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Toelichting op deze bijlage 
 
 
 
Dit document is een bijlage bij het evaluatieonderzoek naar het cultuurveranderprogramma ‘De 
Werkvloer Centraal’ (DWC). Dit onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam in op-
dracht van het Ministerie van VWS. Het document bevat een beschrijving van het DWC traject zoals 
dat bij Anta Zorg werd ingezet in de periode 2013-2014. Samen met de beschrijvingen van de DWC 
trajecten bij vijf andere zorgorganisaties vormde deze beschrijving het materiaal waarop het over-
koepelende onderzoeksrapport is gebaseerd. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen ten 
aanzien van de inzet van het DWC programma en cultuurveranderprogramma’s in de zorg in het 
algemeen. 
 
Het onderzoek binnen Anta Zorg vond plaats bij een intramurale team en een thuiszorgteam. Het 
DWC traject van Anta Zorg als geheel in ogenschouw nemen was dan ook uitdrukkelijk 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. 
 
Evaluatie van het DWC programma geschiedde volgens het Realist Evaluation model. Dit houdt in 
dat er per traject factoren werden geïdentificeerd die een bevorderend of belemmerend effect had-
den op de werking van het DWC programma (zie het overkoepelende rapport voor een uitgebreide 
toelichting).   
 
In Hoofdstuk 1 wordt de aanleiding van de inzet van DWC bij Anta Zorg en het oorspronkelijke Plan 
van aanpak besproken. In Hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de methode van onderzoek. 
Hoofdstuk 3 bevat een analyse van het DWC traject bij de twee teams die gevolgd zijn. De geïdentifi-
ceerde “bevorderende” en “belemmerende” factoren zijn aan het begin van iedere analyse samenge-
vat in een tabel. 
 
Namen van personen, zorgteams, locaties en plaatsen zijn in dit rapport gefingeerd. In enkele geval-
len zijn details van personen zoals achtergrond en leeftijd gewijzigd om anonimiteit te kunnen waar-
borgen.   
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Zorgorganisatie Anta Zorg  
(gegevens uit 2013) 
 
Cliënten intramuraal: 1458  
Cliënten extramuraal: 4080 
Typen dienstverlening: een breed pakket van 
diensten op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn.  
Medewerkers: 3309 
Omzet: 146 miljoen 
 
 
 

1 Introductie 
 
 
 
Deze paragraaf bevat een korte profielschets van de organisatie en een korte uiteenzetting van de 
aanleiding voor de inzet van DWC in Anta Zorg. 
 

1.1 Aanleiding 
 
Eerdere inzet DWC succesvol 
 
Om de nieuwe besturingsfilosofie, opgesteld in 2008, in 
de praktijk tot uiting te brengen, werden er binnen de 
organisatie diverse programma’s opgezet. Om de me-
dewerkers “in hun kracht te zetten1”, werd in 2010 voor 
het DWC programma gekozen. DWC werd ingezet in vijf 
intramurale locaties. Het traject was volgens de organi-
satie naar tevredenheid verlopen: er waren al veel suc-
cessen behaald2. De intern projectbegeleider sprak over 
meer “volwassenheid”. Men concludeerde: “De Werk-
vloer Centraal helpt Zorgbalans om te komen tot cliënt 
gericht werken door betrokken medewerkers die in zelfstandige en zelfsturende teams werken, on-
dersteund door het management.”2 Vanwege de waargenomen successen van DWC werd op strate-
gisch niveau de samenwerking tussen de In voor zorg coach en Anta Zorg geïntensiveerd. In 2011 
werd DWC geïntegreerd met verbeterprogramma Kaizen3, zodat deze programma’s in samenhang 
konden worden toegepast. 
 
In 2012 werd DWC opnieuw ingezet en wel tweemaal: er vond een traject plaats bij de thuiszorg-
teams en in verzorgingshuis De Lepelaar.  
 
Verbetering t.o.v. het vorige traject: managers vanaf het begin betrekken 
 
Een belangrijk inzicht uit het vorige traject was dat de betrokkenheid van alle managementlagen 
cruciaal was voor het slagen van het programma. Voor het tot stand brengen van een andere cul-
tuur, waar het DWC programma de organisatie in ondersteunt door medewerkers een andere ma-
nier van werken aan te leren, was het noodzakelijk dat managers hierop aansloten met hun stijl van 

                                                           
1 Citaat intern projectbegeleider DWC. 
2 Plan van aanpak Anta Zorg, dd. 27-12-2012. 
3 Kaizen betekent “verbetering” in het Japans. Deze methode focust op continue verbetering in organisatiepro-
cessen waarmee onder andere verspilling van tijd en middelen aangepakt kunnen worden. Anta Zorg wilde 
hiermee de zorg naar een hoger kwaliteitsniveau tillen. Bron: http://www.invoorzorg.nl/ivz/praktijkvoorbeeld-
Anta Zorg-omhelst-kaizen.html 
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leidinggeven: zij moesten “fakkeldragers” zijn, aldus de intern projectbegeleider. In dit tweede tra-
ject zorgde daarom de trajectbegeleider ervoor dat teammanagers (intramuraal) en teamcoach 
(thuiszorg) nauw betrokken waren bij de trajecten van de teams. Daarnaast was gebleken dat inte-
gratie van DWC bij andere instrumenten van de organisatie belangrijk was. DWC werd daarom op-
nieuw gelinkt aan verbeterprogramma Kaizen en de Kaizen coaches ontvingen een DWC training. 
Van de trajecten van de teams die voor dit onderzoek gevolgd werden, maakte Kaizen in beperkte 
mate deel uit. De intern projectleider geeft 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. 
 

1.2 Traject thuiszorg: ondersteuning transitie buurtteams 
 
Aanleiding inzet DWC 
 
In 2012 stond Anta Zorg aan de voet van een grote transitie van haar thuiszorgtak. De huidige teams 
van 30-40 medewerkers wilde men gaan omvormen tot kleine, zelfsturende buurtteams van maxi-
maal 15 medewerkers per team. Men wilde zo anticiperen op de extramuralisering die lokaal of re-
gionaal georganiseerde zorgnetwerken tot gevolg zou hebben.  
 
De beoogde constructie van de zelfsturende buurtteams was als volgt4: 

- Klein team van 10-15 medewerkers van verschillende opleidingsniveaus 
- Kleine cliëntenpopulatie (de buurt rondom het kantoor van het team) 
- Allen functioneren als generalist, d.w.z. een wijkverpleegkundige (niveau 5) had dezelfde 

zorgtaken als een verzorgende (niveau 3). 
- Naast de zorgtaken vervullen de meeste teamleden een teamrol (o.a. planning, roostering, 

kwaliteit, personeelszaken). 
- Geen hiërarchie: alle medewerkers zijn gelijk en maken samen beslissingen. Wel heeft de 

wijkverpleegkundige een coördinerende rol. 
- Een teamcoach ondersteunt het team op afroep. Deze coach heeft geen lijnfunctie. 

 
Daarnaast werd het “Ondersteuningspunt” (OP) opgezet waar de buurtteams met vragen terecht 
konden. Anta Zorg vroeg DWC om de “zachte kant” van de transitie te begeleiden. DWC werd on-
derdeel van het transitieprojectplan van Anta Zorg en DWC, dat tot dan toe alleen programma’s voor 
intramurale instellingen had verzorgd, realiseerde een programma op maat.  
 
Men startte de transitie met een pilot waarbij twee grote thuiszorgteams werden omgevormd tot 
negen kleine buurtteams. Aan elk van de teams werd een buurt aangewezen als werkgebied. In hun 
buurt werd ook een kantoor voor hen ingericht, van waaruit zij opereren als zelfsturend team. Over 
de teamleden werd een aantal teamrollen verdeeld (o.a. planning, personele zaken), die hen samen 
in staat stelden om zelfstandig te functioneren. De wijkverpleegkundige kreeg een functie met vijf 
rollen, waaronder een coachende rol die gericht was op het werken in een zelfsturend team. De 
teammanager van de twee thuiszorgteams kreeg de rol van teamcoach voor de negen pilotteams, 

                                                           
4 Document “Balans in de buurt”, dd. maart 2013. 
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wat inhield dat hij niet langer hun lijnverantwoordelijke was. Ook de rol van de ondersteunende 
diensten (ICT, HRM) veranderde en ook op andere niveaus binnen de organisatie verwachtte men 
dat de pilot zijn weerslag zou hebben. In september 2012 ging het DWC programma voor de thuis-
zorgteams van start. 
 
DWC zou ondersteuning bieden bij de pilot van de transitie en de omvorming van twee grote thuis-
zorgteams tot negen kleine buurtteams (ook wel pilotteams genoemd) begeleiden. Ook zou DWC de 
teamcoach begeleiden en coachen in zijn nieuwe rol. 
 
Projectstructuur 
 
De pilot had een eigen kernteam, met deelprojecten zoals HRM, opleiding en zorgproces. Vooraf-
gaand aan de start van het DWC programma had er intensief overleg en afstemming over het ver-
loop van de uitrol van het programma DWC plaatsgevonden met de directeur thuiszorg, de project-
leider van het thuiszorgprojectteam, het kernteam, de teamcoach, de intern projectbegeleider DWC 
en trajectbegeleider tevens trainer Machteld. Het kernteam had regelmatig afstemming met de 
stuurgroep waarin de Raad van Bestuur zitting had. 
 
Doelstellingen 
 
De doelstelling van het DWC programma was ondersteuning bieden bij de pilot van de transitie en 
de omvorming van twee grote thuiszorgteams tot negen kleine buurtteams begeleiden. Hoofdzake-
lijk hield dit in: 

A. Het trainen van de medewerkers zodat zij een zelfsturend team konden vormen en als team 
zelfstandig konden functioneren, alsmede 

B. Het coachen van de teamcoach van de negen teams. 
 
Opzet DWC programma 
 
Het DWC programma was ingedeeld volgens het DWC fasemodel, waarbij onderscheid werd ge-
maakt tussen drie fasen: motiveren, professionaliseren en verbinden. De doelen per fase waren als 
volgt5:  

- Fase 1: “het team te leren wat zelfsturing en taakverdeling is en te leren communiceren met 
elkaar waarbij feedback geven bij de eerste stappen hoort.”  

