsvond, is niet duidelijk of dit blijvend was. Bij Anta Zorg had de intern trajectbegelei-
der geen zitting in het MT en was er weinig integratie van Kaizen in het programma in de trajecten 
van de teams die voor dit onderzoek gevolgd werden bij Anta Zorg37.  
 
Een andere manier waarop horizontale aansluiting plaatsvond was doordat er binnen het programma 
vaak ruimte was om aan te sluiten bij thema’s die voor specifieke teams belangrijk waren (zie ook 
deelparagraaf 3.1.2). Zo hadden trajecten per team niet alleen vaak een ander tempo, maar afhanke-
lijk van de thema’s die teams aandroegen ook een eigen focus. In de trajecten bij Amicitia bijvoor-
beeld werden op initiatief van het personeel extra bijeenkomsten ingelast. Op afdeling de Roos werd 
bijvoorbeeld een expert op het gebied van fysieke inrichting en dementie uitgenodigd om advies te 
geven over inrichting van huiskamers en gangen. Ook binnen sessies werd er ruimte geboden om 
meer aandacht te besteden aan een bepaald onderwerp wanneer bleek dat medewerkers hier be-
hoefte aan hadden. Bij één trainingsgroep binnen het De Bosrand traject bijvoorbeeld werd in een 
sessie langer gepraat over samenwerking, terwijl eigenlijk cliënt in regie op het programma stond. 
 
In sommige trajecten werd de term DWC breder gebruikt dan om alleen naar het programma te ver-
wijzen38. Zo werden bij De Bosrand bijeenkomsten die betrekking hadden op het geven van feedback 
en het bespreken van de onderlinge samenwerking ‘werkvloer centraal’ genoemd en lasten mede-
werkers van afdeling de Roos van Amicitia extra sessies in – die zij eveneens met ‘werkvloer centraal’ 
aanduidden – om aandacht te besteden aan onderwerpen die met inhoud en kwaliteit van de zorg te 
maken hadden. 

                                                           
37 De intern projectleider gaf aan dat er in andere teams en locaties wel sprake was van integratie van beide 
programma’s en dat de DWC en Kaizen coaches werd samengewerkt. 
38 Mogelijk is het hierdoor voorgekomen dat medewerkers, wanneer door de onderzoekers gevraagd naar de 
DWC bijeenkomsten, bij het beantwoorden van deze vraag niet verwezen naar de bijeenkomsten van het DWC 
programma maar hun eigen ‘DWC bijeenkomsten’. 
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Tot slot werd op basis van veranderingen waar de organisatie mee te maken hadden tijdens de loop-
tijd van het programma, zoals een negatief inspectierapport bij Het Veen en Het Hoge Zand, de in-
houd van het programma soms aangepast. Bij Het Veen was er in de DWC sessies als gevolg van in-
spectiebezoek veel aandacht voor de hygiëne. Bij Het Hoge Zand werd er tijdens de twee maanden 
van de onder toezichtstelling niet alleen in reguliere TVO’s veel aandacht besteed aan de hygiëne-
maatregelen; DWC ontwikkelde ook een speciaal programma om medewerkers te ondersteunen in 
en te laten leren van het inspectietraject.   
 
Het concreter worden van trajectdoelstellingen en de groeiende prioriteit die werd toegekend aan 
het aansluiten bij veranderingen in de beleidscontext, hadden als gevolg dat minder tijd beschikbaar 
was voor aansluiting bij de afdelingsspecifieke context. De ruimte om aan te sluiten bij thema’s die 
medewerkers aandroegen werd minder groot (zie eerder deelparagraaf 3.1.2). Mede als gevolg van 
de groter wordende resultaatgerichtheid van het verandertraject voelde de DWC trajectbegeleider 
bij Rijterhof zich niet zeker over de vraag of zij onderwerpen die teams noemden, kon behandelen.  
 
3.2.3 Niet op de stoel van HR gaan zitten en geen rechterhand van de manager worden - Rollen 

en posities van veranderaars 
 
Met de verticale en horizontale uitbreiding van het DWC programma, veranderde ook de rol, positie 
en capaciteiten die vereist waren van de sleutelfiguren van het veranderproces, in dit rapport de 
‘veranderaars’ genoemd (zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.1 voor een toelichting). DWC zelf zag in dat 
er strategische vaardigheden van haar veranderaars werd verlangd, en zette hierdoor ‘expeditielei-
ders’ (‘trajectbegeleiders’ in dit rapport) in, veranderaars die de organisaties op strategisch niveau 
ondersteunden bij het behalen van de programmadoelen (zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2.1 en para-
graaf 3.2.1). Zij hadden een meer adviserende rol, een positie op het niveau van het hoger manage-
ment en begaven zich vaak door de hele organisatie. Kortom, hun rol, positie en capaciteiten waren 
wezenlijk anders dan die van de trainers, die zich op het niveau van de medewerkers en hun mana-
gers begaven en zich puur richtten op het trainen zelf. Ook de veranderaars die afkomstig waren uit 
de organisatie zelf en een rol in het programma kregen (interne begeleiders of IB-ers, ambassadeurs 
of coaches genoemd), dienden door de uitbreiding van het programma over andere capaciteiten te 
beschikken.  
 
De rol, positie en capaciteiten van de veranderaars verschilden per traject en bleken vaak een grote 
rol te spelen in het slagen van het programma. In deelparagraaf 3.2.1 was reeds te lezen dat het de 
ambassadeurs van team Waterkant van De Bosrand onvoldoende lukte om het doel en de inhoud 
van het DWC programma aan hun collega’s duidelijk te maken, waardoor een sessie geleid door een 
DWC trainer nodig bleek. Een belangrijke observatie in een aantal trajecten is wanneer het verande-
raars aan de juiste capaciteiten ontbrak, er niet alleen weinig verandering zichtbaar was, maar vaak 
zelfs averechts werkte op het veranderproces. De rol, positie en capaciteiten van de veranderaars 
vormden dan ook een belangrijk mechanisme en worden in deze en de volgende deelparagraaf be-
sproken. De termen rol en positie worden overigens naast en door elkaar gebruikt. 
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Rol en positie van DWC veranderaars: dubbele rol lastig 
 
Doordat het programma integraal werd ingebed, waardoor alle organisatiegeledingen betrokken 
werden, verschoof de positie van de DWC trajectbegeleiders binnen de organisatie van operationeel 
naar strategisch niveau. Hierdoor wisten zij wat er speelde in alle organisatiegeledingen en stonden 
zij in directer contact met het management en bestuur (zie deelparagraaf 3.2.1). Sommige DWC tra-
jectbegeleiders voelden hierbij druk van het management om hen te informeren over het functione-
ren van afdelingen en afzonderlijke medewerkers, of hierin zelfs beslissingen te maken. Een traject-
begeleider merkte op dat zij ervoor waakte dat zij of andere trainers in haar traject dit deden en dat 
zij niet ‘op de stoel van HR’ gingen zitten. Naast de verticale inbedding speelde hierbij het steeds 
groter wordende gevoel van urgentie van organisaties om hun kwaliteit van de zorg (en daarmee het 
personeel) te verbeteren een rol. Het was hierdoor voordelig voor het management om te weten wat 
er zich in de sessies afspeelde. 
 
Voor de trajectbegeleiders konden lastige situaties ontstaan door hun dubbele rol van trainer en 
deskundige van wat er zich in de organisatie afspeelde. In het traject van De Bosrand trachtten trai-
ner en trajectbegeleider om alleen op hoofdlijnen informatie over teams naar het management terug 
te koppelen, echter was er sprake van een grijs gebied. De intern projectbegeleider van dit traject, 
tevens regiomanager, sprak soms teammanagers en medewerkers aan op wat zij in een DWC bijeen-
komst hadden gezegd. Hij was zelf gelijktijdig met het DWC programma gekomen, waardoor zijn ac-
ties gelijktijdig met het programma plaatsvonden en bij sommige medewerkers hierdoor negatieve 
associaties met het programma ontstonden. Eenmaal kwam het zelfs voor dat de intern projectbege-
leider, tevens regiomanager, in een programmabijeenkomst een medewerker iets hoorde zeggen 
wat volgens hem niet door de beugel kon, waarop hij een gesprek met deze medewerker liet volgen.  
 
In het grijze gebied tussen beslotenheid van trainingen en informeren van management over uitkom-
sten, ontstond voor medewerkers soms het gevoel dat zij niet vrijuit konden spreken. Omdat dit een 
vereiste is voor het aanleren van nieuw gedrag (zie Hoofdstuk 1, deelparagraaf 1.2.1), leidde het ont-
breken van dit gevoel vrijuit te kunnen spreken er in sommige trajecten toe dat medewerkers niet de 
nodige openheid toonden in de sessies. In een ander traject lukte het de trajectbegeleider wel om 
haar rollen strikt te scheiden, echter het spanningsveld was ook bij haar aanwezig. 
 
Rol en positie van veranderaars afkomstig uit de organisatie 
 
Het officieel beleggen van veranderaarsrollen bij medewerkers was een belangrijk principe binnen 
het DWC programma met als doel ‘borging’ van het gedachtegoed te bewerkstelligen. In de meeste 
trajecten waren deze interne veranderaars aanwezig: ‘interne begeleiders (IB-ers)’ in het intramurale 
Anta Zorgtraject, ‘coaches’ in het Amicitia traject, en ‘ambassadeurs’ in het De Bosrand traject. Voor 
allen was hetzelfde dat zij degenen waren die de verandering blijvend dienden te maken door DWC 
en het gedachtegoed binnen de teams op de kaart te houden, echter hun rol verschilde per traject. In 
het Anta Zorg en Het Hoge Zand traject werd geredeneerd dat de veranderaars afkomstig dienden te 
zijn uit een ander deel van de organisatie of een andere locatie dan de medewerkers die zij trainden, 
om belangenverstrengeling te voorkomen. Bij De Bosrand en sommige teams van Amicitia werd er 
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juist voor gekozen om medewerkers uit de eigen teams aan te wijzen als veranderaar, om zo de ver-
andering te kunnen bespoedigen: zij wisten immers heel goed wat er speelde binnen de afdelingen. 
Echter, beide varianten kenden hun nadelen en zorgden soms voor weinig of zelfs een averechts 
effect. De redenen hiervoor worden hieronder toegelicht. 
 
Net als bij de trajectbegeleiders was de dubbele rol van veranderaar en (zorg)medewerker lastig voor 
de interne veranderaars. Allereerst voelden zij hierdoor vaak dat zij in een lastige positie waren te 
midden van hun collega’s. Bij team Waterkant van De Bosrand leidde informatie uit DWC sessies tot 
maatregelen van hogerhand, iets waar het team de ambassadeurs mede verantwoordelijk voor hield. 
Zorgmedewerker Jet vertelt hoe hierdoor vreesde dat dit nadelig zou zijn voor haar positie binnen 
het team. 
 

‘Met die discussies voelde ik me ook behoorlijk aangevallen, ik had ook zoiets van dit wordt 
eigenlijk allemaal wel een beetje te gek, nou krijgen de ambassadeurs van alles op hun dak. 
Dus toen had ik eigenlijk zoiets van: wat is de meerwaarde van dat ik dit doe? Ik doe dit ei-
genlijk om het team te verbeteren, maar aan de andere kant krijg ik er alleen maar een hoop 
gezeik mee en sta ik straks zelf slecht in het team.’ 

 
Bij De Bosrand was het voor ambassadeurs vaak lastig om onderscheid te maken tussen het zijn van 
een ‘kartrekker’ die zijn collega’s aanspoort en coacht, en het aanspreken van collega’s op onge-
wenst gedrag, waarbij het aannemen van een meer hiërarchische positie nodig was. Ondanks dat de 
DWC trajectbegeleider hen herhaaldelijk waarschuwde om niet de ‘rechterhand van de teammana-
ger’ te worden, gebeurde dit toch af en toe in de praktijk, wat de positie van de ambassadeurs als 
zorgmedewerkers binnen hun team soms op een negatieve manier beïnvloedde. Deels kwam het niet 
goed scheiden van hun rollen doordat zij hiervoor niet de capaciteiten leken te hebben (zie hiervoor 
verder deelparagraaf 3.2.4), echter gaven enkele ambassadeurs ook aan dat zij niet goed wisten wat 
hun rol nu precies was. Dit had deels te maken met dat deze rol überhaupt nieuw was binnen het 
DWC programma en de DWC veranderaars zelf nog zoekende waren naar de precieze invulling hier-
van. Deze werd volgens hen duidelijker naarmate het traject vorderde, echter dit gold niet altijd voor 
de ambassadeurs zelf, die het navigeren tussen hun twee rollen lastig bleven vinden. 
 
Bij Amicitia was de positie van de zorgcoördinator-coaches problematisch. Bij Amicitia waren van de 
zes interne veranderaars, vijf ook zorgcoördinator, waarvan twee in hun eigen team. Dit viel des te 
meer op doordat het team eerder getraind was door een DWC trainer. Deze had, vonden de mede-
werkers, een onafhankelijke positie, als gevolg waarvan zij boven de materie uit kon stijgen. Voor de 
deze nieuwe coaches was het moeilijk een dergelijke positie in te nemen, mede vanwege het feit dat 
zij onderdeel waren van de organisatie en het feit dat zij bepaalde coachingsvaardigheden ontbeer-
den.  
 