- Fase 2: “het verantwoordelijk worden van medewerkers voor resultaten in kwaliteit, produc-
tie en acquisitie plegen van cliënten door proactief zelf contacten te ontwikkelen bij huisart-
sen en ziekenhuizen.”  

- Fase 3: “het team is verantwoordelijk voor de resultaten, de werving en selectie van colle-
ga’s, acquisitie plegen van cliënten en kwaliteit van zorg handhaven.”  

 
  

                                                           
5 Plan van aanpak DWC voor Anta Zorg, dd. 27-12-2012. 
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Tijdens het traject werd er geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende fases. Voor 
het gemak en de leesbaarheid van dit rapport is ervoor gekozen het rapport wel op te delen in drie 
fases. Fase 1 betreft hier de aanloop naar de transitie naar zelfsturing en het eerste begin (november 
2012 - februari 2013), fase 2 de periode waarin het team de nieuwe werkwijze zich eigen maakte 
(maart 2013 – december 2013), en met fase 3 ten slotte wordt de periode januari 2014 – juli 2014 
aangegeven. Iedere fase werd afgesloten met een voortgangsrapportage aan In voor zorg!.  
 
Teamtraject. In fase 1 werden medewerkers getraind in hun nieuwe rol als medewerker van een 
zelfsturend team en in hun teamrol. Er werd een “talentscan” gedaan met als bedoeling deze te 
gebruiken om de teamrollen onder de teamleden te verdelen, echter uiteindelijk bleek dat deze 
onvoldoende handvatten bood, waarop besloten werd om de teamleden het verdelen van de team-
rollen onderling zelf te laten regelen onder leiding van de DWC coach. Aan het begin van fase 1 von-
den een kick off en starttrainingen plaats en later verdiepingssessies. In deze sessies werden aan de 
hand van de uitkomsten van de eerste Klimaatscan de verbeterpunten per team in kaart gebracht en 
werden zelfsturing en zaken als communicatie, feedback, delegeren en samenwerken behandeld. 
Verder waren de teamcoach en trainer Machteld regelmatig ter ondersteuning aanwezig bij team-
vergaderingen. Ook werd er een extra sessie ingelast om uitleg te geven over de productiecijfers. In 
fase 2 vond een volgende verdiepingssessie plaats en was DWC oproepbaar bij problemen of calami-
teiten. Aan het eind van fase 3 waren dialoogbijeenkomsten gepland. 
 
Wijkverpleegkundigen traject. In het tweede gedeelte van fase 1 vonden er verdiepingssessies voor 
de wijkverpleegkundigen plaats, omdat zij een belangrijke schakel werden bevonden in de buurt-
teams. 
 
Teamcoach traject. De teamcoach werd opgeleid om uit de rol van manager en in de nieuwe rol van 
coach te stappen, door middel van het volgen van de opleiding bij DWC, een externe opleiding tot 
coach en “on the job” coaching van de trajectbegeleider. De ondersteuning van de teamcoach zou 
aanwezig blijven maar minder worden gedurende het traject. De teamcoach werd vanaf het begin 
betrokken bij het teamtraject6. 
 
NB: Een normaliter belangrijk onderdeel van het DWC programma, de Tijd-Voor-Onszelf bijeenkom-
sten (TVO’s), waren geen onderdeel van het traject. De reden hiervoor was dat het a) logistiek zeer 
lastig was om alle medewerkers van het team iedere twee weken uit te roosteren en b) bovendien 
zou dit teveel verletkosten met zich mee brengen. De TVO’s vormden dan ook geen onderdeel van 
het extramurale DWC programma. Ook werd er om die reden geen IB-er opgeleid. In plaats daarvan 
werd de teamcoach opgeleid in zijn nieuwe rol. 
 
  

                                                           
6 Een belangrijk inzicht uit het vorige traject was dat de betrokkenheid van alle managementlagen cruciaal was 
voor het slagen van het programma. Omdat DWC bijdraagt aan een andere cultuur en een andere manier van 
werken, werd het noodzakelijk geacht dat managers hierop aansluiten met hun stijl van leidinggeven: zij moes-
ten “fakkeldragers” zijn. In dit tweede traject werd daarom teamcoach nauw betrokken bij de traject van het 
team. 
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1.3 Traject De Lepelaar 
 
Aanleiding inzet DWC 
 
Toen Anta Zorg hoorde dat een tweede In voor zorg! traject mogelijk was vanwege het evaluatieon-
derzoek van de Universiteit van Amsterdam7, besloot Anta Zorg een uitvraag te doen. Het traject 
werd hen gegund.  
 
De vorm en inhoud van het UvA onderzoek waren op dit moment in het proces echter nog in ont-
wikkeling, wat invloed had op de aanloop van het DWC traject bij Anta Zorg. Omdat het DWC pro-
gramma voor de thuiszorg transitie op maat was gemaakt en dus geen regulier programma was, 
stelden de opdrachtgevers aan Anta Zorg de voorwaarde dat er ook een regulier DWC traject werd 
uitgerold op een intramurale locatie waar minstens 100 medewerkers werkzaam zijn. Er werd gere-
deneerd dat, aangezien het onderzoek als doel had de DWC methodiek te evalueren, deze ook dien-
de te worden toegepast in de setting waar het programma voor ontworpen was, namelijk een in-
tramurale setting. Anta Zorg koos voor De Lepelaar, een verzorgingshuis, omdat men de indruk had 
dat dit een redelijk goed functionerende locatie was waar zeker ook verbetering mogelijk was. Op 
deze locatie werd eveneens een DWC traject uitgerold. 
 
Profiel De Lepelaar 
 
De Lepelaar was ten tijde van het onderzoek een verzorgingshuis in IJmuiden. In 2013 woonden er 
138 bewoners met gemiddeld een lage ZZP. Er werkten 116 medewerkers onder leiding van een 
teammanager zorg en een teammanager facilitair. De 8 zorgteams waren net voor de start van het 
DWC programma samengevoegd tot twee teams. Zij werden aangestuurd door de teammanager 
zorg. Ook de medewerkers van de huiskamers voor PG-bewoners en dagbesteding vielen onder deze 
teammanager. De facilitair teammanager gaf leiding aan medewerkers van gastvrijheid, keuken, 
woonzorg (huishouding en ontbijt) en de technische dienst.  
 
De opdracht voor DWC was: een verdere transformatie naar professionele teams, waarbij de vol-
gende stap is volgt de stap naar zelfstandig opererende teams, die vanuit een positieve insteek sa-
menwerken aan optimale en afgestemde zorg. Later in het traject ontstonden aanvullende doelstel-
lingen vanwege een aantal belangrijk ontwikkelingen. Ten eerste sloot verzorgingshuis Bloemenhof. 
De bewoners en medewerkers werden ondergebracht op andere Anta Zorg locaties, waardoor er 
mogelijk in korte tijd meer bewoners en medewerkers in De Lepelaar terecht zouden komen. Daar-
naast startte men anticiperend op de toekomst een proef met het scheiden van wonen en zorg, via 
een woonservicearrangement voor zeven appartementen. De aanvullende opdracht voor DWC in De 
Lepelaar was daarom om de medewerkers te ondersteunen in het meer thuiszorggericht te gaan 
werken. Thuiszorggericht werken hield in dat medewerkers zich realiseren dat bewoners in een ap-
                                                           
7 In samenspraak met de opdrachtgever van het onderzoek, het Ministerie van VWS, werd besloten om in 
zeven organisaties de methodiek van DWC te onderzoeken. Om te bespoedigen dat zeven organisaties aan de 
slag gingen met de DWC methodiek, maakte In voor zorg! mogelijk dat organisaties die DWC wilden inzetten 
een tweede gesubsidieerd Invoorzorg! traject gegund werd. 
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partement wonen dat van henzelf is, en zij dus een eigen thuis hebben. Daarnaast was het belangrijk 
dat ze een goede service en kwaliteit boden, omdat bewoners bij het scheiden van wonen en zorg 
vrij zijn in hun keuze voor een zorgaanbieder. 
 
Projectstructuur 
 
Het DWC programma in De Lepelaar werd ondergebracht bij de directeur intramuraal. Over de 
voortgang vond geregeld overleg plaats tussen de directeur intramurale zorg, de intern projectbege-
leider DWC en de trajectbegeleider. 
 
Doelstellingen 
 
De doelstelling luidde: “De teams zelfstandiger positioneren, zodat medewerkers hun eigen verant-
woordelijkheid (kunnen) voelen en hun eigen support (leren) organiseren gericht op heldere doel-
stellingen.” De doelstelling was dus minder vastomlijnd dan bij de thuiszorgopdracht. Men sprak in 
het plan van aanpak over een “ontdekkingstocht”.  
 
Opzet DWC programma 
 
Naast de zorgmedewerkers van De Lepelaar werden ook de medewerkers facilitair en hun teamma-
nager in het programma betrokken, omdat de samenwerking tussen zorg en facilitair niet goed ver-
liep volgens het management: er werd “een hiërarchisch verschil gevoeld8”.   
 
Teamtraject. Het doel van fase 1 was een transformatie naar professionele teams, met aspecten als 
bejegening van cliënten, multidisciplinaire samenwerking en aansturing. Er vonden een kick-off, 
starttrainingen, en TVO’s plaats onder leiding van een IB-er. Er werden twee IB-ers geselecteerd die 
elders in de organisatie werkzaam waren in de zorg. Verder volgden medewerkers facilitair de work-
shop “Gastvrij dat zijn wij” voor facilitair met ondersteuning van de trajectbegeleider. In fase 2 zou 
men worden opgeleid tot zelfstandig opererende teams die de cliënt centraal zetten en de zorg op-
timaal op hem afstemmen. De TVO’s werden in deze fase beëindigd en gevolgd door verdiepings-
sessies waarin de resultaten van de Klimaatscan besproken werden. Daarnaast vonden er work-
shops plaats met als thema de samenwerking tussen zorg en facilitair. In fase 3 zou de verbinding 
met de cliënt gezocht worden en zouden dialoogbijeenkomsten plaats gaan vinden. 
 
Teammanagerstraject. Coaching van de teammanagers vond op individueel niveau plaats. Zij wer-
den getraind in coachend leidinggeven en leerden om zelf sessies te leiden. De teammanagers wer-
den vanaf het begin betrokken bij het teamtraject5. Inzicht uit voorgaande trajecten was namelijk 
dat de borging van DWC via hen moest gebeuren. De trajectbegeleider zou de teammanagers dan 
ook vanaf het begin coachen en leren om zelf workshops te organiseren voor medewerkers. 
 
  

                                                           
8 Plan van aanpak Anta Zorg voor In voor zorg!, dd. 27-12-2012. 
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1.4  Metingen  
 
Om de effecten van het DWC traject te meten en monitoren tijdens het traject, gebruikte het pro-
jectteam verschillende instrumenten: de Klimaatscan van DWC, CQ index, en verzuimcijfers.  
 
Het projectteam DWC van Anta Zorg concludeerde aan het einde van het traject dat de “SMART 
resultaten”, namelijk de CQ index, resultaten van de 2-meting van de Klimaatscan, en het ziektever-
zuim onder het personeel, positief waren9. Het was niet altijd mogelijk gebleken om een voor- en 
nameting te doen (de CQ-index werd bijvoorbeeld alleen in 2013 afgenomen), ook werden er meer-
dere mogelijke oorzaken aangegeven voor de eindresultaten. 
 
  

                                                           
9 Eindrapportage In voor zorg !, dd. 21-5-2014. 
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2 Methode van onderzoek 
 
 
 

2.1  Dataverzameling 
 
Respondentgroepen 
 
Binnen De Lepelaar waren twee zorgteams, team boven (verdieping 0 t/m 4) en team beneden (5 
t/m 8), en de zorgmedewerkers die op de PG huiskamers werkten. Allen werden in het onderzoek 
betrokken. Omdat de samenwerking tussen zorg en facilitair niet goed liep en een groot aandachts-
punt vormde binnen het DWC programma, werden ook de teams facilitair meegenomen in het on-
derzoek. Hieronder vielen de medewerkers van het restaurant, de keuken, de winkel, gastvrijheid, 
en de woonzorgmedewerkers (zij deden huishoudelijk werk en verzorgen de maaltijden van bewo-
ners die op hun kamer eten). Tot slot werden de twee teammanagers zorg en facilitair in het onder-
zoek betrokken, omdat zij coaching ontvingen van de trainer en door haar werden opgeleid om zelf 
workshops voor medewerkers te organiseren. Verder werd de IB-er van De Lepelaar geïnterviewd en 
de directeur intramuraal. 
 
Van de negen pilotteams in het thuiszorgtraject werd Team Torenvalk gevolgd voor het onderzoek. 
Daarnaast werd de teamcoach in het onderzoek betrokken, omdat hij opgeleid en gecoacht werd 
door de trajectbegeleider. Ook werd een interview gehouden met de directeur thuiszorg. 
 
In onderstaande tabel staat een overzicht van de omvang van de verzamelde data10. 
 
Tabel 1: Overzicht dataverzameling 

 Organisatie/DWC Locatie De 
Lepelaar 

Thuiszorgteam 
Torenvalk 

Observaties 
(werkdagen) 

DWC  3 0,5 

 Meelopen in de zorg  5 5,5 
Totaal   8 6 
Interviews 
(aantal) 

Invoorzorg coach 2   

 Intern projectbegeleider 2   
 IB-ers  2 - 
 Directeur  2 2 
 Teammanager/coach  3 2 
 Zorgmedewerkers  15 9 
 Cliënten/familie  5 4 
Totaal   4 27 10 

                                                           
10 In deze casusbeschrijving is gebruik gemaakt van interviewtranscripties en observatieverslagen van Barbara 
Beek zoals die zijn opgetekend gedurende de eerste fase van het onderzoek. 
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Onderzoeksperiode 
 
Het DWC traject liep van oktober 2012 tot ongeveer eind juni 2014. Vanaf de start van het traject tot 
februari 2013 was er nog geen onderzoeker beschikbaar, waardoor dit deel van het traject helaas 
alleen retrospectief deel uitmaakt van het onderzoek. Met name voor het onderzoek naar het traject 
van het thuiszorgteam was dit jammer aangezien voor hen met name in de beginperiode DWC bij-
eenkomsten plaatsvonden. In de onderzoeksperiode zijn er voor het team nog slechts twee DWC 
bijeenkomsten geweest die de onderzoeker helaas ook niet heeft kunnen bijwonen.  
 
Het onderzoek startte in februari 2013. In deze maand voerde onderzoeker Barbara Beek een deel 
van het onderzoek uit. Onderzoeker Susanne van den Buuse werd op 1 april 2013 aangesteld en nam 
vanaf die datum het onderzoek over. De onderzoeksperiode liep van februari 2013 t/m februari 
2014, waarbij de onderzoeker in april-juni 2014 nogmaals terugkeerde voor een “nameting”.  
 

2.2  Werkwijze en rol onderzoeker 
 
Bij het observeren probeerde de onderzoeker zoveel mogelijk op de achtergrond aanwezig te zijn. Zij 
maakte aantekeningen op een kladblokje (bij het meelopen) of laptop (bij vergaderingen). Interviews 
werden opgenomen bij toestemming.  
 
De onderzoeker bevond zich niet in een gemakkelijke positie vanwege een aantal redenen. Ten eer-
ste was het vanwege haar relatief korte aanwezigheid (inherent aan de onderzoeksopzet) lastig om 
een goede vertrouwensband met de medewerkers op te bouwen. Ten tweede vond men het vaak 
lastig om onderscheid te maken tussen de onderzoeker en het onderzoeksonderwerp, het DWC pro-
gramma, en had men de neiging de onderzoeker als onderdeel van DWC te beschouwen. Daarnaast 
zorgde de sluiting van locatie Bloemenhof en andere organisatieontwikkelingen voor onrust onder 
het personeel vanwege de mogelijke personele verschuivingen, een context waarin het lastig is om 
een vertrouwensband op te bouwen.  
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3 Analyse van het DWC traject 
 
 
 
In deze paragraaf volgt een inhoudelijke analyse van het DWC traject. In paragraaf 3.1 wordt aller-
eerst een analyse op strategisch niveau beschreven van het DWC traject van Anta Zorg op strate-
gisch niveau. Vervolgens worden de subtrajecten besproken. In paragraaf 3.2 wordt het traject van 
thuiszorgteam Torenvalk besproken. In paragraaf 3.3 komt het intramurale traject van de teams van 
verzorgingshuis De Lepelaar aan bod.  
 

3.1 Strategische analyse DWC traject Anta Zorg 
 
De twee DWC subtrajecten voor intra- en extramuraal waren erg verschillend. Toch zijn er enkele 
bevindingen te schetsen op strategisch niveau. In deze paragraaf komen deze aan bod. 
 
De doelstellingen van de subtrajecten bleken bepalend voor de waargenomen uitkomsten. Het 
thuiszorgtraject had een specifiek doel, waar het doel van De Lepelaar minder vastomlijnd was. Het 
projectteam dacht dat hierdoor in De Lepelaar minder concrete resultaten werden bereikt dan in de 
thuiszorg. In De Lepelaar was dit zichtbaar in de TVO’s: hier ontbrak richting en al snel stonden deze 
bij medewerkers bekend als “praatuurtje” waar zij weinig meerwaarde van inzagen. 
 
De positie van de intern projectbegeleider (in dit traject programmamanager genoemd) bleek daar-
naast van groot belang. Anders dan in de meeste trajecten was de functie van intern projectbegelei-
der DWC een aparte, op zichzelf staande functie in plaats van een aanvullende rol. Zij had geen zit-
ting in het MT en hierdoor minder invloed op het programma. Wel gaf zij gaf aan in directe lijn met 
de directeur Zorg te staan en eveneens over de mogelijkheid te beschikken om in andere overleg-
vormen het programma onder de aandacht te brengen bij middenkader en hoger kader en in sa-
menwerking met HR. Dat zij geen zitting in het MT had zorgde wel dat zij het programma minder 
goed op het vizier kon houden van het management team dan zij wilde. Voor het slagen van het 
programma werd noodzakelijk geacht dat er een goede aansluiting was met de organisatie (bijvoor-
beeld project “Joost” bleek goed binnen het DWC programma te passen). Daarnaast was het belang-
rijk dat DWC de gewenste verandering ondersteunde, maar dat de organisatie deze leidde en initi-
eerde en het niet aan DWC liet om maatregelen te treffen. De trajectbegeleider waakte ervoor dat 
dit gebeurde door de teammanagers vanaf het begin van het traject te coachen en steeds meer ver-
antwoordelijk te maken voor de inhoud van de sessies. Zij leerde dan ook niet alleen de medewer-
kers om meer verantwoordelijkheid te nemen, maar ook de teammanagers. 
 