Niet alleen ten opzichte van het team was het voor de veranderaars binnen eigen team lastig om tot 
verandering te komen, ook ten opzichte van het management kregen zij minder gedaan doordat hun 
positie minder krachtig was dan die van de DWC veranderaars. In het Amicitia traject was dit duide-
lijk zichtbaar, zoals in onderstaande box wordt toegelicht.  
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Box 28: Interne veranderaars hebben minder krachtige positie (casus Amicitia) 
 
Medewerkers van team Tulp vonden later in het traject dat er met de nieuwe invulling van de werkzaamhe-
den in hun team geen plaats meer was voor medewerkers van het niveau helpende, wat een nadelig effect 
had op het team. De medewerkers maakten dit meerdere malen kenbaar aan het management, echter ge-
durende het traject nam het management geen beslissing op dit punt, waardoor de medewerkers zich niet 
serieus genomen voelden. De interne veranderaars (zorgcoördinatoren die tevens coaches waren) herken-
den dit en ervoeren eveneens dat het management het team niet voldoende ondersteunde, hetgeen het 
proces in hun ogen schade berokkende. Ook geven ze aan dat zij zelf niet de positie hadden om deze patstel-
ling te doorbreken, waar de DWC veranderaar deze positie wel had. 

 
De zorgcoördinatoren van Amicitia gaven aan dat het voor hen minder makkelijk was te sturen op 
verandering omdat hun positie ten opzichte van de managers anders was dan die van de DWC ver-
anderaar: voor hen was het minder makkelijk om het management aan te sporen tot verandering.   
 
3.2.4 Luisteren, sturen op processen en verbinden - Capaciteiten van veranderaars 
 
Behalve de rol en positie van veranderaars binnen zowel het programma als de organisatie, waren 
ook hun capaciteiten belangrijk, zo niet cruciaal voor het slagen van het programma. Een noot voor 
de lezer: dat deze capaciteiten en hun invloed in deze aparte deelparagraaf worden besproken, bete-
kent niet dat zij los van de rol en positie van veranderaars moeten worden gezien. In tegendeel zijn 
deze factoren vaak sterk met elkaar verweven.   
 
Het strategisch uitzetten en coördineren van het programma 
 
Van de DWC veranderaars waren door de opschaling van het DWC programma andere capaciteiten 
vereist. Zij dienden niet langer alleen bezig te houden met het trainen en coachen van zorgmedewer-
kers, maar op strategisch niveau binnen de organisatie te kunnen opereren. Adviesvaardigheden 
waren nodig, evenals een overstijgende blik, om zo het DWC traject goed in alle geledingen uit te 
kunnen zetten. Er werden daarom, zoals al eerder te lezen was, niet langer alleen trainers maar tra-
jectbegeleiders aangesteld (door DWC ‘expeditieleiders’ genoemd), met achtergronden als organisa-
tieadviseur, veranderkundige en/of transitiemanager.  
 
In de verschillende trajecten bleek dat het vooral belangrijk was dat de DWC trajectbegeleider een 
overstijgende blik had en verbanden kon zien tussen de organisatiegeledingen, en deze met elkaar 
kon verbinden. Dit was belangrijk voor de eerder besproken verticale en horizontale inbedding van 
het programma in de organisatie. De trajectbegeleider moest een sleutelfiguur zijn binnen de organi-
satie en daarom op vele plekken aanwezig en zichtbaar zijn, en daarbij iemand die initiatief neemt en 
medewerkers op alle niveaus de juiste kant op kon sturen. Hierbij leek het voordelig dat alle traject-
begeleiders ervaring hadden in de zorg, waardoor zij ook inhoudelijk een expertrol hadden (De Calu-
wé en Vermaak, 1999, p.336) die hen geloofwaardigheid en vertrouwen opleverde.  
 
Daarnaast werd, zoals in deelparagraaf 3.1.1 te lezen was, steeds belangrijker dat het projectteam 
toewerkte naar concrete doelen binnen de tijd die daarvoor stond. Bij het Het Hoge Zand traject 
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werd een groot deel van het trajectteam vervangen toen de koers veranderde naar een koers gericht 
op een snelle overgang naar de professionaliseringsfase en de bijhorende leerbenadering (zie Hoofd-
stuk 1, deelparagraaf 1.2.1); er moest sneller overgegaan worden tot het aanleren van vaardigheden.  
 
Het leiden van teambijeenkomsten 
 
TVO’s vormden de ruggengraat van het DWC programma. Hierin leerde een trainer of coach de me-
dewerkers de gewenste houding en gedrag en oefenden zij om hen dit eigen te maken. De aard en 
begeleiding van de bijeenkomsten verschilde per traject, echter in de meeste trajecten gold dat een 
DWC trainer de eerste sessies verzorgde, alvorens een veranderaar uit de organisatie zelf dit over-
nam. Zoals in de vorige deelparagraaf reeds werd beschreven werd er bij Anta Zorg, Amicitia en Het 
Hoge Zand met gewerkt met medewerkers uit diverse organisatiegeledingen die een korte opleiding 
tot trainer volgden bij DWC waarna zij de TVO’s gingen leiden van teams waar zij niet mee te maken 
hadden in hun normale werk. Bij Het Veen werden externe trainers aangetrokken om TVO’s te lei-
den. Bij De Bosrand en Rijterhof werden de bijeenkomsten gedurende het hele traject geleid door 
DWC trainers. In alle trajecten was te zien dat het de veranderaars uit de organisatie zelf in meer of 
mindere mate aan de benodigde capaciteiten ontbrak, wat niet zelden tot contraproductieve proces-
sen leidde. 
 
Scholing en ervaring 
 
Het ontbreken van de benodigde capaciteiten hing voor een groot deel samen met het te snel beëdi-
gen van veranderaars die nieuw waren voor het vak. Zij bleken vaak onvoldoende getraind te zijn in 
de DWC principes en methoden alvorens zij hun nieuwe rol moesten beginnen. De veranderaars be-
schikten hierdoor (nog) niet over de juiste capaciteiten. De IB-ers van Het Hoge Zand en Anta Zorg, 
van wie de meesten geen trainingservaring hadden, ontvingen een DWC informatiemap en een drie-
daagse training, maar gaven aan dat zij hierin praktische werkwijzen misten en dat de training voor-
namelijk op intervisie gericht was. De teams van Rijterhof hadden slechts acht sessies met een DWC 
trainer alvorens zij zelf verantwoordelijk werden voor het verder uitvoeren van de methodiek. Ook 
bij Amicitia werden de interne veranderaars te snel verantwoordelijk voor het leiden van DWC bij-
eenkomsten, wat ertoe leidde dat het bottom-up karakter van de sessies kleiner werd.  
 
Ook ervaren veranderaars, zoals de externe coaches in het Het Veen traject, hadden soms onvol-
doende DWC training gehad, waardoor zij de neiging hadden terug te vallen op hun eigen methoden. 
Wanneer deze niet aansloten bij wat het team nodig had, kon dit leiden tot vastzittende teamproces-
sen. De diverse achtergronden van de DWC trainers maakte hierdoor dat de aanpak van de trainers 
sterk uiteenliep. 
 
Belangrijke capaciteiten 
 
Voor een goede trainer bleken vele capaciteiten belangrijk. In Hoofdstuk 2 kwamen deze al verspreid 
door de tekst aan bod. In het algemeen bleken het in staat zijn van het creëren van een vertrou-
wensband, gevoel van veiligheid en een vermogen tot empathie de voedingsbodem voor een veran-
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dering. Een veranderaar moest dan ook voldoende ‘people skills’ bezitten en regelmatig medewer-
kers bevestigen en aanmoedigen, zijn trots uitspreken en een luisterend oor bieden. Net zoals op 
strategisch niveau zorgde het tonen van inhoudelijke kennis van de zorg voor geloofwaardigheid en 
vertrouwen bij de deelnemers.  
 
Voor het vervolgens creëren van een verandering was het allereerst nodig om te achterhalen wat de 
huidige houding en gedrag was. Hiervoor bleek de vaardigheid doorvragen cruciaal. Veranderaars 
dienden als het ware door de schil van verhalen van medewerkers heen te ‘prikken’ om het achter-
liggende probleem te vinden. Wanneer zij hiertoe onvoldoende in staat waren, kon dit nadelige ge-
volgen hebben, zoals bleek in het Anta Zorgtraject. In dit traject werd naar eigen zeggen gepionierd 
met IB-ers, zorgmedewerkers die werden opgeleid tot teamcoach. IB-er Jannie, werkzaam in het 
intramurale traject dat voor dit onderzoek werd gevolgd, was nog in opleiding. Tijdens het traject 
bleek dat de situatie in de teams te complex was en het buiten haar macht lag om deze te verande-
ren. Een medewerkster noemde Jannie ‘veel te zacht’ en zei: ‘wij hebben een harder iemand nodig’. 
In één van de TVO’s praatten de medewerkers onder begeleiding van Jannie over een collega die niet 
aanwezig was. Dit leidde achteraf tot grote verontwaardiging van de medewerkers, van wie sommi-
gen het TVO vanaf dit moment bestempelden als ‘roddeluurtje’. De opkomst van de TVO’s liep sterk 
terug door dit voorval. Het projectteam kwam op basis van de evaluatie van IB-ers op meerdere loca-
ties tot de conclusie dat het inzetten van IB-ers na een korte opleiding niet voldoende was gebleken 
om de teams verder te brengen en besloot om andere interventies in te zetten. Jannie’s woorden 
bevestigden dit: zij gaf zelf aan handvatten voor haar taak te missen en hierdoor vaak onvoldoende 
overwicht op een groep te ervaren.  
 
Wanneer dieperliggende problemen boven tafel waren gekomen, diende de veranderaar de mede-
werkers uit te nodigen om zelf na te denken over de oplossing, in plaats van zelf oplossingen aan te 
reiken. Hij of zij diende echter wel te helpen met het concretiseren van de oplossingen, oftewel het 
verdelen van taken onder medewerkers en het hieraan koppelen van een bepaalde tijdslimiet. Wan-
neer sturing van de veranderaar ontbrak, bleven medewerkers vaak hangen in problemen bespreken, 
waardoor een negatieve sfeer ontstond en bleef (zie Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.1.1). 
 
Naast sturing naar oplossingen was ook sturing nodig bij het aanleren van nieuw gedrag. De verande-
raar moest zich hiervoor richten op het proces dat in de groep gaande was en dit te bewaken, in 
plaats van op de inhoud van de gesprekken te focussen, en medewerkers hier bewust van maken. 
Vooral de veranderaars uit de organisatie zelf zonder ervaring hadden hier vaak moeite mee, het-
geen vaak resulteerde in te lang doorpraten over met name praktische onderwerpen. De bijeenkom-
sten werden hierdoor vaak, zoals in Hoofdstuk 2 te lezen is, als ‘los’, ‘chaotisch’ en ‘doelloos’ ervaren 
en kregen hierdoor niet zelden het karakter van een regulier werkoverleg. Dit was het geval bij de 
TVO’s van de intramurale teams van Anta Zorg en ook bij Amicitia. Bij team de Roos van Amicitia 
werd de DWC trainer vrij vroeg in het traject vervangen door zorgcoördinatoren die getraind waren 
als coach. Een medewerkster van het team reflecteert op het verschil tussen de DWC trainer en deze 
interne veranderaar:  
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‘Ze doet het goed, maar het is anders dan met [de DWC trainer], die heeft natuurlijk ook 
meer ervaring. Toen [de DWC trainer] er bij zat, zat er iemand van buitenaf. Die kon precies 
zien hier moeten we stoppen en hier gaan we verder op door, of juist hier moeten we door. 
Als we met elkaar zitten, zonder [de DWC trainer], worden we heel langdradig met dingen. 
Zij kon dat beter sturen. Je mist de blik van buitenaf.’ 

 
Uit haar opmerking blijkt dat zij het gevoel heeft dat het ook feit dat een veranderaar ‘van buitenaf’ 
komt belangrijk is, omdat deze hierdoor minder gefocust is op de inhoud en meer op het proces. 
Soms was de inzet van intern opgeleide medewerkers tot teambegeleiders wel succesvol, zoals het 
geval was bij de teamcoach van het thuiszorgtraject van Anta Zorg. Deze teamcoach was in haar eer-
dere functie echter een ervaren teammanager. 
 
Na bewustwording volgde het aanleren van nieuw gedrag. Hiervoor waren tools beschikbaar, zoals 
de ‘cirkel van invloed en betrokkenheid’ van Stephen Covey en het ‘Johari-window’. Naast een goede 
uitleg hiervan, was het vooral belangrijk dat de veranderaar medewerkers, wanneer zij ‘oud’ gedrag 
vertoonden, telkens hierop wees door hen een spiegel voor te houden. DWC veranderaars hanteer-
den hierbij verschillende stijlen, van bescheiden en gevoelig tot direct en confronterend. Deze laatste 
stijl had als voordeel dat medewerkers zichtbaar de ogen geopend werden, echter sommigen konden 
hier ook van schrikken; voor hen bleek deze aanpak te heftig. Voor deze medewerkers was de ‘zach-
tere’ stijl effectiever, echter voor de eerste groep zorgde deze minder voor inzichten. 
Bij het aanleren van nieuw gedrag was het verder belangrijk dat de veranderaar medewerkers aan-
zette tot praktisch handelen door hen te stimuleren om initiatief nemen. Rollenspellen werkten vaak 
goed om nieuw gedrag te oefenen. Tot slot bleek het vaak voordelig als veranderaars kennis hadden 
van wat er speelde op strategisch niveau in de organisatie. Hierdoor konden zij de medewerkers van 
informatie voorzien en de organisatiekeuzes en belangen goed uitleggen, en hadden hierdoor een 
verbindende rol (zie ook Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.4.2). Het uitnodigen van andere disciplines of 
hogere managers in bijeenkomsten, zoals bij Amicitia en De Bosrand gebeurde, kwam vaak mede 
doordat medewerkers door veranderaars op het idee waren gebracht.  
 
Ondanks de diversiteit in aanpak van de ervaren veranderaars, sorteerde hun aanpakken meestal wel 
in enig gewenst effect. Dit gold, zoals hierboven duidelijk werd, in mindere mate voor de verande-
raars uit de organisaties zelf. In tegenstelling tot de externe veranderaars misten zij ervaring, de blik 
van buitenaf en soms de vaardigheid op procesniveau te sturen, waardoor zij vaak onvoldoende 
vaardigheden hadden om processen te herkennen en hierop te sturen. Eén van de DWC trajectbege-
leiders stelde daarom tegen de onderzoekers dat zij niet langer met dit type veranderaars wilde wer-
ken. 
 
Selectie van kandidaat-veranderaars 
 
In de meeste trajecten werden de interne veranderaars geselecteerd door middel van een oproep of 
interne vacature. Bij het traject van De Bosrand vroeg men in eerste instantie de teammanagers om 
interne veranderaars te benoemen die zij geschikt achtten, maar al snel realiseerde men zich dat dit 
niet “bottom-up” was en deed men in plaats daarvan aan medewerkers zelf in informatiebijeenkom-
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sten over deze rol, waarna men zich kon opgeven. Soms kwam het voor dat medewerkers zich opga-
ven die problemen hadden in hun reguliere functie (zoals overspannenheid of een blessure), waar-
door zij echter minder geschikt waren voor de rol van interne veranderaar. Bij De Bosrand bijvoor-
beeld bleek in de eerste training voor ambassadeurs dat één van hen in de ziektewet zat en hierdoor 
al anderhalf jaar niet op haar afdeling was geweest. Aangezien zij hierdoor niet aanwezig zou kunnen 
zijn op de afdeling en waarschijnlijk ook niet goed op de hoogte zou zijn van wat er op de afdeling 
gaande was, zette de DWC trajectbegeleider haar opleiding tot ambassadeur stop. 
 
Het één-op-één aansporen van medewerkers 
 
Het De Bosrand traject was het enige traject waarbinnen geen veranderaars werden opgeleid om 
bijeenkomsten van teams te leiden, maar veranderaars die binnen hun eigen team verantwoordelijk 
waren voor het coachen van collega’s op hun houding en gedrag op de werkvloer. Deze ‘ambassa-
deurs’ hadden geen vastomlijnde rol met concrete taken, maar dienden zich als kartrekkers van het 
DWC gedachtegoed te gedragen. Men verwachtte dat dit zich op deze manier als een ‘olievlek’ bin-
nen de organisatie zou verspreiden. In de vorige deelparagraaf was reeds te lezen dat het voor veel 
ambassadeurs erg zoeken was naar hoe zij hun rol precies konden invullen en welke positie zij inna-
men ten opzichte van hun collega’s. In eerste instantie was dit ook het geval voor de DWC verande-
raars zelf, die de rol in het leven hadden geroepen. Duidelijk was wel dat ambassadeurs op zoek 
moesten gaan verbeterpunten binnen hun team en op de afdeling en deze punten vervolgens hun 
collega’s moesten aansporen om deze samen aan te pakken. Dit betekende dat zij net als de groeps-
trainers het vermogen dienden te hebben om processen van inhoud te scheiden en verkeerd gedrag 
op een constructieve manier bij hun collega’s onder de aandacht te brengen, zonder hierbij een hi-
erarchische positie in te nemen. Velen vonden dit lastig (zie opnieuw ook de vorige deelparagraaf) en 
bleken deze capaciteiten in onvoldoende mate te bezitten. Dit was waarschijnlijk deels te wijten aan 
de korte opleiding die zij binnen het programma genoten en deels aan hun gebrek aan ervaring en 
denkniveau.  
 
Andere eigenschappen die waardevol waren voor het succesvol uitoefenen van de rol van ambassa-
deur waren assertiviteit en – hiermee vaak samenhangend – het hebben van een goede positie in het 
team. Medewerkers met een hoog opleidingsniveau (niveau 4; MBO verpleegkundige) voldeden vaak 
aan deze eisen en leken hierdoor meer geschikt voor de rol van ambassadeur. Ook waren zij beter op 
de hoogte waren van wat er elders en op hoger niveau in de organisatie speelde. De ambassadeurs 
van Team Waterkant van De Bosrand waren twee jonge verpleegkundigen met nog weinig status 
binnen het team. Zij gaven aan dat ze het lastig vonden om verbeterpunten bij collega’s aan te dra-
gen, omdat ze hen hiermee vaak impliciet bekritiseerden. Een andere jonge verpleegkundige in het-
zelfde team werd echter zichtbaar assertiever in haar vergelijkbare rol als ‘aandachtsvelder’ voor het 
onderwerp hygiëne, die inhield collega’s erop aan te spreken wanneer deze zich niet aan de hygiëne-
regels hielden. Zij groeide in deze rol en wees haar collega’s op duidelijke toon op de regels. Een mo-
gelijke verklaring voor dit verschil is dat de rol van aandachtsvelder een gevestigde en bekende rol 
was onder de medewerkers binnen de gehele organisatie, en meer vastomlijnd dan die van de am-
bassadeurs.  
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De aanwezigheid van actieve ambassadeurs of andere informele veranderaars bleek inderdaad een 
verschil te maken, zoals te lezen was in box 3 (Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.1.3). Wijkverpleegkundi-
ge Hanne van een thuiszorgteam van Het Hoge Zand nam gedurende het traject steeds meer een 
kartrekkersrol aan door de dingen waar veranderaars op hadden gelet te blijven uitdragen. Waren 
deze cultuurdragers binnen een team niet aanwezig bij het vertrek van DWC veranderaars, dan had 
dit een nadelig gevolg voor manier waarop nieuw gedrag bestendigd werd, zoals het geval bleek in 
team Zomerwei van De Bosrand. De ambassadeurs van dit team waren minder actief dan die van 
team Waterkant, waar een grotere focus op verbetering heerste onder de medewerkers. 
 
Controle op capaciteiten  
 
Zoals eerder aan bod gekomen in dit rapport, dienden de DWC groepsbijeenkomsten een veilige om-
geving dienden te zijn zodat medewerkers zich durfden uit te spreken en was het onwenselijk wan-
neer niet-teamleden bij de sessies aansloten. De beslotenheid van de sessies bleek voordelig voor 
het teamproces, maar was nadelig voor het evalueren door DWC van de kwaliteit. De TVO’s en trai-
ningssessies vormden als het ware een ‘black box’, waarvan alleen de veranderaar en de aanwezige 
medewerkers wisten wat zich daar afspeelde. Hierdoor was het lastig voor DWC trajectbegeleiders 
om de kwaliteit te controleren.  
 
In eerdere trajecten, waarin het DWC programma kleiner was van omvang, werd op kwalitatieve 
wijze gecontroleerd. Anne-Mei The vertelt in een interview dat zij in deze tijd meestal één keer per 
kwartaal op bezoek ging bij de organisatie en dan ook aansloot bij een TVO. Soms constateerde zij 
dat de aanwezige veranderaar niet op de juiste manier te werk ging. Deze manier van steekproefs-
gewijze controle kon later niet meer plaatsvinden: de omvang werd zodanig dat het niet meer moge-
lijk werd geacht om alle veranderaars op deze manier te controleren. In het Anta Zorg traject ontving 
de DWC trajectbegeleider rapporten van de IB-ers over de voortgang van de teams, waarbij zij erop 
moest vertrouwen dat de IB-er de voortgang goed weergaf. Ook in andere trajecten was controle 
niet (goed) mogelijk, hetgeen als lastig werd ervaren door de DWC veranderaars. 
 
3.2.5 Kaders bieden, successen vieren en compenseren - Facilitering door de organisatie 
 
In deze deelparagraaf staan een aantal belangrijke praktische zaken centraal voor de facilitering 
waarvan de organisaties waar de trajecten plaatsvonden verantwoordelijk zijn.  
 
Wat betreft de inhoudelijke facilitering van medewerkers was het belangrijk om hun nieuw geleerde 
zelfstandige gedrag te bevorderen. Ten eerste dienden organisaties hiervoor duidelijk af te bakenen 
binnen welke ruimte medewerkers zelfstandig gedrag mochten vertonen. Eerder was al te lezen dat 
een gebrek aan of een veelheid aan kaders belemmerend werkte voor het vertonen van zelfstandig 
gedrag door medewerkers (zie Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.3.1). Daarnaast was het honoreren van 
door medewerkers aangedragen initiatieven belangrijk. Wanneer dit niet gebeurde of wanneer hun 
initiatieven werden afgekeurd of beloftes niet werden waargemaakt, werkte dit sterk demotiverend 
(zie opnieuw deelparagraaf 2.3.1). Omgekeerd was het vieren van successen eveneens belangrijk 
voor het stimuleren van zelfstandig gedrag: sommige medewerkers gaven teleurgesteld aan dat het 
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management hen alleen een bezoek bracht wanneer het niet goed ging en ze bij positieve resultaten 
weinig van zich lieten horen. 
 
Ook faciliteiten bij het voeren van de gesprekken waren belangrijk. Zo droegen de kleine galmende 
ruimtes in één van de trajecten bij aan de ervaring van deelnemers dat sessies chaotisch waren ver-
lopen.  
 
Een andere keuze voor organisaties was het al dan niet verplicht maken van de sessies. Het verplicht 
maken kon leiden tot weerstand, terwijl het niet verplicht maken (zoals bij Rijterhof) regelmatig leid-
de tot een lage opkomst, wat remmend werkte in het proces van verandering.  
 
De organisaties betaalden zelf de verletkosten door de deelname van medewerkers aan het DWC 
programma (zie Hoofdstuk 1, deelparagraaf 1.1.2). Deze kosten vormden de grootste kostenpost 
voor organisaties betreffende het DWC traject. Sommige intern trajectbegeleiders gaven aan dat zij 
de grootte hiervan van te voren niet hadden voorzien. Daarom was het voor organisaties belangrijk 
de deelname van medewerkers aan het DWC programma zo kostenefficiënt te laten verlopen. Bij het 
thuiszorgtraject van Anta Zorg werd er vanwege de hoge verletkosten voor gekozen om TVO’s, die 
doorgaans tweewekelijks of maandelijks gehouden werden, geen onderdeel te laten uitmaken van 
het traject. Medewerkers ontvingen vooral in de eerste fase van het traject een aantal trainingen, 
later waren er nog slechts sporadisch DWC sessies. Wel ontvingen de medewerkers andere vormen 
van ondersteuning. 
 
Kosten speelden ook een rol bij de mate waarin veranderaars afkomstig uit de organisatie gecom-
penseerd werden voor deze nevenrol. Organisaties gingen hier verschillend mee om. De IB-ers van 
Anta Zorg ontvingen uren voor hun werkzaamheden, maar de ambassadeurs van De Bosrand niet. In 
het algemeen waren medewerkers vaak ontevreden wanneer zij niet gecompenseerd werden voor 
extra werkzaamheden, zoals bleek in Amicitia waar onvrede ontstond over de werkzaamheden die 
medewerkers van de zorgcoördinator overnamen, terwijl ze voor die taken geen extra tijd beschik-
baar kregen (zie Hoofdstuk 2, deelparagraaf 2.2.3). 
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4  Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
Dit rapport bevat de bevindingen van het evaluatieonderzoek naar De Werkvloer Centraal (DWC). 
DWC is een cultuurveranderprogramma voor medewerkers in de ouderenzorg. 
 

4.1 Samenvatting van het onderzoek 
 
Het DWC programma: zelfstandige medewerkers creëren 
 
Het DWC programma had als doel de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren. Het vertrekpunt 
van het programma was dat de kwaliteit van zorg wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie tus-
sen medewerker en cliënt. Het programma wilde deze relatie verbeteren door zich te richten op de 
medewerkers. Het veronderstelde dat verbetering van de relatie gerealiseerd kan worden door 
zorgmedewerkers te leren om een verantwoordelijke houding aan te nemen en zich zelfstandig te 
gedragen. Hierbij werd het nodig geacht dat medewerkers goed leerden communiceren en samen-
werken.  
 

 
Figuur 1 (herhaling): Visuele weergave van de programmatheorie van het DWC programma in relatie 
tot het onderzoek. Het linkse, vastomlijnde gedeelte is het deel waarop dit onderzoek zich richt. De 
vraag die centraal stond in dit onderzoek is in hoeverre het DWC programma slaagde in haar opzet en 
zelfstandig gedrag bij medewerkers creëerde. Het rechtse gedeelte valt buiten het bereik van dit on-
derzoek. Zie ook paragraaf 1.3.6 voor een toelichting. 
 