De teamcoaches werden bij het thuiszorgtraject vanaf het begin en de teammanagers in De Lepelaar 
vanaf halverwege het traject toegevoegd aan de teamsessies. Het voordeel is dat de teammanagers 
zo opvolging konden geven aan de ideeën en acties van medewerkers die tijdens de sessies naar 
voren kwamen. Het nadeel is dat medewerkers de samenwerking met de teammanagers niet durf-
den te adresseren in de sessies. 
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De Klimaatscan resultaten leverden input voor sessies, vooral de NPS was concreet en bruikbaar. 
Echter, het verkrijgen van voldoende respons verliep bij beide trajecten erg moeizaam. Daarnaast 
duurde de verwerking vrij lang, waardoor op het moment van bespreken de resultaten al een paar 
maanden oud waren. Verder nodigden de resultaten, ondanks dat getracht werd hier zorgvuldig 
mee om te gaan, uit tot het beoordelen van de groepen die de vragenlijst hadden ingevuld, terwijl 
de vragenlijst hiervoor niet bedoeld was. Ook gaven sommige medewerkers aan sociaal wenselijke 
antwoorden te geven, omdat men bang was dat bij slechte resultaten er extra sessies zouden wor-
den ingelast. Desondanks werd de Klimaatscan als een bruikbaar instrument ervaren door de team-
managers. 
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Tabel 2: Overkoepelende belemmerende en bevorderende factoren voor de DWC trajecten van het intramurale en het extramurale team 

Hoofddoel Instrumenten Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
Professionaliseren 
van medewerkers: ze 
zijn doelgericht, 
werken multidisci-
plinair samen en 
denken vanuit de 
cliëntbehoeften. Hun 
teammanagers on-
dersteunen en facili-
teren hen hierbij. 

- Trainingen en 
workshops voor 
medewerkers 

- Intervisie met 
teammanagers 

- Aanstellen van  
IB-ers onder de 
medewerkers 

- Klimaatscan 

Strategisch niveau organisatie 
+ Doelstelling is concreet, DWC heeft een duidelijk doel 
+ DWC gebruiken als ondersteuning en niet om mede-

werkers te beoordelen op hun functioneren 
 
Strategisch niveau DWC 
+ Gebruiken van werkvormen die reeds aanwezig zijn in 

de organisatie (project “Joost”) 
+ DWC trainer spreekt medewerkers aan op hun gedrag 

en houdt hiermee de teammanagers uit de wind. 
+ Coaching en interventies op alle organisatieniveaus, 

zodat men bij elkaar aansluit 
 
Klimaatscan 
+ Klimaatscan geeft input tot het bespreken van verbe-

terpunten aangedragen door cliënten en medewer-
kers 

 
 

 
 
 

Strategisch niveau organisatie 
- Doelstelling is bij aanvang nog niet concreet gefor-

muleerd, waardoor het programma in eerste instan-
tie richting mist 

- Inbedding DWC bij HR in plaats van in de lijn leidt 
ertoe dat het lastig is voor het projectteam om het 
programma bij het managementteam in beeld te 
houden 

 
Strategisch niveau DWC 
- De aanwezigheid van teammanagers in de sessies 

maakt dat medewerkers de samenwerking met hen 
niet durven te adresseren  

- Risico is het praten over collega’s die niet aanwezig 
zijn in de sessie 

- IB-ers voor wie het lastig blijkt om een groep me-
dewerkers te coachen en richting te geven 
 

Klimaatscan 
- Klimaatscan wordt soms gezien als een beoorde-

lingsinstrument, waarschijnlijk vanwege de kwanti-
tatieve aard. Ondanks zorgvuldige instructie vanuit 
DWC en vanuit het management over hoe de resul-
taten moeten worden gelezen, nodigt het instru-
ment uit tot interpretatie van de resultaten als feite-
lijk en daarmee tot het beoordelen van teams en 
personen 

- Medewerkers geven aan sociaal wenselijk te ant-
woorden. 

- Veel andere metingen tegelijkertijd, waardoor het 
moeilijk is om genoeg respons te krijgen 

- Het moment dat de Klimaatscan resultaten worden 
besproken, zijn deze vaak alweer achterhaald 
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3.2 Traject Thuiszorgteam Torenvalk 
 
Thuiszorgteam Torenvalk was één van de negen buurtteams dat werd samengesteld vanuit twee 
grote thuiszorgteams. Bij de start van de pilot was het team nog niet geheel compleet, maar uitein-
delijk zou het team bestaan uit 14 medewerkers en de volgende samenstelling kennen: twee wijk-
verpleegkundigen (niveau 5), twee verpleegkundigen (niveau 4), drie verzorgenden niveau 3 IG en 
zeven verzorgenden niveau 3. Degene die teamcoach van het team zou worden was de voormalig 
teammanager Wouter.   
 
Samenvatting 
 
Het doel van het DWC traject bij de thuiszorgtak van Anta Zorg was het ondersteunen van de transi-
tie naar zelfsturende, kleinschalige buurtteams. DWC verzorgde de starttrainingen en trainingen 
voor de medewerkers in hun nieuwe teamrol. De start beschreven medewerkers achteraf als moei-
lijk en heel erg wennen: men had het gevoel in het diepe te zijn gegooid, kennis en vaardigheden 
misten nog. Men moest wennen aan de nieuwe rollen (de teamrol, wijkverpleegkundige, het geza-
menlijk beslissen als team) en aan de nieuwe rol van de teammanager als teamcoach. Verder ervoer 
men dat ondersteunende diensten nog onvoldoende ingericht waren op zelfsturende teams, wat 
soms voor problemen zorgde. Zowel teamcoach als medewerkers gaven aan dat de ondersteuning 
van de DWC trainer onmisbaar was geweest bij het opstarten van het team. Extra DWC bijeenkom-
sten waarin sluimerende conflicten naar de oppervlakte werden gehaald en extra DWC trainingen, 
zoals de training voor teamrolhouders, werden als waardevol ervaren en hielpen het team verder op 
weg naar zelfsturing. Wel bleef men behoefte houden om bij grotere problemen, zoals het aanspre-
ken van een teamlid dat niet goed functioneert, een beroep te kunnen doen op de directeur of de 
teamcoach en was het voor medewerkers belangrijk dat zij het oplossen van het probleem in dit 
geval niet bij het team bleven terugleggen. Dit was volgens de intern projectbegeleider, die vaker 
transitie/verandertrajecten had begeleid, kenmerkend voor dergelijke trajecten. 
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Tabel 3: Belemmerende en bevorderende factoren voor het DWC traject van thuiszorgteam Torenvalk 

Hoofddoel Instrumenten  Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
Zelfsturende 
teams creëren 

- Trainingen 
zelfsturing 

- Trainingen 
teamrollen 

- Verdiepings-
sessies 

- Extra thema-
bijeenkomsten 

- Intervisie team-
coach 

 
 
 

Vanuit het team 
+ Rustige en stabiele wijkverpleegkundige 
+ De teamcoach legde de verantwoordelijkheid voor het oplos-

sen van problemen bij het team zelf 
 
Vanuit de organisatie 
+ Medewerkers zelf hun team laten kiezen 
+ De ruimte geven om eigen ideeën uit te proberen 
+ Directeur en teamcoach sloten regelmatig aan bij teamverga-

deringen en hielden zo voeling met wat speelde 
+ Directeur en teamcoach waren bereikbaar voor vragen 
+ Directeur en teamcoach informeerden het team over de laat-

ste ontwikkelingen en vertaalden beleid naar praktijk 
+ Directeur en teamcoach wezen niet zomaar teamideeën af, 

maar legden de consequenties op de lange termijn uit 
+ De teamcoach gaf handvatten  
+ Elkaar aanspreken was lastig aangezien niemand de leiding 

had. Daarom werd het als prettig ervaren wanneer de direc-
teur af en toe aanschoof en het team aansprak  

 
Strategisch niveau DWC 
+ Trainer bleef op afroep beschikbaar voor de teams 
+ Blijvende coaching van de teamcoach 
 
Inhoudelijk niveau DWC sessies 
+ Structuur aanbrengen in de overvloed van informatie 
+ Zaken werden bespreekbaar gemaakt die tot nu toe onbe-

spreekbaar bleven 
+ Uitdiepen van de inhoud van de teamrollen  
+ Medewerkers zelf laten nadenken over oplossingen 
+ Ruimte geven om ideeën te ventileren 
+ Handvatten geven, bijvoorbeeld medewerkers aansporen om 

een probleem in de teamvergadering te bespreken 
+ Handvatten geven aan de teamcoach die hij kan gebruiken ter 

Vanuit de organisatie 
- Teveel informatie geven in korte tijd maakt dat mede-

werkers zich overweldigd voelen 
- Door een snelle overgang naar zelfsturende teams voe-

len sommige medewerkers dat zij in het diepe worden 
gegooid 

- Ondersteunende diensten waren nog niet (volledig) inge-
steld op zelfsturende teams, waardoor zij soms belem-
meringen ervoeren 

- Teamleden werden aan het begin gevraagd onderling de 
teamrollen te verdelen, waarna sommigen het gevoel 
hadden dat hun teamrol niet bij hen paste  

- Beginnen voordat het team compleet is, zorgt tijdelijk 
voor verwarring  

- Het team onvoldoende de tijd geven om problemen zelf 
op te lossen 

- Probleem bij het team terugleggen wanneer zij aangeven 
dat zij een probleem niet zelf of met ondersteuning van 
het OP kunnen oplossen 

- Wijkverpleegkundige verwart haar coördinerende rol 
soms met een overstijgende rol 

- Initiatieven vanuit de teams onvoldoende ondersteunen 
of faciliteren zorgde ervoor dat medewerkers minder 
gemotiveerd raakten om initiatief te nemen 

- Het team het gevoel geven dat zij grote beslissingen zelf 
moeten maken  

- Taken aan het team geven en die vervolgens weer bij 
hen wegnemen maakte dat men het gevoel had dat er 
geen vertrouwen was in het team 

- Medewerkers ervaren soms dat er weinig beloning of 
complimenten worden gegeven door het management 
en dat zij alleen contact opnemen bij problemen 

 
 



 

18 
 

ondersteuning van de teams 
+ De teamcoach zelf bijeenkomsten laten organiseren onder 

begeleiding 

Strategisch niveau DWC 
- Het moment dat de Klimaatscan resultaten werden be-

sproken, waren deze alweer achterhaald 
- Dialoogsessies konden volgens de medewerkers niet 

worden gerealiseerd omdat zij veel cliënten hiervoor fy-
siek of mentaal niet geschikt achtten. 
 

Vanuit het team 
- Medewerkers die onvoldoende computervaardigheden 

hadden zorgen ervoor dat anderen meer werk hadden 
- Wijkverpleegkundigen die teveel de leiding namen 
- De teamcoach legde teveel hulp vragen terug bij het 

team  
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Fase 1: opstartfase (oktober 2012 – februari 2013) 
 
De pilot ging van start met een kick-off. De meeste medewerkers kenden elkaar nog niet toen zij 
elkaar hier ontmoetten. Voorafgaand aan de kick-off hadden medewerkers zelf hun buurtteam mo-
gen kiezen: dit ervoeren ze als positief. Ze kozen hierbij voor de buurt, sommigen kozen ook voor 
collega’s. Er vonden in deze fase verschillende trainingen plaats, geleid door trainer Machteld. Hierin 
kwamen aan bod: informatie over de transitie, trainen van zelfsturingsvaardigheden (communicatie, 
feedback, delegeren en samenwerken), en keuze van en training in de teamrollen. Deze trainingen 
werden als waardevol ervaren, omdat Machteld structuur aanbracht in de overvloed van informatie.  
 
Coby: “Ik vond het heel prettig dat ze erbij was. Zij gaf namelijk een beetje sturing aan de gesprek-
ken. Want op een gegeven moment was het zoveel informatie en zoveel verhalen dat je het eigenlijk 
niet meer bij kon houden.”  
 
Men was gemengd positief over de veranderingen die hen te wachten stonden. De jonge, nieuwe 
wijkverpleegkundige had zin in het buurtteam, echter de wat oudere medewerkers wilden liever op 
de oude voet doorgaan. 
 
Ook gaf Machteld een aparte training voor de wijkverpleegkundigen en hun nieuwe rol, en een 
training aan de voormalig teammanager in zijn nieuwe rol als teamcoach. Hij werd verder on-the-job 
begeleid. 
 
In het diepe gegooid, maar dit gaf ook vrijheid 
 
Het team ervoer de start als een lastige, chaotische periode: er kwam veel op hen af. De overgang 
van de oude naar de nieuwe situatie werd als erg plotseling ervaren: men moest op de aangewezen 
dag meteen beginnen met de nieuwe werkwijze, zonder overgangsfase. Daarnaast bleken sommige 
zaken van bovenaf nog niet geregeld en ervoer men dat men te weinig tijd kreeg om zich voor te 
bereiden. Antoinette zei hierover: 
 
Antoinette: “En nu opeens word je in het diepe gegooid na 5 november, en dan is het letterlijk: zoek 
het maar uit! (…) Weet je, er is zoveel op je afgekomen dat je het niet meer weet. Ik weet nog wel, we 
zaten in Kennemerduin, we hadden de locatie nog niet. Dat vond ik wel heel slecht van Anta Zorg, het 
was allemaal veel te laat. (…) Wij hadden nog 3 weken om te starten, maar er was ook een team die 
had hem 30 oktober en die moesten 3 dagen later starten! (…) Die 16 oktober, je kende elkaar niet, je 
wist niet wat voor persoon je was, en toen moesten ’s middags nog die teamrollen verdeeld worden, 
dat ging heel gehaast.” 
 
Sommigen gaven aan het jammer te vinden dat er niets was gedaan met de talentscan die zij hadden 
moeten invullen. Deze had mogelijk kunnen zorgen voor een betere match tussen persoon en 
teamrol. Ook waren bij aanvang de teams nog niet compleet, waardoor het team in het begin perso-
nele problemen had bij het inplannen van diensten. 
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Na de training kreeg men de mogelijkheid om een kantoor te kiezen. Dit kantoor was voorzien van 
de benodigde faciliteiten zoals twee computers. Na twee weken voorbereiding moest men zelf aan 
de slag. Het zelf maken van de dienstenlijst werd als erg lastig ervaren, omdat dit voor degenen met 
de teamrol planning inhield dat ze wensen van hun collega’s moesten afwijzen. Antoinette gaf aan 
dat de inzet van trainer Machteld, die op afroep inzetbaar was, hierbij heeft geholpen door dit be-
spreekbaar te maken. 
 
Antoinette: “We kregen de dienstenlijst niet rond. Er waren mensen die zeiden: ik werk geen weeken-
den. Toen hebben we Machteld erbij gehaald, en die heeft het voor elkaar gekregen. Dat was heel 
confronterend allemaal en heel naar, maar de weekenden waren opgelost!”  
 
Antoinette verwees naar het feit dat met het bespreken van de diensten de discussie erg persoonlijk 
werd en sommigen ermee werden geconfronteerd met dat ze bij het aanvragen van diensten vooral 
aan zichzelf dachten. Verder was men blij dat men de ruimte kreeg om ideeën uit te proberen. Tege-
lijkertijd hadden sommige “uitprobeersels” wel grote gevolgen. Het team stelde bijvoorbeeld zelf 
een verpleegkundige aan voor 32 uur in de week, wat echter een te groot contract bleek in de prak-
tijk. Sommigen gaven aan dat ze bij dit soort strategische beslissingen wél graag meer sturing had-
den gewild. 
 
Nieuwe rollen in het team waren erg wennen 
 
Een andere zoektocht was die naar hoe invulling te geven aan de nieuwe rollen. De meeste leden 
hadden nu een teamrol, men was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de planning of personeelsza-
ken. Dit was echter een rol en geen functie, een onderscheid dat in de praktijk nog erg lastig bleek, 
omdat het niet de bedoeling was dat een teamrolhouder in zijn eentje de verantwoordelijk nam voor 
het maken van beslissingen op het gebied van zijn teamrol: iedere beslissing diende een teambeslis-
sing te zijn. Dit gebeurde niet altijd in de praktijk, aldus Antoinette.  
 
Antoinette: “Het moet niet zo zijn dat je aan de planner vraagt: mag ik dan vakantie? Nee, je gaat in 
een team bespreken, kan ik dan op vakantie. (…) Dat zijn wel valkuilen merk ik. Dat de teamrol een 
functie wordt, het is een rol!” 
 
Daarnaast verschilden de medewerkers in hun vaardigheden, wat maakte dat sommigen werk van de 
ander overnamen als zij hier beter in waren. Wijkverpleegkundige Lize bood bijvoorbeeld vaak aan 
computerwerk over te nemen van een collega, omdat zij hier handig in was. Dit zadelde haar wel 
met meer werk op. 
 
Lize: “Ik ben de jongste in het team, ik ben gewoon handig met computers en je weet hoe dat gaat, 
dan weten sommige mensen net hoe je ze aan moet zetten. Dus wat betreft tabelletjes maken ver-
pleegplannen, dat kan ik bij wijze van spreken in 10 minuten, terwijl andere mensen daar anderhalf 
uur op zitten te zwoegen, dan is het al gauw van wil jij dat even doen voor me?” 
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Twee wat oudere medewerkers van het team, Gea en Mina, weigerden vanaf het begin een teamrol 
op zich te nemen omdat zij geen computerwerk wilden doen. Eén van de twee medewerkers, Gea, 
bood aan om verantwoordelijk te zijn voor de kantoorinventaris en het water geven van de planten. 
Op deze manier nam zij toch ook een teamrol op zich. Dit voorbeeld laat zien dat het gezamenlijk 
dragen van een verantwoordelijkheid ervoor zorgde dat ieder zijn steentje wilde bijdragen. 
 
Bij de zoektocht naar de invulling van de rollen speelde DWC een belangrijke rol. In een verdiepings-
sessie werd aandacht aan dit onderwerp besteed, wat als heel waardevol werd ervaren, omdat hierin 
de rollen duidelijk werden onderscheiden. 
 
Antoinette: Ja, dat was van DWC, dat was heel goed. En daar kon je toen nog een probleem inbren-
gen wat speelde, dat vond ik wel heel goed. Dat was bij ons die niveau 4 en 5, dat speelde toen nog. 
Wat doet niveau 5, wat doet niveau 4, en wat doet niveau 3, en wat doet een verzorgende C.  
 
Ook de technische aspecten van het zelfsturen werden als lastig ervaren: hoe schrijf je precies je 
uren weg in het systeem? In een teamoverleg bleek dat niemand precies wist hoe het moest, waar-
door iedereen het op een andere manier deed. Volgens de medewerkers was het niet goed weg-
schrijven van de uren de reden voor de tegenvallende productiecijfers waar het management hen 
mee confronteerde. Op initiatief van de directeur thuiszorg werd een bijeenkomst belegd, geleid 
door trainer Machteld samen met teamcoach Wouter om te achterhalen wat de precieze reden was 
voor de tegenvallende productiecijfers. 
 

Box 1: Uitdiepen van redenen van tegenvallende productiecijfers 
 
Trainer Machteld deelt A4’tjes uit met de cijfers van het team. Ze geeft iedereen de mogelijkheid zijn toe-
lichting op de slechte cijfers. Enkele antwoorden: “Teveel personeel en te grote contracten”, “De uren 
worden niet goed weggeschreven”, “Er wordt teveel tijd op de teamrol geschreven”, “Sommige mensen 
schrijven teveel tijd op begin/einde ronde, terwijl daar andere afspraken over zijn”, “Grote contracten 
schrijven tijd weg aan andere dingen”. Machteld bewaakt dat men niet gaat zoeken naar oplossingen, maar 
puur en alleen naar het waarom op zoek gaat.  
 