Dit programma werd op verschillende wijze bij verschillende aanbieders van ouderenzorg ingezet. 
Deze programmatrajecten vertoonden kleine tot grote verschillen in vorm, maar hadden gemeen dat 
zorgmedewerkers gedurende een periode, in de meeste gevallen anderhalf jaar, getraind werden in 
de gewenste houding (verantwoordelijkheid nemen) en gedrag (zelfstandig optreden). Het pro-
gramma kende de volgende onderdelen: 

Verantwoordelijke 
houding, 

bewustwording 

Zelfstandig 
gedrag 

Verbetering 
kwaliteit 
relatie 

medewerker-
cliënt  

Verbetering 
zorg 

DWC programmatheorie en -doelen 
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1. Trainingsbijeenkomsten. Trainers hanteerden verschillende modellen en theorieën uit de 
managementwetenschappen als instrumenten.  

2. Het open gesprek tussen medewerkers onderling. Trainers lieten hen ervaringen delen, luis-
terden naar hen en bevestigden hen in hun oordelen over hun ervaringen. Ook was er, zij het 
in mindere mate, aandacht voor het gesprek tussen medewerkers en cliënten, familie en an-
dere disciplines. 

3. Een permanente focus op verankering van het gedachtegoed in de organisatie. Dit was vol-
gens programmaverantwoordelijken nodig om een blijvende verandering tot stand te bren-
gen. In de meeste trajecten werden hiertoe niet alleen zorgmedewerkers, maar ook hun lei-
dinggevenden en andere geledingen betrokken bij de cultuurverandering. Zo was er in de 
meeste trajecten sprake van het opleiden van medewerkers tot interne veranderaars.  

 
Bij een gemiddeld programmatraject waren de volgende personen betrokken: een externe en interne 
trajectbegeleider om het traject te coördineren en implementeren, trainers en/of begeleiders die 
bijeenkomsten met medewerkers begeleidden, en soms ook zorgmedewerkers die de rol van veran-
deraar hadden gekregen. 
 
Aanleiding  
 
Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het programma In voor zorg!. Dit is een programma dat in 
2009 werd opgezet door het Ministerie van VWS en Vilans. Het doel van het programma was om 
zorgaanbieders in de langdurige zorg te ondersteunen bij de hervormingen in de zorg. Vanaf 2011 
nam In voor zorg! het DWC programma op als raamcontractant. Het DWC programma paste bij het 
thema ‘de professional’ van In voor zorg!. Omdat In voor zorg! het DWC programma veelbelovend 
achtte, gaf het in 2013 opdracht aan de Universiteit van Amsterdam voor het evalueren van het pro-
gramma. Zes DWC trajecten zijn geëvalueerd.  
 
Onderzoeksdesign en werkwijze 
 
De onderzoeksvraag luidde: Welke mechanismen waren aanwezig in de transities die het DWC pro-
gramma bij de verschillende organisaties ondersteunde en welke contextfactoren hadden een be-
vorderende dan wel belemmerende invloed op deze mechanismen? Deze vraag en daarmee het 
onderzoek zijn gestoeld op de principes van het Realist Evaluation model. Dit model heeft als uit-
gangspunt dat in de realiteit interventies voortdurend meeveranderen met hun context – van afde-
ling, organisatie tot landelijk. Daarom is de vraag ‘werkt het DWC programma?’ niet zinnig. Beter is 
om te achterhalen hoe de beoogde uitkomsten van de mechanismen gevormd, bevorderd en be-
lemmerd worden door interactie met de context. 
 
Uit de onderzoeksvraag volgen twee doelstellingen: 

1. De onderliggende processen identificeren die aanwezig waren in het DWC programma en die 
de effecten van het programma produceerden (de ‘mechanismen’).  
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Noot: In de programmatrajecten 
werd een veelheid aan termen 
gehanteerd, zoals ‘bottom-up’, 
‘motiveren’ en ‘professionali-
seren’, die zelden concreet geo-
perationaliseerd werden. Voor 
analysedoeleinden werd ge-
poogd deze termen van elkaar te 
scheiden in verschillende me-
chanismen. Dit onderscheid is 
kunstmatig en doet mogelijker-
wijs niet volledig recht aan de 
onderlinge samenhang van deze 
termen. Daarnaast bestaat er 
tussen veel van de mechanismen 
enige overlap. 
 

2. De contextfactoren achterhalen die de werkzaamheid 
van deze mechanismen bevorderden of belemmerden.  

 
Het onderzoeksdesign was kwalitatief meervoudig casusonder-
zoek. Per organisatie werden enkele teams geselecteerd die 
voor langere tijd gevolgd werden. Het in ogenschouw nemen 
van de DWC trajecten als geheel was niet hetgeen dit onderzoek 
beoogde. Het doel was om de processen die bij de gevolgde 
teams plaatsvonden, diepgaand te begrijpen. 
 
Bij het volgen van de teams werden etnografische onderzoeks-
methoden gehanteerd (interviews en participerende observa-
tie). In de periode april 2013 t/m november 2015 werden in totaal 180 semigestructureerde inter-
views gehouden en werd er 850 uur geobserveerd. 
 
Per traject werd er ongeveer 200 uur besteed aan het schrijven van het trajectverslag (‘casusbe-
schrijving39’). Gedurende de trajecten kwamen de drie onderzoekers driemaal bijeen om hun bevin-
dingen met elkaar te vergelijken. Na het voltooien van de casusbeschrijvingen hebben zij ongeveer 
drie maanden gewerkt aan het schrijven van deze gezamenlijke rapportage. Tijdens deze laatste 
schrijfperiode vond ook de terugkoppeling van de casusbeschrijvingen naar de zes deelnemende 
organisaties plaats. De coördinatie hiervan en het verwerken van hun feedback namen nog eens ge-
middeld 120 uur per organisatie in beslag. 
 
Met dit onderzoek werd geëvalueerd in hoeverre het DWC programma slaagde in haar opzet en bij-
droeg aan het vergroten van zelfstandigheid van medewerkers in houding en gedrag. Evaluatie van 
de zes programmatrajecten vond voornamelijk plaats gedurende de trajecten en korte tijd erna. Dit 
onderzoek kan hierdoor geen uitspraken doen over lange termijneffecten van het programma. De 
vraag of het programma ook bijdroeg aan verbetering van de kwaliteit van zorg, kan pas na het tra-
ject beantwoord worden en viel daarmee buiten de looptijd van dit onderzoek.  
 

4.2 Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit slothoofdstuk formuleren we conclusies en aanbevelingen op zo een wijze dat deze de specifie-
ke onderzochte contexten ontstijgen. Op deze manier beogen wij dat deze nuttige inzichten bieden 
voor het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg door middel van interventies gericht op 
zorgmedewerkers’ houding en gedrag. Onderstaande conclusies en aanbevelingen bieden dan ook 
lessen en aanknopingspunten voor eenieder die zich bezig houdt met dergelijke cultuurveranderpro-
gramma’s. Daarbij denken we aan betrokkenen van het In voor Zorg! programma, vertegenwoordi-
gers van het Ministerie van VWS, bestuurders van aanbieders van ouderenzorg, wetenschappelijk 
onderzoekers, en trainers en coaches. 

                                                           
39 De zes casusbeschrijvingen zijn als losse bijlagen bij dit rapport gepubliceerd. 
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De conclusies en aanbevelingen zijn opgedeeld in vier delen: 
Deel 1: Inhoud van een cultuurveranderprogramma  
Deel 2: Verankering in de organisatiecontext 
Deel 3: De veranderaars 
Deel 4: Effect ‘meten’ 
 
Bij deel 1 en 2 wordt achtereenvolgens een samenvatting gegeven van de geïdentificeerde mecha-
nismen, de bevorderende en belemmerende contextfactoren en de uitkomsten bij een bevorderende 
respectievelijk belemmerende context. Op deze manier wordt de centrale onderzoeksvraag – welke 
mechanismen waren aanwezig in de transities die het DWC programma bij de verschillende organisa-
ties ondersteunde en welke contextfactoren hadden een bevorderende dan wel belemmerende in-
vloed op deze mechanismen? – beantwoord. Bevindingen over ‘de veranderaars’ die actief waren in 
de programmatrajecten en het ‘meten’ van effecten van het programma vallen onder zowel Deel 1 
als 2 en worden daarom apart uitgelicht als Deel 3 en 4. 
 
Deel 1: Inhoud van het cultuurveranderprogramma 
 
1.1 Samenvatting mechanismen 
 
Het eerste onderzoeksdoel was om de mechanismen van het DWC programma te identificeren. Met 
mechanismen worden de onderliggende processen aangeduid die aanwezig waren in het DWC pro-
gramma en die de effecten van het programma produceerden. In onderstaande tabel zijn de mecha-
nismen van het DWC programma weergegeven. 
 
Tabel 4: Samenvatting van de mechanismen in de inhoud van het DWC programma 

 Mechanismen 

 I. Gesprek  
faciliteren 

II. Werken aan een 
verantwoorde-
lijke houding  

III. Werken aan 
zelfstandig 
gedrag 

IV. Verbinden 

Interventies 
behorend bij 
mechanismen 

Het open  
gesprek; laten 
delen, luisteren 
en bevestigen 

Aandacht op ‘invloed’ 
richten 

 

Zelfstandig gedrag 
en initiatief bevor-
deren 

Het perspectief 
van de ander 
leren innemen 

Onderwerpen 
inventariseren 

Bewustzijn creëren 
over houding en  
gedrag 

Aanspreekgedrag 
bevorderen 

Het gesprek  
tussen partijen 
bevorderen 

Onderwerpen 
uitdiepen (infor-
matie vergaren, 
complexe onder-
werpen bespre-
ken) 

Aanspreken op moge-
lijkheden en verant-
woordelijkheden 

Methodisch  
werken aanleren 
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1.2 Aanbevelingen 

Het tweede onderzoeksdoel was het achterhalen van de contextfactoren die de werkzaamheid van 
deze mechanismen bevorderden of belemmerden. De effecten van deze contextfactoren vormen de 
aanbevelingen bij de mechanismen. 

 
Mechanisme I: Gesprek faciliteren 
 
Samen ervaringen delen en oplossingen bedenken is van cruciaal belang 
 
Een grote meerwaarde die het programma bood, was dat er daadwerkelijk tijd werd gemaakt voor 
medewerkers om het gesprek met elkaar aan te gaan en ervaringen te delen. Men kon eindelijk zijn 
‘ei kwijt’, leerde wat er bij collega’s speelde. De ruimte die het programma bood voor verdieping van 
gesprek werd door medewerkers als waardevol ervaren. Zij gaven aan dat zij hierdoor beter met ver-
anderingen om konden gaan, positiever in hun werk gingen staan en steun bij collega’s vonden. Ge-
voelens van groei en saamhorigheid ontstonden. Ook boden de programmabijeenkomsten de moge-
lijkheid om te leren over organisatieontwikkelingen. Hierdoor droegen zij bij aan begrip van mede-
werkers voor deze ontwikkelingen en namen zij onrust weg. Tot slot was het open gesprek, wanneer 
goed begeleid, cruciaal omdat het de bewustwording kon faciliteren die die aan de basis lag van de 
verandering van houding die het programma voorstond. Als dit open gesprek niet voldoende begeleid 
werd, ervoeren medewerkers het als chaotisch en associeerden trajectbetrokkenen het met ‘klagen’. 
Het open gesprek kreeg dan een negatieve bijklank. In latere trajecten werd als gevolg van deze bij-
klank minder ruimte gemaakt voor het open gesprek. 
 
Begeleiding is nodig bij het uitdiepen van onderwerpen en toewerken naar praktisch handelen 
 
Het bij elkaar zetten van een team op zich is niet voldoende om het delen van ervaringen op een goe-
de manier in gang te zetten. Het dient op een gestructureerde manier te gebeuren. Een begeleider is 
nodig die stuurt op zowel proces (iedereen komt aan het woord) als inhoud (diepgang bewaken en 
het gespreksproces tot onderwerp van gesprek maken). Bij dit laatste is de balans tussen inhoud en 
tijd belangrijk. Voor het uitdiepen van onderwerpen en het oefenen van de vaardigheid om dit naar 
praktisch handelen om te zetten moet voldoende ruimte worden geboden. Tegelijkertijd moet voor-
komen worden dat er te lang over hetzelfde onderwerp gepraat wordt. Dit kan gevoelens van doel-
loosheid van het programma bij medewerkers tot gevolg hebben. 
 
Behoud het open gesprek als kern van een leerprogramma 
 
Het begeleide open gesprek bleek in de onderzochte trajecten cruciaal voor het teweeg brengen van 
een verandering in houding, die aan de basis ligt van een blijvende verandering in gedrag. In sommige 
– meestal de kortere – trajecten was er minder ruimte voor het begeleide gesprek over het nemen 
van ‘invloed’ over besproken onderwerpen. In plaats daarvan werd er sneller naar oplossingen toe-
gewerkt. Zichtbaar was dat deze gewenste verantwoordelijke houding hierdoor minder goed besten-
digd werd, en dat het nieuwe gedrag – als medewerkers dat al gingen vertonen – sneller verdween. 
De bijeenkomsten boden dan weinig meerwaarde boven het reguliere werkoverleg van de teams. 
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Mechanisme II: Werken aan een verantwoordelijke houding 
 
Het herhaaldelijk aanbrengen van een onderscheid tussen ‘invloed’ en ‘betrokkenheid’ werkt 
 
De zorg kende de afgelopen jaren grote veranderingen in wetgeving en beleid en negatieve aandacht 
in de media. Hierdoor kwam er zowel van buiten als binnen de organisaties veel op zorgmedewerkers 
af. Dit leidt tot het uiten van boosheid en frustratie door medewerkers, maar ook tot angst. Mede-
werkers waren erg betrokken, maar voelen zich vaak onmachtig, hetgeen leidt tot gevoelens van on-
genoegen. Wanneer medewerkers wordt geleerd om zichzelf de vraag te stellen waar zij wél wat aan 
kunnen doen, kunnen zij hun gevoelens van frustratie en onmacht bij de externe ontwikkelingen (‘be-
trokkenheid’) omzetten in positieve gevoelens van verantwoordelijkheid (‘invloed’) voor kwaliteits-
verbeteringen die zij zélf kunnen realiseren. 
 