“We hebben tevreden klanten, weinig ziekteverzuim. Productie moet niet ten koste van alles gaan” zegt 
een medewerker. Machteld legt uit dat je geen bedrijf kunt runnen als je aan het eind in de rode cijfers 
komt. Men zoekt verder naar oorzaken. Er ontstaat een verhitte discussie over de uren die iedereen heeft, 
hoe laat iedereen begint, en waarom de één wel 9 uur achter elkaar werkt en de ander zijn rooster heeft 
opgesplitst, omdat er ’s middags weinig werk is. De discussie wordt hiermee vaak persoonlijk. Machteld 
benadrukt dat dit soort zaken geschikt zijn om op teamvergaderingen te bespreken, en dat de cliënt de 
basis moet zijn waarop de roosters worden gebaseerd. Een voorstel daarover kan in de teamvergadering 
bedacht worden en vervolgens naar teamcoach Wouter worden gemaild. Wouter legt uit dat er al heel wat 
gewonnen kan worden met het besteden van minder tijd aan de start/einde route, en met minder uren 
besteden aan de planning. Machteld wijst het team er op dat ze altijd hulp kunnen vragen aan Wouter. 
 
Na de twee uur durende bespreking praat ik na met Wouter en Machteld. Machteld vertelt me eerst dat ze 
vindt dat Wouter de twee verpleegkundigen van het team wat strenger toe mag spreken omdat deze nog 
heel erg de cijfers verdedigen. Zij zouden degenen moeten zijn die juist de anderen doen inzien dat er iets 
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moet veranderen. Als we vervolgens, na een minuut of 10, naar buiten lopen, staat het hele team nog na te 
praten over de verdeling van uren.   
 

 
Bovenstaande casus laat zien dat de DWC bijeenkomst verder ging dan het bespreken van de oorza-
ken van de lage productiecijfers. Machteld liet de medewerkers zelf nadenken over oorzaken en gaf 
hen ruimte om hun ideeën te ventileren in de groep. Hierdoor kwamen onderlinge spanningen gere-
lateerd aan het invullen van uren en tijdsbesteding naar boven en werden deze besproken. Mach-
teld reikte geen oplossingen aan maar coachte medewerkers, ze moedigde hen aan om dit in team-
vergaderingen te bespreken. Ook coachte zij de teamcoach in een gesprek achteraf. 
 
Na afloop van de bijeenkomst stond het hele team nog met elkaar te discussiëren. Dit laat zien dat 
de bijeenkomst iets had losgemaakt en ertoe leidde dat men elkaar ging aanspreken en zaken be-
spreekbaar maakte. Kortom, de bijeenkomst brak iets open in het team, wat sommigen als prettig 
ervoeren. 
 
Antoinette: “Machteld vind ik gewoon heel goed. Waarom? Die benoemt dingen (…). Zij laat het es-
caleren, 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 el-
kaar.”  
 
Nieuwe rol van de wijkverpleegkundige was lastig  
 
De rol van de wijkverpleegkundige was ook een zoektocht. Formeel was er geen hiërarchie en nam 
men beslissingen als team, echter de wijkverpleegkundigen waren eindverantwoordelijk voor de 
zorg. Zij vormden een aparte vakgroep en ontvingen daardoor aparte trainingen en kwamen apart 
bijeen. Deze enigszins tegengestelde invulling van de wijkverpleegkundige rol zorgde in de praktijk 
voor een spanningsveld. Sommige wijkverpleegkundigen neigden tot de leiding nemen. Antoinette 
zei over één van de wijkverpleegkundigen: 
 
Antoinette: “Zij was contactpersoon, dat wil de verpleegkundig directeur, alle niveau 5 zijn een apar-
te vakgroep, kan ik ook al niet uitstaan. (…) Ik geloof nog steeds dat er in die vakgroep met de direc-
teur toch dingen besloten worden waar ik geen zicht op heb. (…) Met de eerste vergadering, had[de 
wijkverpleegkundige] 30 punten, en toen was het echt zo, punt 2! Punt 3! Dat was het eerste team-
overleg. (…) Ik had echt zoiets, wat is dit nou! (…) Het is een teambeslissing. En ook andere mensen in 
het team hebben constant tegen haar gezegd, dit beslissen we met z’n allen, dit beslis jij niet. En op 
een gegeven moment werd Lize wat zekerder en ging ze dingen overnemen, en nu loopt het gewoon 
perfect.” 
 
Aan de andere kant moesten wijkverpleegkundigen als eindverantwoordelijke dus ook de leiding 
nemen, wat hen in een ongemakkelijke positie bracht, aldus wijkverpleegkundige Lize.  
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Lize: “Dan zeg je van wanneer ga je naar evalueren, en dan zeggen ze van ja ik ga het meteen rege-
len! En twee weken later denk je van is het nou al geregeld, of niet? Nee, eigenlijk nog steeds niet. 
Dat is wel eens vervelend, want het is niet per se iets wat ik graag wil, maar het moet gewoon vanuit 
de organisatie, maar ik ben degene die je dan overbrengt, en het moet zeggen, en het moet regelen, 
en dan gebeurt het niet altijd dat is dan wel eens lastig.” 
 
De nieuwe rol van teamcoach 
 
Ook teamcoach Wouter moest wennen aan zijn nieuwe rol en vond het lastig om niet meer te ma-
nagen maar te coachen. Hij vond het lastig om geen zaken over te nemen van de teams maar hen 
zelf problemen te laten oplossen. In het begin liet hij teveel aan de teams over, die zich daardoor niet 
gesteund voelden. Ook had hij het idee dat de medewerkers vonden dat ze deels zijn werk overna-
men en niet goed zijn meerwaarde zagen. Toch voelde hij dat het hem steeds beter lukte om te coa-
chen. Onderstaand voorbeeld laat dit zien. Een medewerkster dacht te moeten werken, maar dit 
bleek niet zo te zijn. Ze had wel de uren opgeschreven en wilde dit zo houden. Het team verwees 
haar daarop naar Wouter. Door haar vragen te stellen liet hij de medewerkster daarop inzien dat ze 
een verantwoordelijkheid had naar haar team. 
 
Wouter: “Ik kan natuurlijk niet ja of nee zeggen, dat is niet meer in mijn positie. Ik probeer haar te 
laten zien, je maakt deel uit van je team. Want zij had zoiets van, die uren zijn voor de organisatie. 
Maar ik zei, wie is die organisatie en waar komen die uren dan terecht als jij die schrijft? Ja, bij het 
team. Ik vroeg, wie is verantwoordelijk voor dat team? Ja, wij zelf eigenlijk. Tijdens het gesprek kwam 
wel de realisatie, ik ben het team en ik maak daar deel van uit. En ze ging daar ook in redelijkheid 
naar kijken (…) Zo hebben we daar even over gesproken. Zonder dat ik een akkoord of geen akkoord 
heb gegeven, maar van verschillende kanten te belichten en het gevoel te laten ontstaan, ik ben het 
team, en als team beslissen we wat we in zulke situaties doen en wat voor afspraken we erover ma-
ken.” 
 
Hij vond dat hij goed ondersteund werd in zijn nieuwe rol door trainer Machteld. Zij gaf Wouter 
feedback, liet hem zelf delen van bijeenkomsten leiden, en ze namen samen door wat ze in de groe-
pen zagen gebeuren. In de vergaderingen van het team die hij bijwoonde, paste hij dezelfde tech-
nieken toe die Machteld gebruikte in de trainingssessies. 
 
Obstakels vanuit de organisatie 
 
Waar medewerkers hinder van ondervonden was dat ondersteunende diensten nog niet gericht wa-
ren op zelfsturende teams. Wanneer het team iets wilde, vroegen zij vaak om de handtekening van 
de manager – die er niet meer was. De teamcoach moest hierdoor af en toe de managersrol weer op 
zich nemen.  
 
Antoinette: “Dus dat is wel fijn, dat Wouter nu weer wat meer de manager rol heeft. Tenminste ik 
vroeg net, het gaat alleen maar over geld, als ik hem zie heb ik hem niet als coach nodig, ik heb geld 
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nodig voor een koffiezetapparaat of een telefoon. En hij is de enige die dat nog kan regelen, het 
hoofdkantoor luistert niet naar ons.” 
 
Meer initiatief door meer ruimte 
 
Een paar maanden na de start waren de meesten tevreden met hoe het team draaide. Een voordeel 
van het zelfsturend zijn vonden velen dat dat men de ruimte had om zelf dingen te regelen en beslis-
sen: dit zorgde bij velen voor meer werkplezier. Velen ervoeren meer vrijheid. Ook nam men meer 
initiatief: medewerkers gaven aan dingen zelf te willen regelen.  
 
Antoinette: “[We zijn] cliënt gericht, [hebben] de vrijheid om dat te beslissen, van zo doen we dat. We 
gaan ook een open dag houden op 5 april, dan gaan we iedereen uitnodigen, de huisartsen, de cliën-
ten, de apotheker, dat mag je gewoon zelf beslissen. Dat is gewoon heel leuk.” 
 
Hier moest men dan wel weer de tools of het geld voor krijgen, wat volgens sommigen vaak niet ge-
beurde. 
 
Esther: “Er wordt gezegd, jullie mogen je eigen cliënten naar je toe trekken, en op dat punt willen we 
wel wat meer tools hebben om ons te promoten in de buurt, dat zou ik wel heel graag willen. Dus 
niet alleen een vaag bordje hier aan de deur, maar geef ons die fietstassen die we op onze fietsen 
kunnen binden. Zorgen dat we iets van visitekaartjes hebben die we kunnen geven, stel je voor dat je 
die, wij fietsen hier veel over de Hoofdweg. Dus zorg dat we herkenbaar zijn in de wijk dat we hier 
zitten, dat we hier voor allerlei vragen ook zitten. (…) Wat meer marketing.” 
 