Begeleiding vereist bij het leren ‘voelen van invloed’ 
 
Noodzakelijk bij het leren maken van het onderscheid tussen invloed en betrokkenheid is de aanwe-
zigheid van een trainer of cultuurdrager voor langere tijd. Wij zagen hoe trainers teams goed verder 
konden helpen. In sommige gevallen konden ook teammanagers geschoold worden als cultuurdra-
gers. Deze persoon diende dan de vaardigheden en het overwicht te hebben om systematisch en con-
sistent op het groeps- en gespreksproces te sturen. Dit houdt in dat deze persoon er continu voor 
zorgt dat medewerkers wegbewegen van het uiten van ongenoegen. Het leren van het onderscheid 
tussen invloed en betrokkenheid en het aansporen van medewerkers op hun verantwoordelijkheid, 
dient hierbij samen gaan met het luisteren naar en beantwoorden van bezwaren van medewerkers. 
 
Spreek medewerkers als groep aan, niet als individu: dit voelt bedreigend 
 
De bestudeerde zorgteams vormden bijna zonder uitzondering met elkaar en met bewoners een 
hechte ‘woon/werkgemeenschap’40. Het belang van sociale veiligheid tijdens de uitvoering van het 
programma was hierdoor groot. Het behouden van goede sociale relaties was belangrijk. Op de per-
soon- en probleemgerichte gesprektechnieken, zoals spiegelen en confronteren, konden daarom al 
snel als onveilig worden ervaren. Medewerkers vonden deze vaak te persoonlijk en waren bang dat 
teveel nadruk op personen onderlinge relaties schade toebracht. Dit gevaar was in het bijzonder aan-
wezig wanneer er een gebrek aan vertrouwen in het team onderling en/of in relatie tot de begeleider 
heerste. Dezelfde technieken toegepast op de groep als geheel werden in de trajecten als minder 
bedreigend ervaren. Dit gold eveneens voor oplossingsgerichte gesprekstechnieken zoals positieve 
feedback geven en in kleine groepjes met elkaar aan een opdracht werken. Vooral in het beginstadi-
um van een interventie, wanneer men nog moet wennen aan de setting en de begeleider, is het ver-
standig om met name deze technieken in te zetten.  

                                                           
40 In hun onderzoek naar klaaggedrag van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen spreken Bomhoff et al. 
(2013) van een ‘woongemeenschap’ van bewoners. Vanwege de grote betrokkenheid van medewerkers in deze 
gemeenschappen en hun sterke relaties met bewoners en met elkaar wordt in dit rapport de term naar 
‘woon/werkgemeenschap’ uitgebreid. 
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Mechanisme III: Werken aan zelfstandig gedrag 
 
Begeleiding en tijd nodig om nieuw gedrag te begrijpen en te oefenen 
 
Medewerkers hebben begeleiding en tijd nodig om onderwerpen waarop zij zich wilden of moesten 
richten, uit te diepen en te vertalen naar praktisch handelen en te oefenen. In de trajecten met een 
klein aantal begeleide sessies was die begeleiding er wegens tijdsgebrek niet. Hierdoor wisten mede-
werkers onvoldoende hoe het nieuwe handelen eruit zou komen te zien en verlieten zij de sessies met 
dezelfde probleemdefinities als waarmee zij gekomen waren. Nieuw gedrag werd hierdoor onvol-
doende bestendigd. Bij teams die het zelfstandig uitdiepen van onderwerpen goed beheersten kon 
deze vaardigheid verdwijnen als goede cultuurdragers afwezig waren in het team.  
 
Het is belangrijk dat medewerkers niet worden afgerekend wanneer hun nieuwe gedrag nog niet de 
gewenste kwaliteit heeft. Zowel de organisatie als programmabegeleiders dienen ervoor te zorgen 
dat medewerkers tijd krijgen voor het begrijpen en oefenen van gedrag en dienen dit eveneens aan 
hen te benadrukken (zie ook Deel 4). Daarnaast dient begeleiding vanuit de organisatie te geschieden 
door het bieden van de juiste hoeveelheid kaders aan medewerkers voor het nieuwe gedrag (zie ook 
Mechanisme V). 
 

Het elkaar direct leren aanspreken vereist tijd en begeleiding 
 
Trainingen in feedback geven werden door medewerkers meestal gewaardeerd. Een te grote nadruk 
op feedback geven kon echter weerstand oproepen omdat het als ‘te negatief’ werd ervaren. Sommi-
ge teams begonnen zich hierdoor te richten op het louter geven van positieve feedback. Andere me-
dewerkers kregen bij feedback oefenen het gevoel dat zij in een hiërarchische positie ten opzichte van 
elkaar komen te staan, wat relaties schade kan toebrengen. Het kan bevorderend werken om mede-
werkers ook zelf na te laten denken over de alternatieve manieren waarop zij elkaar aanspreken en 
het effect dat die sorteerden.  
 
In één van de langst lopende trajecten was zichtbaar dat medewerkers wel steeds directere vormen 
van aanspreken durfden te gaan gebruiken. Binnen dit traject werd het interactieproces en de precai-
re veiligheid binnen de groep voor een lange periode bewaakt en gevoed door aanwezige verande-
raars (trainers zowel als teamleden die de rol van cultuurdrager op zich namen). 
 
Begin met kleine, concrete, ‘eigen’ onderwerpen 
 
Met name in het begin kan het behulpzaam zijn om medewerkers in de bijeenkomsten te stimuleren 
om kleine, concrete onderwerpen te kiezen om mee aan de slag te gaan. Hierdoor kan nieuw gedrag 
relatief eenvoudig geoefend worden. Ook ervaart men dat het behalen van successen mogelijk is. 
Deze onderwerpen dienen ‘eigen’ onderwerpen te zijn, dat wil zeggen zaken die het team zelf wil 
verbeteren of oplossen. Daarnaast dienen ze van algemene aard te zijn in plaats van verbonden aan 
een bepaald teamlid (zie ook Mechanisme II). Als vertrouwen is ontstaan en een het team over een 
zekere gespreksdiscipline beschikt, kunnen dieperliggende onderwerpen worden aangepakt en op 
systematische wijze worden uitgediept. In dit stadium is er meer veiligheid om onderwerpen te be-
spreken die met persoonlijke ervaringen te maken hebben en kan dit als waardevol worden ervaren. 
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Mechanisme IV: Verbinden 
 
Ruimte bieden voor elkaars perspectief zorgt voor verbinding 
 
Het open gesprek bleek niet alleen bevorderend te werken bij medewerkers onderling, maar ook 
wanneer het een gesprek met verschillende partijen betrof, zoals andere disciplines, familie of cliën-
ten. Een ongedwongen, open sfeer was het belangrijk dergelijke gesprekken. Deze openheid ontstaat 
niet vanzelf door mensen bij elkaar te zetten. Onderlinge afhankelijkheidsrelaties bleken openheid 
naar elkaar te bemoeilijken. Er is een grote kans op gevoelens van onveiligheid door een wij-zij ge-
voel. Dit is met name aanwezig wanneer onduidelijk is wat ieders rol in de bijeenkomst is.  
Belangrijk is daarom dat de aanwezigen ruimte wordt geboden voor het kenbaar maken van hun per-
spectief en er naar elkaar geluisterd wordt. In verschillende trajecten nodigden medewerkers bijvoor-
beeld andere disciplines uit (fysiotherapeut, psycholoog) om hun visie te geven over een bepaald 
onderwerp, of om inzicht te bieden in hun werkzaamheden. Dit zorgde voor begrip vanuit de zorgme-
dewerkers en werkte dan ook bevorderlijk voor het gevoel van verbinding met deze disciplines.  
 
Geen contact tussen teams onderling en teams en andere disciplines, familie en cliënten leidt tot 
wij-zij denken 
 
Op dezelfde wijze werkte het belemmerend wanneer andere partijen niet aanwezig waren. Doordat 
de trainingssessies en TVO’s voornamelijk op teamniveau plaatsvonden, maakten teams een eigen 
proces door. Dit werkte niet altijd bevorderend voor de samenwerking en een gevoel van verbinding 
met andere teams. Wanneer andere disciplines niet aanwezig waren en er geoefend werd met het 
aangaan van een gesprek met hen, gebeurde dit in een aantal trajecten door middel van rollenspel-
len. Hierin werd echter vaak niet uitgebreid stilgestaan bij het perspectief van de ander, waardoor 
aannames van medewerkers over de perspectieven van de ander vaak in stand bleven. Verbinding 
tussen disciplines kan gecreëerd worden door in kleine groepjes met elkaar werken, zodat men gaat 
delen met elkaar en inzicht krijgt in elkaars perspectief. 
 
Aandacht voor organisatieontwikkelingen neemt onrust onder medewerkers weg  
 
Vanwege de vele wijzigingen in het zorgstelsel besteedden trainers in veel trajecten aandacht aan het 
hoe en waarom van beleidswijzigingen en maatregelen van de organisatie, zoals het vergroten van de 
inzet van familieleden in enkele trajecten. Het programma speelde hierdoor een rol in het verbinden 
van management en medewerkers. De trainers voorzagen hiermee in een behoefte van medewerkers 
om over organisatiekeuzes geïnformeerd te worden en hier met elkaar over te praten. Onrust kon 
hierdoor soms zelfs grotendeels worden weggenomen. 
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1.3 Uitkomsten van het programma 
 
In de vorige paragraaf werd al besproken welke contextfactoren tot welke uitkomsten van het pro-
gramma leidden. Hieronder wordt dit nogmaals in het kort weergegeven. 
 
Tabel 5: Samenvatting van de uitkomsten van een cultuurveranderprogramma bij aanwezigheid van 
bevorderende respectievelijk belemmerende contextfactoren 

 Mechanismen 

 I. Gesprek  
faciliteren 

II. Werken aan een 
verantwoorde-
lijke houding  

III. Werken aan 
zelfstandig 
gedrag 

IV. Verbinden 

Positieve  
uitkomsten (+) 

Medewerkers zijn 
rustiger over verande-
ringen in het werk 
(frustratie heeft ‘rich-
ting’ gekregen), zij 
hebben inzicht in de 
mogelijkheden tot 
verandering en zien 
deze positief  
tegemoet; zij ervaren 
een verdiepingsslag in 
het bespreken van het 
werk met collega’s en 
steun aan collega’s. 

Medewerker heeft een 
verantwoordelijke  
houding, en het gevoel  
invloed uit te kunnen 
oefenen op zijn of haar 
werk; medewerkers  
worden reflexiever over 
hun eigen en elkaars 
inzet, basis is gelegd voor 
het vertonen van zelf-
standig gedrag.  

 

Medewerkers zijn 
in staat om zelf een 
verandering te 
bedenken en sys-
tematisch te reali-
seren. Men spreekt 
elkaar aan op wat 
fout gaat én op wat 
goed gaat. 

Medewerkers 
kunnen zich  
inleven in andere 
partijen (cliënt, 
familie, arts,  
collega’s) en gaan 
het gesprek met 
hen aan. Ze zijn 
rustiger over  
organisatiekeuzes. 

 

Negatieve 
uitkomsten (–)  

Het gesprek wordt als 
‘los’, ‘doelloos’,  
‘geklaag’, of als  
gewone teamverga-
dering gezien, mede-
werkers zien het nut 
of de noodzaak van 
verandering niet en 
ervaren geen progres-
sie, het gesprek voelt 
onveilig want te per-
soonlijk.   

 

Medewerker voelt zich 
persoonlijk aangevallen, 
heeft een passieve  
houding en geen tot 
weinig gevoelens van 
invloed over zijn of haar 
werk.  

 

Medewerkers  
raken ontmoedigd 
en nemen minder 
initiatief. Men 
spreekt elkaar en 
de leidinggevende 
niet aan op  
negatief gedrag.   

Men maakt  
aannames over 
anderen en denkt 
in wij-zij termen, 
wat tot onbegrip 
en frustratie leidt. 
Het gesprek met 
de ander aangaan 
voelt beladen en 
wordt uit de weg 
gegaan. 
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Deel 2: Verankering in de organisatiecontext 
 
Deel 2 van de conclusies en aanbevelingen richt zich op de verankering van een programma in de 
organisatiecontext. 
 
2.1 Samenvatting mechanismen 
 
Tabel 6: Samenvatting van de mechanismen van het DWC programma gerelateerd zijn aan de veran-
kering van het programma in de organisatiecontext. 