De teamcoach was blij verrast te zien dat het team zoveel zelf bleek te kunnen en merkte dat het 
team veel verantwoordelijkheid nam om dingen zelf te regelen. 
 
Wouter: “En dan merk je dat de verantwoordelijkheid nemen om dingen zoals diensten op te lossen, 
om de cliëntzorg zo te organiseren dat het zoveel mogelijk op de tijden is dat de cliënt het wil, dat ze 
het heel goed kunnen zelf, en dat vind ik zo bijzonder om te zien!” 
 
Verbeterpunten 
 
Wat medewerkers als een belangrijk verbeterpunt zagen, was het samen vergaderen. Er werd veel 
gepraat maar weinig naar elkaar geluisterd, waardoor de vergaderingen erg lang duurden of men 
niet aan alle punten toekwam. Ook leidde dit ertoe dat er alleen ruimte overbleef voor het nemen 
van beslissingen en er geen tijd was om hierover te discussiëren, tijd die op andere momenten ont-
brak. Verder gaven zowel medewerkers alsook de teamcoach aan dat het team elkaar nog niet goed 
aansprak, dat medewerkers dit nog moeilijk vonden. De teamcoach probeerde dit te verbeteren door 
teamvergaderingen bij te wonen en hierin medewerkers zaken naar elkaar te laten uitspreken. Ook 
spiegelde hij hun gedrag. 
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Wouter: “Er worden aannames gedaan, en dan zegt iemand wat en dan zie je iedereen een beetje zo 
kijken en doorgaan. Dat zijn dan wel momenten die ik in een teamoverleg even pak, ik hoor dat daar 
best wel een mening achter zit. Bijvoorbeeld ‘Joke zegt’, en dan zie je de rest zo kijken, en dan nodig 
ik iemand uit, wil je er verder iets over vertellen. Een dan blijkt het dat er altijd wel iets is, dat ze bij-
voorbeeld ergens teleurgesteld over was en dat ze zelf ook aannames maakte. Ze had het bijvoor-
beeld over een dienst die ze probeerde ruilen en dat had ze dan aan twee gevraagd en niet aan de 
rest omdat ze dacht dat de ene te druk was en die dat, en die dat. En achteraf bleek dat ze best had 
willen ruilen. Achteraf koppel ik dat dan terug, zie je wat er gebeurt? Als je het niet vraagt aan el-
kaar, zij heeft nu een rotgevoel, dat voel ik aan je, als ik naar je kijk zie ik dat er teleurstelling is, je 
collega’s voelen dat ook eigenlijk wel, maar als je het niet vraagt dan weten zij het ook niet.” 
 
Fase 2: vervolgfase (maart – september 2013) 
 
Na het eerste half jaar was men meer gewend aan de nieuwe situatie. De weerstand die enkele me-
dewerkers in het begin hadden tegen de zelfsturing en de teamrollen, was grotendeels weg. Ook 
was men zich bewust van de verantwoordelijkheid die men als team had voor het neerzetten van 
resultaten. Illustratief voor dit bewustzijn was dat alle medewerkers het productiviteitscijfer van hun 
team uit hun hoofd kenden en wisten of dit boven of onder gemiddeld was.  
 
Ondersteuning van “hogerhand” kon beter 
 
Ten aanzien van de organisatie sprak het team nog wel in termen van “wij” en “zij”: men ervoer wei-
nig ondersteuning vanuit het hoofdkantoor. Waar men vooral last van had is dat men zelf zorg moest 
dragen voor het aannemen van nieuwe medewerkers, terwijl men hier geen training in had gehad. 
Het team had daardoor een verpleegkundige aangenomen voor 32 uur, wat teveel bleek te zijn. Men 
had dan ook de grootste moeite om deze medewerker van voldoende werk te voorzien. Esther: “We 
zijn erachter gekomen dat kleine contracten beter zijn. Ook dat was ons niet verteld.” Esther vroeg 
zich af waarom er geen handleiding was voor buurtteams waarin al dit soort zaken waren opgeno-
men.  
 
Niet goed geïnformeerd worden was ook iets wat enkelen ervoeren. Esther: “De productienorm is 
verhoogd van 68% naar 75%. Wij zitten op 71%. Waarom is die ineens verhoogd?” 
  
Verder vond men het vervelend dat een aantal taken die in eerste instantie de verantwoordelijkheid 
van het team waren, toch weer werden overgenomen door het Ondersteuningspunt. Dit zag men als 
een gebrek van vertrouwen in het team. Esther: “Het OP neemt nu weer dingen over van ons. Dat 
vind ik niet leuk, want we konden dat prima zelf!” Daarnaast had men het fijn gevonden om van ho-
gerhand af en toe een beloning of compliment te krijgen. 
 
In deze fase ontvingen de medewerkers die een teamrol hadden een training voor teamrolhouders 
van trainer Machteld. Esther gaf echter aan dat ze liever meer had geleerd hoe je elkaar aansprak en 
aanstuurde en dat dit tot nu toe nog niet aan bod was gekomen in de trainingen. Interessant is dat 
de directeur aangaf dat medewerkers juist “overstelpt” waren met trainingen en handleidingen. Dat 
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dit door medewerkers zelf anders werd ervaren, zou te maken kunnen hebben met de hectiek van 
de beginperiode. Mogelijk hadden ze juist een teveel informatie en training gehad, waardoor veel 
weer was weggezakt. 
 
Een vervolgbijeenkomst van DWC werd aangeboden, maar het team achtte dit niet nodig. Enkelen 
vonden dat jammer, aangezien zij graag gebruik hadden willen maken van de kennis van de trainer. 
 
Teamrollen werden gewijzigd 
 
Het hebben van een teamrol was voor de meesten nog steeds een zoektocht. Wat men vooral lastig 
vond, was dat de teamrolhouder verantwoordelijk was voor de uitvoering van een taak (zoals de 
planning), maar dat beslissingen hierover met het hele team genomen dienden te worden. Dit on-
derscheid vond men lastig: enkelen handelden toch op eigen houtje. Verder bleek niet iedereen even 
goed met de computer om te kunnen gaan, terwijl dit nodig was aangezien alle teamrollen compu-
terwerk vereisten.  
 
Omdat één van de twee medewerkers met de teamrol planning aangaf moeite te hebben met haar 
rol en ook collega’s moeite hadden met haar invulling van de rol, belegde het team een bijeenkomst 
om deze rol opnieuw te verdelen.  
 
Coby: “Het team wilde één planner. (…) Wat ik ook heel erg naar vond is dan zaten we hier met het 
team en toen moest iedereen stemmen, wie willen jullie, Coby of Kitty? Dat vond ik heel vernede-
rend.”  
 
Coby stopte met haar rol en Kitty ging alleen door, ondersteund door de wijkverpleegkundige Lize. 
Men gaf aan dat het vanaf dat moment beter ging. Dit is een goed voorbeeld van het besef van het 
team dat zij zelf hun problemen kunnen oplossen, maar waarbij de manier waarop nog te wensen 
overlaat. Begeleiding leek dan ook nog noodzakelijk bij dit soort problemen. 
 
De waarde van de teamcoach 
 
Er vond een verdiepingssessie plaats waarin de resultaten van de Klimaatscan (afgenomen aan het 
einde van in fase 1) aan bod kwamen. De trainingscomponenten, onder andere rollenspellen, wer-
den niet door iedereen gewaardeerd: een medewerkster gaf aan wel vaker dit soort trainingen te 
hebben gehad. Anderen vonden het juist fijn om te oefenen. Belangrijk te vermelden bij de Klimaat-
scan is dat de vragen nog waren ingesteld op een intramurale setting. Voor de inzet in het thuiszorg-
traject werden aanpassingen gedaan, maar die bleken nog niet geheel passend: er werd bijvoorbeeld 
nog over leidinggevenden gesproken, terwijl in de thuiszorgsetting onduidelijk was of hiermee de 
oude manager of de directeur Thuiszorg werd bedoeld.  
 
Een belangrijke uitkomst van de eerste Klimaatscan was dat teamcoach Wouter slecht werd beoor-
deeld. Hoewel dit resultaat waarschijnlijk beïnvloed is door bovengenoemd gebruik van de term 
“leidinggevende”, gaf de teamcoach aan dit beeld wel te herkennen, omdat hij had moeten wennen 
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aan zijn nieuwe rol van coach. Toen de resultaten van de Klimaatscan besproken werden, bleek dit 
resultaat al achterhaald: zowel coach als team gaven aan dat zijn rol steeds meer vorm kreeg. Hij 
was niet meer bij ieder overleg aanwezig, maar wanneer hij aanwezig was, neigde het team hem 
weer in de rol van manager de plaatsen en nam men een meer afwachtende houding aan. Toch was 
zijn aanwezigheid waardevol aangezien hij een grote rol speelde in het vertalen van organisatiebeleid 
naar de praktijk, bijvoorbeeld door de uitleg van het ‘betonplafond’ bij de inzet van teveel uren en 
uitleg van begrippen als ‘productiviteit’ en ‘directe uren’.  
 
De teamcoachrol van Wouter werd door de teamleden verschillend ervaren. Sommigen vonden hem 
erg ondersteunend en waardevol, anderen vonden hem “zakelijker”, “afstandelijker”, en meenden 
dat hij minder vaak tijd had voor een praatje dan vroeger. Esther gaf aan dat ze bij een voorval tus-
sen haar en een collega meer steun had verwacht van Wouter. 
 
Esther: “Wouter had gezegd: praat met elkaar. Dus je hebt er niks aan. Hij legt alles terug bij ons, 
terwijl híj heeft de tools in handen! Ik had veel meer van hem verwacht. Juist nú had hij kunnen laten 
zien dat hij coachwaardig was! (…) We weten nu hoe het níet moet, maar hoe wel?”  
Wouter gaf aan dat hij het inderdaad soms lastig vond om een balans te vinden tussen vragen en 
problemen terugleggen bij het team en hen helpen met de oplossing. 
 