 Mechanismen 

 V. Concrete doelstellingen en uit-
komstmaten 

VI. Brede integratie van het  
programma in de organisatie 

Interventies 
behorend bij 
mechanismen 

Van algemene naar concrete  
doelstellingen 

Verticale inbedding 

Van bottom-up werken naar top-down 
doelen 

Horizontale aansluiting 

Effect ‘meten’: getallen als voorwaar-
den, uitkomst-maten, en omgevings-
variabelen (zie Deel 4) 

Rol, positie en capaciteiten van  
veranderaars (zie Deel 3) 

 Facilitering door de organisatie 

 
2.2 Aanbevelingen 
 

 
Mechanisme V: Concretere doelstellingen en uitkomstmaten 
 
Kies één doel en blijf daarbij 
 
Het is belangrijk dat zowel organisatie als cultuurveranderprogramma van te voren het kerndoel van 
een cultuurveranderprogramma vaststellen. Het hanteren van meerdere doelstellingen of het toevoe-
gen van aanvullende doelstellingen gedurende het traject, gaat ten koste van de tijd en energie die in de 
trajecten besteed kunnen worden aan het belangrijke eerste doel. Het toevoegen van doelstellingen 
aan de trajecten werkt verwarrend en demotiverend voor medewerkers. Tevens vergroot het de kans 
dat het hoofddoel niet verwezenlijkt kan worden. 
 
Formuleer operationele doelstellingen  
 
Concrete doelstellingen zijn noodzakelijk om medewerkers zelfstandig gedrag te laten tonen. In het type 
doelen van de onderzochte programmatrajecten was een verschuiving zichtbaar in de ruim drie jaar 
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waarin de programmatrajecten plaatsvonden. Hadden de eerste drie trajecten meer algemeen gefor-
muleerde doelen zoals ‘het professionaliseren van medewerkers’, in latere trajecten werden de doelen 
op een praktischer niveau uitgewerkt en centrale begrippen werden concreter geoperationaliseerd. 
Zelfsturing ging bijvoorbeeld niet over de invulling van een professionele rol, maar over het concreet 
verdelen van taken onder de teamleden. Deze concrete doelstellingen zorgden ervoor dat men deze 
snel in de praktijk kon brengen. Hiermee voldeden zij aan medewerkers’ behoeften aan praktische aan-
knopingspunten in het programma. Concreet geboekte successen konden daarnaast sneller gevierd 
worden.  
 
Deze verschuiving betekende wel dat er meer aandacht besteed werd aan het veranderen van gedrag 
en minder aan het leren aannemen van een verantwoordelijke houding. Dit maakte dat de gewenste 
verandering naar zelfstandig gedrag minder eigen gemaakt kon worden (zie ook onder Mechanisme I en 
II). 
 
Bied voldoende ruimte binnen doelstellingen voor initiatief en eigen invulling 
 
Binnen de doelstellingen moet wel voldoende speelruimte voor initiatief en eigen invulling van mede-
werkers blijven. In verschillende trajecten hadden medewerkers weinig ruimte voor eigen invulling. 
Initiatieven van medewerkers mochten zich van het management ofwel binnen zeer sterk afgebakende 
kaders afspelen, slechts van toepassing zijn op één onderwerp, of ze werden door het management 
beperkt. Initiatieven werden hierdoor vaak niet gehoord of ondersteund. Dit mondde bij medewerkers 
uit in frustratie en achteroverleunen omdat medewerkers minder mogelijkheden bood om zelfstandig 
gedrag toe te passen. Daardoor had het een belemmerend effect op de bestendiging van hun nieuwe 
houding en gedrag. Het bieden van weinig ruimte voor eigen invulling had soms ook te maken met een 
gebrek aan vaardigheden bij veranderaars om deze eigen invulling in bijeenkomsten te begeleiden en 
faciliteren. 
 
Ga flexibel om met kaders 
 
Kaders kunnen evenwel niet achterwege gelaten te worden. Alleen wanneer medewerkers weten wat 
er ongeveer de bedoeling is, kunnen zij oefenen met nieuw gedrag (zie ook onder Mechanisme III). Een 
gebrek aan kaders werkt nadelig, omdat het leidt tot verwarring en hierdoor eveneens tot achterover-
leunen van medewerkers. De behoefte van medewerkers aan kaders bleek niet eenduidig: deze veran-
derde vaak gedurende het proces en werd meestal steeds kleiner. Belangrijk is dan ook dat het ma-
nagement met de kaders die zij stelt op flexibele wijze omgaat.  
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Mechanisme VI: Brede integratie van het programma 
 
Integraliteit van het programma is noodzakelijk  
 
Het is noodzakelijk om het cultuurveranderprogramma door de gehele organisatie in te zetten. Het aan-
leren van een verantwoordelijke houding en zelfstandig gedrag vraagt om een integrale aanpak. Bij tra-
jecten waarbij dit niet het geval was en men zich slechts op één of enkele teams richtte, leidde dit er 
vaak toe dat het programma een geïsoleerde positie binnen de organisatie kreeg. Een gebrek aan sa-
menwerking tussen organisatiegeledingen trad hierdoor op. Dit werkte de beoogde verandering in hou-
ding en gedrag tegen. Een integrale aanpak van het programma betekent dat alle geledingen uit het 
primaire proces en de ‘lijn’ betrokken worden, van bestuurder, hoger management, middenmanage-
ment, teamleiders, zorgcoördinatoren, tot en met verplegend en verzorgend personeel en huishouding. 
Ook de Raad van Bestuur dient toegewijd te zijn aan en betrokken te zijn bij het programmaproces. Bij 
het doorvoeren van een integrale organisatietransitie verdient het de aandacht erop te letten dat de 
richting en sturing bij het traject continu gewaarborgd blijven, ondanks de wisselingen in de manage-
ment en directielagen die onderdeel kunnen zijn van een dergelijke integrale transitie.  
 
Projectmanager van organisatie en programma moet zich op strategisch niveau kunnen begeven 
 
De interne en externe trajectbegeleider (project managers) dienen aanwezig te zijn op de plekken 
waarop over het programma en de inzet ervan beslist wordt (bestuursvergaderingen). Alleen dan kun-
nen zij de invloed uitoefenen die nodig was om de continuïteit en integraliteit van de inzet van het pro-
gramma te bewaken. Betrokkenheid en toewijding van alle geledingen werd namelijk aan de start van 
het programma vaak toegezegd, maar bleek in de praktijk gestimuleerd en soms zelfs afgedwongen te 
moeten worden. 
 
Deelname van alle geledingen belangrijk 
 
Zorgmedewerkers zullen alleen leren om zelfstandig gedrag te tonen, wanneer hun leidinggevende hen 
hierin stimuleert en hun nieuwe initiatieven ook honoreert. Op deze manier moet iedere geleding die 
houding en gedrag aangeleerd worden die passend is bij hun geleding, en zodanig dat dit complemen-
tair is aan de houding en gedrag van medewerkers uit de aansluitende geleding. Op deze manier kunnen 
medewerkers nieuw geleerd gedrag oefenen en worden zij hierbij niet tegengewerkt door andere gele-
dingen, maar gestimuleerd.  
 
Niet achterover leunen, maar zélf veranderen 
 
Het moet voor alle deelnemers duidelijk zijn dat niet het cultuurveranderprogramma de verandering 
gaat realiseren, maar zijzelf. Het programma katalyseert en biedt samen met de organisatie en haar 
medewerkers ruimte voor leren en oefenen van nieuw gedrag in hun werk. Medewerkers uit alle gele-
dingen gebruiken deze ruimte en creëren mee. De praktijk wijst uit dat de aanwezigheid van een exter-
ne veranderaar de verleiding voor management en medewerkers groot maakt om achterover te leunen 
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en de externe het werk te laten doen. De externe is bijvoorbeeld degene die problemen opspoort en 
belemmerend gedrag benoemt. Hierdoor kan het gevoel ontstaan bij organisatieleden dat zij zich hier 
niet mee bezig hoeven te houden. 
 
Actieve rol van alle deelnemers belangrijk 
 
Om achterover leunen te voorkomen is het aan te raden om deelnemers een actieve rol te geven bin-
nen het programma. Deelnemen aan het programma betekent niet alleen trainingen volgen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld verantwoordelijk gemaakt worden voor het vormgeven van (een deel van) de inhoud van 
bijeenkomsten.  
 
Goede praktische en logistieke facilitering vanuit de organisatie nodig 
 
Naast een inhoudelijke taak hebben organisaties ook een praktische en logistieke taak in relatie tot het 
programma: zij dienen het op juiste wijze te faciliteren. Kleine, galmende ruimtes leiden ertoe dat bij-
eenkomsten chaotisch verlopen. Organisaties moeten daarnaast goed nadenken over hoe zij omgaan 
met verletkosten. Dit bleek vaak een grotere kostenpost dan verwacht, waardoor organisaties het pro-
gramma soms inkortten of slechts een deel van de medewerkers lieten deelnemen. Dit bespoedigde de 
gewenste verandering niet. Ook het wel of niet verplicht stellen van sessies is een aandachtspunt. Beide 
kunnen leiden tot weerstand bij medewerkers. Tot slot is het belangrijk dat organisaties medewerkers 
die een veranderaarsrol op zich nemen, hiervoor compenseren. In het algemeen waren medewerkers 
vaak ontevreden wanneer zij niet gecompenseerd werden voor de extra werkzaamheden die hiermee 
gemoeid waren. 
 

 
2.3 Uitkomsten van het programma 
 
Tabel 7: Samenvatting van de uitkomsten van het DWC programma bij aanwezigheid van bevorde-
rende respectievelijk belemmerende contextfactoren 

 Mechanismen 

 V. Concretere doelstellingen en 
uitkomstmaten 

VI. Brede integratie van het  
programma 

Positieve  
uitkomsten (+) 

Doelen bieden ruimte voor verdieping en 
medewerkers krijgen duidelijke kaders, 
waardoor de houding van medewerkers 
verandert en nieuw gedrag wordt  
bestendigd. 

De organisatie is eigenaar van de verande-
ring. Geledingen zitten op één lijn waardoor 
nieuw gedrag bekrachtigd wordt. Fouten 
blijven binnen het programma, waardoor 
ruimte voor openheid en leren ontstaat. 

Negatieve 
uitkomsten (–)  

Doelen zijn instrumenteel en de speel-
ruimte te beperkend, waardoor de  
houding van medewerkers niet verandert 
en nieuw gedrag minder goed wordt 
bestendigd.   

De organisatie is geen eigenaar van de ver-
andering. Geledingen zitten niet op één lijn 
waardoor nieuw gedrag stokt. Grijze  
vormen van informatiegebruik verminderen 
openheid en leren. 
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Deel 3: De veranderaars 
 
De veranderaars – trainers, trajectbegeleiders, medewerkers met een cultuurdragersol – vallen in het 
rapport onder het mechanisme ‘Brede integratie van het programma’. Hun rol speelt echter in alle 
mechanismen een rol. Zij waren van grote invloed op het verloop van de trajecten, zowel op pro-
gramma- als organisatieniveau. Hun rol, positie en capaciteiten verschilden per traject en hadden 
verschillende effecten. De veranderaars vormen dan ook een belangrijk mechanisme in het pro-
gramma. Daarom worden zij hier apart besproken. 
 
Benodigde vaardigheden van veranderaars: ‘people skills’, doorvragen, begeleiden, proces bewa-
ken 
 
De veranderaars op uitvoeringsniveau (trainers/coaches) dienen over een aantal vaardigheden te 
beschikken. Ten eerste zijn ‘people skills’ zoals luisteren, bevestigen en aanmoedigen belangrijk om-
dat zij het mogelijk maken dat er een vertrouwensband tussen de veranderaar en de medewerkers 
ontstaat. Deze vertrouwensband is een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van de benodigde 
voedingsbodem van vertrouwen en veiligheid in de trainingsbijeenkomsten. Ten tweede is het be-
langrijk dat veranderaars achterliggende problemen van teams kunnen opsporen. Hiervoor is het 
nodig dat zij op de juiste manier doorvragen wanneer een probleem zich aandient. Belangrijk hierbij 
is dat er niet gezocht wordt naar persoonlijke motieven en gevoelens, daar dit als kwetsbaar ervaren 
werd (zie hiervoor ook onder Mechanisme II), maar naar processen maar op groepsniveau.  
 
Wanneer vervolgens het probleem gevonden is, dient de veranderaar de medewerkers te begeleiden 
bij het zelf vinden van oplossingen. Dit is nodig om medewerkers een verantwoordelijke houding aan 
te leren. Medewerkers zelf oplossingen laten vinden, betekent dat de veranderaar voortdurend 
stuurt op het proces. Dit om te voorkomen dat medewerkers één kant op denken of anderszins in de 
inhoud blijven steken. De veranderaar bewaakt dit proces en zorgt dat het tot het einde doorlopen 
wordt. Tot slot maakt hij/zij samen met de medewerkers een plan om de bedachte oplossingen in de 
praktijk te brengen. De veranderaar kan het team bijvoorbeeld helpen om de oplossingen te operati-
onaliseren, te verdelen onder de teamleden en een planning te maken.  
 
Ontbreken van vaardigheden van veranderaars werkt soms averechts  
 
Wanneer het veranderaars één of meerdere van deze vaardigheden ontbreekt, is er grote kans op 
conflicten. In alle onderzochte trajecten was sprake van interne veranderaars die onvoldoende erva-
ring en/of scholing hadden in de doelen en middelen van het programma. In sommige gevallen ont-
stonden daardoor conflicten tussen teamleden en hun veranderaar of tussen teamleden onderling. 
Wanneer er geen openheid gecreëerd kon worden voor het bespreken van ontstane conflicten tus-
sen teamleden en veranderaar of teamleden onderling, dan had dat in sommige gevallen schade aan 
de groepsprocessen en aan relaties tussen medewerkers tot gevolg.  
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Conflicten tussen team en veranderaar vormen leermoment 
 
Konden conflicten tussen teamleden en de veranderaar in openheid worden besproken binnen de 
setting van het programma, dan boden zij zelf aanleiding voor het oefenen van nieuw gedrag. Zo 
konden zij het groepsproces versterken en productief zijn. Een voedingsbodem van veiligheid en 
vertrouwen, waarbij ruimte is voor oefenen en leren, was in die gevallen belangrijker dan de vaar-
digheden van veranderaars (zie Deel 4). Voor het bestaan van deze ruimte voor oefenen was de 
steunende houding van het management ten aanzien van het programma van cruciaal belang; ver-
anderaars konden deze ruimte in het geval van conflicten in het bijzonder niet alleen creëren. 
 
Inzet van interne veranderaars vaak ontoereikend vanwege gebrek aan vaardigheden en dubbele 
rol ten opzichte van collega’s 
 
Het toebedelen van veranderaarsrollen aan medewerkers van de organisatie zelf kan de verandering 
weliswaar bespoedigen, maar ook problemen opleveren. In de meeste trajecten werd medewerkers 
geleerd om problemen binnen het team te signaleren en benoemen en soms ook om sessies te lei-
den. Hierbij bleek vaak dat deze medewerkers onvoldoende geoefend waren in of geschikt waren 
voor de veranderaarsrol. Daarnaast ervoeren medewerkers en hun collega’s de rol van interne ver-
anderaar vaak als een hiërarchische omdat medewerkers hun collega’s moesten aanspreken op hun 
gedrag. De vaak sterke onderlinge sociale relaties bemoeilijkten dit. Het leek bevorderlijk om die 
medewerkers een veranderaarsrol toe te bedelen, die reeds een kartrekkersrol binnen hun team 
vervullen. Langere aanwezigheid van een ‘officiële’ veranderaar was echter zonder uitzondering van 
belang. 
 
Kennis van strategisch organisatieniveau en een verbindende rol belangrijke vaardigheden voor 
externe trajectbegeleiders 
 
Een integrale aanpak stelt eisen aan veranderaars. De externe trajectbegeleider dient ten eerste over 
kennis van organisaties te beschikken en over de capaciteiten om op bestuursniveau te kunnen advi-
seren ten aanzien van de programmaimplementatie. De externe trajectbegeleiders hadden dan ook 
vaak een achtergrond als organisatieadviseur, veranderkundige en/of transitiemanager en ervaring 
met organisatiebrede, integrale trajecten. Ten tweede dienen zij een verbindende rol te kunnen spe-
len binnen de organisatie. Hiervoor is het nodig dat de extern trajectbegeleider de organisatie en al 
zijn geledingen goed leert kennen en dus ook op de hoogte is van wat zich in de trainingsbijeenkom-
sten afspeelt. Bij het verbinden bleek het cruciaal dat externe veranderaars ervoor waken dat zij niet 
in een managersrol terechtkomen (zie ook onder Deel 4). Contact van de externe trajectbegeleider 
met de veranderaars op uitvoeringsniveau bleek cruciaal wanneer het programma op grote schaal 
werd uitgezet, om op alle plekken binnen de organisatie dezelfde lijn aan te kunnen houden.  
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Angst en onzekerheid door ontwikkelingen in de zorg 
Grote veranderingen in het zorgstelsel vonden plaats 
tijdens de programmatrajecten. Deze waren merkbaar 
in organisaties. Ze leiden tot angst en onzekerheid van 
medewerkers over hun baan en toekomst. Ook was er 
tijdens de trajecten negatieve berichtgeving over de 
ouderenzorg in de media, hetgeen het negatieve 
beeld van de ouderenzorg aangewakkerde. Dit zorgde 
voor onrust en maakt dat medewerkers  minder vei-
ligheid en vertrouwen ervaren.  
 

Deel 4: Effect ‘meten’ 
 
Het ‘meten’ van het effect van een cultuurveranderprogramma valt in het rapport onder het mecha-
nisme ‘Concrete doelstellingen en uitkomstmaten’, maar wordt hier apart besproken. De manier 
waarop effecten gepoogd werden te meten, had namelijk vaak invloed op de veranderprocessen die 
medewerkers doorliepen. Een aanbeveling over het evalueren van verandertrajecten volgt ter afslui-
ting van dit deel. 
 
4.1 Een interventie is geen meetinstrument 
 
Veiligheid en vertrouwen zijn de vereiste voedingsbodem voor verandering 
 
Het veranderen van houding en gedrag van 
medewerkers lukt alleen bij een voedingsbo-
dem van veiligheid en vertrouwen. Medewer-
kers moeten het gevoel hebben dat zij zich vrij 
kunnen uiten en nieuw gedrag kunnen oefe-
nen zonder erop afgerekend te worden wan-
neer zij iets niet goed doen. Dit geldt zowel 
voor de programma-bijeenkomsten als in het 
dagelijks werk. Hiervoor dienen zij ruimte te 
krijgen om te oefenen, bijvoorbeeld met het 
aanspreken van elkaar en het nemen van eigen initiatief. Belangrijk is dat de organisatie hen deze tijd 
en ruimte in woord en daad geeft. Dit houdt in dat zij medewerkers niet alleen openlijk benadrukken 
dat zij tijd en ruimte geven om te oefenen met het nieuwe gedrag, maar dat zij dit ook daadwerkelijk 
doen (zie verder onder het volgende kopje). In enkele van de onderzochte organisaties ervoeren 
medewerkers dat deze tijd en ruimte onvoldoende aanwezig was of ontbrak. Medewerkers hadden 
daardoor niet het gevoel dat ze nieuw gedrag kunnen oefenen. 
 
Koppel verandering los van beoordeling van medewerkers 
 
Informatie over gedrag van medewerkers die in de programmacontext naar boven komt, mag niet 
wordt gebruikt om hen te beoordelen op hun functioneren. Dit is nodig om de vereiste voedingsbo-
dem van veiligheid en vertrouwen te realiseren. Bij de meeste onderzochte programmatrajecten 
kwam dit soms voor, wat negatieve gevolgen had voor de openheid van de medewerkers bij hun 
deelname aan het programma. Externe veranderaars dienen er bij het eerder genoemde leggen van 
verbindingen in de organisatie dan ook uitdrukkelijk voor te waken dat zij niet in een managersrol 
terecht komen. Op deze manier blijft de veiligheid voor deelnemers gewaarborgd en kunnen zij zich 
open uiten.  
 
Het loskoppelen van verandering en beoordeling betekent bijvoorbeeld ook dat niet alleen afdelin-
gen en personen voor deelname aan het programma worden geselecteerd wanneer de leiding de 
indruk heeft dat zij niet goed functioneren. 
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4.2 Hoe en wat te meten? 
 
Hanteer geen bestaande, algemene uitkomstmaten: gebruik deze alleen als signaal 
 
Bij cultuurveranderprogramma’s die inzetten op veranderingen van houding en gedrag van mede-
werkers raden we het af om te evalueren aan de hand van algemene uitkomstmaten, zoals cliënt- en 
medewerkerstevredenheid en kengetallen zoals ziekteverzuim. Tussen deze uitkomstmaten en de 
beoogde uitkomsten van het cultuurveranderprogramma (medewerkers die initiatiefrijk en verant-
woordelijk gedrag vertonen) bestaat geen direct causaal verband. Een ziekteverzuimcijfer wordt bij-
voorbeeld niet alleen beïnvloed door een andere houding en gedrag, maar ook door arbeids- en per-
soonlijke omstandigheden. Verder hebben kengetallen weinig zeggingskracht wanneer deze kleine 
groepen, zoals een team zorgmedewerkers, betreffen. Kleine veranderingen in deze groepen kunnen 
de resultaten sterk beïnvloeden. Algemene kwantitatieve indicatoren zoals organisatiekengetallen 
kunnen dan ook wel als ‘omgevingsvariabelen’, eerder dan ‘uitkomstmaten’, worden ingezet. Kenge-
tallen hebben dan een ‘signaalfunctie’: ze tonen aan ‘dat’ er iets is gebeurd, maar niet ‘wat’ er is ge-
beurd. Bij het hanteren van kwantitatieve monitoring is ook voorzichtigheid geboden: het werken 
met cijfers werd door de deelnemers aan de trajecten soms geassocieerd met een ‘afrekencultuur’ 
(zie onder het kopje ‘Getallen verleiden tot het beoordelen van medewerkers’). 
 
Definieer en operationaliseer uitkomstmaten aan de hand van kwalitatief, explorerend onderzoek 
 
Om te onderzoeken of de gewenste verandering is opgetreden, is het zaak om eerst de relevante 
uitkomstmaten op te sporen. Wat houdt initiatiefrijk en verantwoordelijk gedrag in en hoe kun je op 
trajectniveau zien dat het plaatsvindt? Omdat vóór de start van het programma nog niet bekend is 
waar en op welke wijze veranderingen in houding en gedrag van medewerkers die een direct gevolg 
zijn van het programma, zichtbaar zullen worden, raden wij aan om exploratief kwalitatief onderzoek 
te verrichten. Ook in het huidige onderzoek is deze methode gehanteerd. Door langdurig te observe-
ren in de programmabijeenkomsten en op de werkvloer (bijvoorbeeld door enkele medewerkers te 
“schaduwen” voor meerdere periodes van enkele dagen) en interviews te houden met medewerkers 
en teammanagers kan achterhaald worden welke veranderingen zij zien optreden en welke context-
processen er zijn. De werkzaamheid van een programma kan daarbij alleen achterhaald worden 
wanneer hetgeen er in de programmabijeenkomsten gebeurt en hetgeen medewerkers zeggen en 
doen in hun dagelijks werk, een verband laat zien. Van dat verband is sprake wanneer medewerkers 
nieuw gedrag vertonen en zij impliciet of expliciet verwijzen naar wat zij geleerd hebben in een pro-
grammabijeenkomst. Op deze manier kan achterhaald worden op welke momenten causale relaties 
tussen interventie en gedrag zichtbaar zijn en kunnen relevante uitkomstmaten worden gedefinieerd 
en geoperationaliseerd. Vervolgens kan ofwel op kwalitatieve, ofwel op kwantitatieve wijze (bijvoor-
beeld door middel van een zelf ontwikkelde vragenlijst) gemonitord worden of er op deze uitkomst-
maten verandering optreedt. Omdat verandering meestal niet lineair maar in golfbewegingen ver-
loopt, is het verstandig om het meerdere onderzoeksmomenten te hanteren. 
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Getallen verleiden tot het beoordelen van medewerkers 
 
Een nadeel van kwantitatief evalueren is dat getallen uitnodigen tot beoordelen doordat aan cijfers 
in het algemeen vaak objectiviteit wordt toegedicht. Dit gebeurde ook in de trajecten. Eindverant-
woordelijken van het cultuurveranderprogramma hielden zich hierdoor soms meer bezig met hoe te 
meten, dan met het doel van het programma. Ook medewerkers en teammanagers waren bang om 
te worden beoordeeld. In sommige trajecten gebeurde dit ook daadwerkelijk aan de hand van hun 
antwoorden op een vragenlijst (de ‘Klimaatscan’) die binnen het programma werd gehanteerd en die 
slechts tot doel had om medewerkers en cliënten met elkaar in gesprek te brengen over de zorg. Dit 
leidde vaak tot sociaal wenselijke antwoorden bij vervolgmetingen.  
 
4.3 Evalueren van een cultuurveranderprogramma 
 
Neem verandering van het cultuurveranderprogramma als uitgangspunt 
 
Het huidige onderzoek is gestoeld op de principes van het Realist Evaluation model, dat ontwikkeld is 
voor het evalueren van complexe sociale interventies, zoals cultuurveranderprogramma’s. Het model 
heeft als uitgangspunt dat interventies per definitie aan verandering onderhevig zijn doordat zij 
voortdurend meebewegen met de context waarbinnen zij worden ingezet. Gedaantewisselingen van 
sociale interventies zijn daarom niet slechts iets om rekening mee te houden, maar om een centrale 
rol te laten spelen in het onderzoeksdesign. Dit doet het Realist Evaluation model door zich naast het 
programma met name te richten op de context waarbinnen het programma wordt ingezet. Evaluatie 
geschiedt door causale mechanismen binnen het programma te identificeren, vast te stellen wat 
belangrijke contextfactoren zijn, en of hun invloed bevorderend dan wel belemmerend is voor dit 
causale mechanisme. Het model stelt niet de vraag óf een interventie werkt, maar de vraag wat 
werkt voor wie en in welke context? Een eenduidig antwoord op de onderzoeksvraag is dan ook niet 
mogelijk. Doordat in het huidige onderzoek naar de sterk verschillende trajecten telkens de eigen 
context van een traject in beeld gebracht kon worden, was het mogelijk niet alleen te herleiden dat 
het programma in context A anders werkte dan in context B, maar ook om te kijken naar hoe en 
waarom dit het geval was. Door te werken volgens het Realist Evaluation model konden de verschil-
len tussen de trajecten ingezet worden om de volledige breedte van de werking van het programma 
te analyseren. 
 
Kies voor een flexibel onderzoeksdesign 
 
Vanwege de focus op veranderingen en verschillen is bij het Realist Evaluation model een flexibel 
onderzoeksdesign het meest passend. Dit kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. In het huidige 
onderzoek werd een kwalitatieve methode gehanteerd. De meerwaarde die deze methode biedt bij 
het ontdekken van causale relaties tussen programma en houding en/of gedrag van medewerkers, 
werd reeds onder het vorige kopje toegelicht. Het design was flexibel: momenten, duur, personen en 
plaatsen van observatie stonden niet vast maar waren aan de onderzoekers zelf om te bepalen. Het-
zelfde gold voor de interviews, die bovendien semi-gestructureerd en open waren. Door deze flexibi-
liteit konden de onderzoekers de causale mechanismen en bevorderende en belemmerende context-
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factoren bij deze mechanismen achterhalen. De grote verschillen tussen de trajecten in doelstellin-
gen, interventies, lengte en verloop en veranderingen binnen trajecten maakten immers dat deze 
telkens op andere wijze zichtbaar werden.  
 
Lange termijnonderzoek nodig voor het achterhalen van blijvende effecten  
 
Met dit onderzoek werd geëvalueerd in hoeverre het DWC programma slaagde in haar opzet en zelf-
standig gedrag bij medewerkers teweeg bracht. De vraag in hoeverre het programma leidde tot haar 
uiteindelijke doel, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, viel buiten bereik van dit onderzoek. 
Dergelijke indirecte effecten manifesteren zich pas langere tijd na afloop van een programma, omdat 
men zich de veranderingen eerst eigen moet maken – en dit kost tijd. Onderzoek naar indirecte ef-
fecten is daarom pas zinnig geruime tijd na afloop van de verandertrajecten.  
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Bijlagen 
 
Bijlage I: Vragenlijst  
 

Vragenlijst DWC evaluatie-onderzoek 
 

Inleiding 

 
Beste medewerker van ...,  
 
Momenteel loopt het programma De Werkvloer Centraal (DWC) in jouw organisatie. Het ministerie 
van VWS wil graag weten of het DWC-programma jou en jouw collega's helpt in jullie werk. Daarom 
hebben zij de Universiteit van Amsterdam (UvA) gevraagd een onderzoek naar DWC uit te voeren.  
 
Wat vind jij van De Werkvloer Centraal (DWC)? 
DWC is bedoeld voor medewerkers van zorgorganisaties, zoals jij. Jouw mening over het programma 
is dus belangrijk! We hopen dan ook dat je deze vragenlijst wilt invullen.  
 
Belangrijk: 
 
- Wat je invult in de vragenlijst heeft geen gevolgen voor je werk. 
- Invullen is anoniem. Dit betekent dat we niet naar individuele antwoorden kijken, maar naar de 
antwoorden van alle medewerkers van bij elkaar.  
 
Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Je kunt de vragenlijst invullen tot: datum  
 
Alvast hartelijk bedankt voor je deelname!  
 
Vriendelijke groeten van de onderzoekers:  
 
Susanne van den Buuse (s.vandenbuuse@uva.nl) 
Mark Smit (m.smit2@uva.nl) 
Laura Vermeulen (l.h.vermeulen@uva.nl) 
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De Werkvloer Centraal 

 
1. Heb je gehoord van het programma De Werkvloer Centraal (DWC)? 

O Ja 
O Nee  -------> Je hoeft niet verder in te vullen. Bedankt voor je deelname! 

 
2. Wat was volgens jou in het kort het doel van DWC?  
 
 
 
 
 
 
3. Waarom denk je dat Zorgbalans DWC heeft ingezet?  
 
 
 
 
 
 
4. Wat vind je ervan dat Zorgbalans DWC heeft ingezet? 
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Bijeenkomsten 

 
5. Aan welke bijeenkomsten van DWC heb je deelgenomen?  
Omcirkel wat voor jou van toepassing is. Meerdere antwoorden mogelijk. 
A. Kick-off 
B. Starttraining 
C. Tijd Voor Onszelf (TVO) 
D. Workshop 
E. Verdiepingssessie 
F. Intervisie 
G. Dialoogbijeenkomst  
H. Geen -------> Ga door naar vraag 8 
I. Anders, namelijk:  
 

 
6. A. Met welke van deze bijeenkomsten heb je de meeste ervaring?  
 

 

 B. Wat heb je in dit type bijeenkomsten gedaan?  
 
 
 
 
 

 
 C. In hoeverre vond je dit type bijeenkomsten zinvol? 
 Omcirkel het cijfer dat voor jou van toepassing is. 
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  (absoluut niet           (heel erg   
  zinvol)           zinvol) 
          
 E. Waarom vond je ze wel/niet zinvol? 
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Onderdelen DWC 

 
7. Geef aan hoe zinvol je de volgende onderdelen van DWC vond voor jezelf. 
Zet voor ieder onderdeel een kruisje in het vakje van je keuze. 

 

 Heel zin-
vol 

Best zinvol Niet echt 
zinvol 

Helemaal 
niet zinvol 

Ken ik niet 

Kick-off      
Starttraining      
TVO      
Klimaatscan (vragenlijst)      
Weerkaart      
Verdiepingssessies      
Workshops      
Intervisie      
Dialoogbijeenkomsten       

 
8. Wat vond je van de Klimaatscan (vragenlijst)? 

 
 
 
 

 
9. Geef met een rapportcijfer van 1 (zeer slecht) t/m 10 (uitstekend) aan wat je vond van: 

Zet telkens een kruisje in het vakje van je keuze. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet ik niet 
De trainers van DWC            
DWC als geheel            

 
10. Kun je uitleg geven bij deze rapportcijfers? 

 

De trainers van DWC:  
 

 
DWC als geheel: 
 
 

11. Wat levert DWC jou op denk je? 
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12. Hoe kan DWC volgens jou verbeteren zodat het jou nog meer zou opleveren? 
 
 
 
 

Achtergrond 

 
Nu volgen nog enkele vragen over jezelf. 
 
13. Ben je: 
O Man 
O Vrouw 
 
14. Leeftijd:   jaar 

 
15. Functie  
Invullen is niet verplicht 
O Huishoudelijk medewerker 
O Helpende niveau 2 
O Verzorgende niveau 3 
O Verzorgende 3 IG 
O Verpleegkundige niveau 4 
O Verpleegkundige niveau 5 
O Facilitair medewerker 
O Teamleider/teammanager 
O Anders, namelijk:   

 
16. Vul aan: "Ik heb lekker gewerkt, als ik: 
 
 
 
 
17. Wil je verder nog iets kwijt over DWC? Of over deze vragenlijst? 
 
 
 
 
 
 

Bedankt voor het invullen! 
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Bijlage II: Informatieblad 
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Bijlage III: Toestemmingsformulier 
 
Onderzoek Universiteit van Amsterdam naar De Werkvloer Centraal 
 
1. Informatie  
Er verandert veel in de langdurige zorg. Als gevolg hiervan voelen veel zorgorganisaties zich genood-
zaakt om hun cultuur te veranderen. Vaak gebruiken zij hiervoor cultuurveranderprogramma’s. Om-
dat er nog weinig bekend is over de werking van deze programma’s, doe ik hier onderzoek naar. [Or-
ganisatienaam] doet mee aan het cultuurveranderprogramma De Werkvloer Centraal (DWC). Voor 
mijn onderzoek kijk ik naar hoe dit programma wordt ingezet en hoe medewerkers die eraan mee-
doen, ermee omgaan.  
 
Dit onderzoek voer ik uit vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA). Onderdeel van het onderzoek 
is een evaluatie van De Werkvloer Centraal in opdracht van het Ministerie van VWS. [Organisatie-
naam] is één van de zeven organisaties die meedoen aan dit evaluatieonderzoek. Ik, Susanne van den 
Buuse, ben de onderzoeker die het onderzoek bij uw organisatie uitvoert. Ik voer hiervoor gesprek-
ken met cliënten en familie, medewerkers, management en bestuur van [Organisatienaam]. Ook ben 
ik aanwezig op de werkvloer en woon ik werkoverleg en andere bijeenkomsten bij. Het onderzoek 
duurt naar verwachting 2 jaar. 
 
2. Procedure  
Ik zal mijzelf voorstellen en het onderzoek uitleggen. Er is daarna tijd en ruimte om vragen te stellen. 
Vervolgens zult u gevraagd worden deel te nemen aan het onderzoek door middel van een interview. 
Deelname aan het interview is geheel vrijwillig. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Als u wilt 
deelnemen, vraag ik u om een formulier te tekenen waarmee u toestemming geeft tot deelname. 
 
Hieronder volgt informatie over het interview: 

- Het interview zal ongeveer 45 tot 60 minuten in beslag nemen.  
- Het liefst neem ik het interview op door middel van een voicerecorder. Het interview zal ver-

volgens worden uitgetypt, waarna de opnames zullen worden bewaard op een beveiligde 
server. De opnames worden niet met derden gedeeld. Mocht u bezwaar hebben tegen het 
maken van opnames, dan kan het interview ook plaatsvinden zonder opname. 

- Uw persoonlijke gegevens zullen niet in het uiteindelijke onderzoeksverslag te zien zijn.  
- U hebt te allen tijde het recht om een vraag niet te beantwoorden.  
- U kunt het interview op elk moment stoppen.  

 
Alle verkregen informatie zal vertrouwelijk behandeld worden. In het uiteindelijke onderzoeksverslag 
worden geen echte namen gebruikt en personen onherkenbaar gemaakt. 
 
Mijn onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksprogramma: het Partnership Langdurige 
Zorg en Dementie, onder leiding van Professor Anne-Mei The en Professor Robert Pool. Voor vragen 
en informatie kunt u contact met mij opnemen: 
 
Susanne van den Buuse  |   s.vandenbuuse@uva.nl |    020 525 5890 |   06 44240368  
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3. Toestemming voor deelname aan het onderzoek 
 

1. Ik heb bovenstaande informatie over het onderzoek gelezen en begrepen. 
2. Eventuele vragen van mijn kant zijn beantwoord.  
3. Ik begrijp wat er gaat gebeuren als ik deelneem aan het onderzoek. 
4. Ik begrijp dat ik op elk moment het interview, en verdere deelname aan het onderzoek, kan 

afbreken.  
5. Ik ben verzekerd dat alle verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld.  
6. Ik neem vrijwillig deel aan het onderzoek. 
 
 
7. Ik geef toestemming voor het opnemen van het interview:   

Ja/Nee*   (* omcirkel wat van toepassing is) 
 
 
Naam     Handtekening   Datum 
 
 
………………………   ……………………………  …………………………… 
 
 
Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.  
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Bijlage IV: Johari-window 
 
Johari-window 
 

Het Johari-model maakt het mogelijk om informatie over jezelf te rangschikken. Door 
middel van deze rangschikking wordt zichtbaar waar nog verbeterd kan worden of nader 
gezegd; welke aspecten van jou nog zichtbaar gemaakt kunnen worden waardoor ze bin-
nen de organisatie beter benut kunnen worden. 
 
 bekend  onbekend 
 aan jezelf aan jezelf 
 

bekend aan anderen 
 
 
 
onbekend aan anderen 
 

 
Vrije ruimte: het deel dat zowel aan de persoon zelf als aan anderen bekend is.  Bijvoor-
beeld: iemand gaat de metaaldetector afstellen en anderen weten dat ze met vragen over de 
metaaldetector altijd bij die persoon terecht kunnen. 
 
Blinde vlek: gedrag dat voor anderen wel waarneembaar is, maar waar de persoon zichzelf 
niet bewust van is. Bijvoorbeeld: iemand heeft, zonder dat hij dat zelf weet, een monotone 
stem om naar te luisteren. 
 
Verborgen gebied: het gedeelte van de persoonlijkheid dat wel aan de persoon zelf, maar 
niet aan anderen bekend is. Bijvoorbeeld: Iemand weet dat hij/zij heel goed kan plannen 
maar doordat hij/zij dit in het werk nog nooit heeft hoeven doen is dit niet zichtbaar voor 
anderen. 
 

Onbekende zelf: het gebied van de persoonlijkheid dat noch de persoon zelf, noch de 
anderen kennen. Het gaat hier meestal om de sterkere impulsen, om verdrongen wensen 
en angsten. Deze zaken worden meestal uit het bewustzijn gehouden omdat ze te bedrei-
gend zijn voor de persoon. Toch werken deze krachten indirect in ons handelen door en 
vormen ze vaak de uiteindelijke bron van veel patroonmatig en moeilijk te veranderen ge-
drag. Dit terrein is niet bespreekbaar in de dagelijkse interactie. 

 
vrije ruimte 
 
 

 
blinde vlek 

 
verborgen 

gebied 

 
onbekende 

zelf 
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Om de verstandshoudingen / de onderlinge relaties tussen medewerkers (zowel leidingge-
vend als niet leidinggevend) te verbeteren is het belangrijk dat de vrije ruimte zo groot mo-
gelijk is en dat de blinde vlek en het verborgen gebied zo klein mogelijk wordt gemaakt. Je 
kunt er zelf voor zorgen dat de “vrije ruimte” groter wordt; door meer openheid tussen de 
mensen en door het geven van goed onderbouwde feedback. Zo zorg je voor een betere 
benutting van de aanwezige vaardigheden en competenties. 
 
(Bron: DWC document ‘Starttrainingen mapinhoud compleet januari 2013’) 
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Bijlage V: De gedragspiramide 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bron: DWC document ‘Startmap De Bosrand ambassadeurs augustus 2014’) 

http://www.d-w-c.nl/
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