Gezamenlijk beslissingen maken verbeterde 
 
Het team was nog steeds gezellig druk en de overleggen verliepen vrij rommelig. Elkaar aanspreken 
leek iets beter te gaan, men sprak elkaar aan over niet al te gevoelige zaken zoals dat iemand teveel 
vakantiedagen opnam.  
 
Toch bleef het elkaar aanspreken lastig. Vooral het aanspreken van medewerkers van wie men het 
gevoel had dat ze alleen aan zichzelf dachten, vormde een probleem, want: wie ging dit doen in een 
team waar niemand de leiding heeft?  
 
Fase 3: afrondingsfase (oktober 2013 – februari 2014) 
 
In deze fase vond er vanuit DWC een verdiepingssessie plaats. Verder was DWC in deze fase niet 
meer zichtbaar in het traject. 
 
Meer routine 
 
In deze fase leek het team verder gegroeid als zelfsturend team. Een mooi voorbeeld hiervan was 
dat telkens een ander teamlid het werkoverleg voorzat, waar dat eerst alleen door een wijkver-
pleegkundige werd gedaan. Verder was in de werkoverleggen vaak het patroon van methodisch 
werken zichtbaar: er werd een probleem geconstateerd, men praatte over mogelijke oplossingen, 
een knoop werd doorgehakt, iemand van het team ging ermee aan de slag en de oplossing werd in 
een volgend overleg gepresenteerd. Wanneer in het teamoverleg werd besproken dat iets geregeld 
moest worden, zei steeds vaker iemand: “ik doe het wel”, waar in het begin vaak niemand zich aan-
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bood. Ook droeg men vaker zelf ideeën en oplossingen aan. Een voorbeeld van deze manier van 
methodisch werken staat hieronder in box 2. 
 

Box 2: Methodisch werken 
 
Medewerker Wilma geeft aan dat ze last heeft van het roken van een aantal cliënten. Op de eerstvolgende 
teamvergadering wordt dit onderwerp besproken. 
Annie: Roken, we moeten allemaal zeggen dat de cliënt niet mag roken als wij er zijn.  
Aukje: Het hele huis stinkt.  
Mina geeft het voorbeeld van mevrouw De Wit.  
Mina: Je draait je om en ze gaat roken!  
Het team noemt haar een uitzondering.  
Lize: Ja maar bij mevrouw Jansen en De Bruin is het wel zo. (…) Als we niet consequent zijn, zeggen ze: maar 
van uw collega mag het wel!  
Antoinette: (…) Ligt eraan hoe je het vraagt, als je het netjes vraagt dan doet ze het [niet].  
Lize: Dit hebben we eerder besproken, het gaat een week goed en dan sluipt het er weer in.  
Antoinette: Dit moet ik dus vanavond melden [bij mevrouw De Wit]?  
Gea: Anders doe ik het, mij vindt ze aardig.  
(…)  
Antoinette: We hebben nu besloten dus?  
Mina: Het gaat om mensen in hun eigen huis! Ik blijf het een moeilijk punt vinden.  
Het team discussieert erover: ze willen toch niet één lijn trekken, want rokende cliënten houden zelf rekening 
met bepaalde medewerkers die er niet tegen kunnen, zoals Coby.  
Lize: Dat wil ik niet: als ik bij mevrouw De Bruin zeg dat het niet mag, kijkt ze me boos aan! Ik wil één lijn trek-
ken.  
Gea is het ermee eens.  
Kitty: Wat moet ik dan zeggen [tegen cliënten]?  
Antoinette: Dat gaat je niet lukken.  
Teamcoach Wouter stelt voor om te stemmen. Men vindt het moeilijk: sommige cliënten zijn zo afhankelijk 
van roken!  
Antoinette: Mevrouw Scheper gaat privézaken vertellen, zit ik zo 30 minuten bij haar. Als ze niet mag roken, 
ben ik in 8 minuten klaar.  
Het team praat nog even door. 
Kitty stelt voor: We kunnen een brief naar cliënten sturen [in plaats van het zelf te vertellen], officieel.  
Antoinette vindt het een goed idee, de rest ook.  
De rokende medewerkers geven aan het niet erg te vinden.  
Lize: Goed idee, dan kan je naar de brief refereren.  
Kitty (notulist deze keer): Wie gaat de brief doen?  
Antoinette biedt zich aan.  
 

 
Bezig met initiatieven en PR 
 
Het team verzon regelmatig nieuwe initiatieven, zoals één keer in de maand een beautysalon voor 
cliënten. Het idee was om cliënten op het kantoor uit te nodigen om zich te laten behandelen door 
een pedicure (één van de medewerkers van het team) en een kapster. Kitty: “Dan gaan ze ook even 
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eruit, even weg uit de sleur”. Dit idee verwaterde echter omdat het volgens het team binnen de indi-
catietijd moest passen, wat erg moeilijk te realiseren bleek. Ook wilden ze meer aan PR doen en 
droegen ze ideeën aan zoals posters ophangen in de flats van bewoners. Het is niet bekend of deze 
initiatieven ook gehonoreerd zijn. 
 
Elkaar aanspreken bleef lastig 
 
Nog steeds had men moeite werkoverleggen efficiënt te structureren en knopen door te hakken. 
Hier bleek duidelijk de meerwaarde van de teamcoach, die hen hierbij hielp. Hij zat een vergadering 
voor waarmee hij hen liet zien hoe dit moest, en liet een handleiding achter. Het team was hier erg 
tevreden over, en vond de manier waarop Wouter de vergadering voorzat “een verademing”. Deze 
interventie vond aan het einde van de onderzoeksperiode plaats, het is hierdoor onbekend in hoe-
verre het team de technieken heeft opgepakt. Het team leek volledig gewend aan Wouter als team-
coach versus zijn oude rol als manager en riep hem minder in voor hulp dan in het begin. Hij bezocht 
het team op afroepbasis en ook vonden medewerkers individueel hun weg naar hem wanneer een 
probleem zich voordeed. Wouter ontving nog regelmatig coaching van Machteld en ervoer dit als 
heel waardevol.  
 
Elkaar aanspreken op gevoelige onderwerpen bleef ook nog steeds lastig. Nu het team een tijdje op 
weg was, waren er ook onderlinge vriendschappen ontstaan, wat door sommigen wordt ervaren als 
subgroepjes. Het team vond het daarom fijn wanneer de directeur thuiszorg, die een paar keer per 
jaar aanschoof bij een teamoverleg, medewerkers aansprak op verkeerd gedrag, zoals het niet afte-
kenen van medicijnen. “Het is wel een verschil dat hij het zegt of dat wij het zeggen, dus daar was ik 
wel blij mee”, aldus verpleegkundige Antoinette. Voor het aanspreken van een niet goed functione-
rende medewerker werd de teamcoach ingeroepen, maar ook de medewerker met de rol perso-
neelszaken en één van de wijkverpleegkundigen bleven hierbij betrokken, waardoor het een beslis-
sing van het team bleef.  
 
Communicatie (wijk)verpleging naar het team cruciaal 
 
Veel medewerkers van niveau 3/3IG of 4 bleven het jammer vinden dat zij geen cliënt intake meer 
mochten doen. Daarnaast vonden ze het vervelend dat de wijkverpleegkundigen een aparte status 
hadden met aparte overleggen, waar ze zelden iets van terug hoorden. 
 
Coby: “Je hoort daar als team weinig van. Ik zou als team veel meer communicatie willen dan nu het 
geval is. De verpleging houdt de communicatie apart. Als er bijvoorbeeld een vergadering is en er 
wordt een verpleegkundige uitgenodigd, dan zou ik het heel prettig vinden als wij daar als team een 
verslagje van krijgen. (…) In het begin werd je overspoeld met informatie, nu hoor je er weinig van. 
Het blijft een beetje hangen bij de verpleging.”  
 
Teamcoach Wouter gaf aan dat hij zag dat teams waarin de wijkverpleegkundigen rust uitstraalde en 
overzicht had, beter draaiden en minder vragen stelden aan de directeur of de teamcoach. 
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Wouter: “Wat we heel duidelijk zien is als de wijkverpleegkundige een goede basis heeft, en rustig is 
en overzicht heeft, dat zij vanuit haar natuurlijke rol daar een heel belangrijke stempel op drukt. En 
daar waar de wijkverpleegkundigen onrustig zijn en niet stabiel, zie je dat gelijk zijn weerslag hebben 
op het team. Een heel belangrijke factor, de wijkverpleegkundige. (…) Het is een soort anker van het 
team.” 
 
Kortere lijnen met management 
 
Antoinette gaf aan dat de rol van de directeur thuiszorg duidelijker was geworden en dat “de kloof” 
tussen hem en de teams kleiner was geworden. Ze wisten hem meer te vinden met vragen. De direc-
teur legde ook uit wat de consequenties waren van bepaalde keuzes die het team maakte, bijvoor-
beeld dat het inzetten van veel uitzendkrachten op de lange duur gevolgen zou hebben voor hun 
formatie. Deze toelichtingen werden als erg prettig ervaren.  
 
Dialoogsessies komen niet van de grond 
 
DWC kwam in deze fase weer in beeld met de dialoogsessies. Alle thuiszorgteams waren gevraagd 
om dialoogsessies te organiseren waarin zij met cliënten en familie in gesprek zouden gaan. Het luk-
te het team echter niet om tot een geschikte datum te komen: veel cliënten achtten zij hiervoor fysiek 
of mentaal niet geschikt. Het vergde enige organisatie om ze bij elkaar te krijgen en omdat het team 
het erg druk had, kwam een concrete datum maar niet van de grond. Daarnaast hadden medewer-
kers het idee dat cliënten het toch wel tegen hen zouden zeggen als ze niet tevreden waren en dat 
daar geen aparte sessies voor nodig waren. 
 
Rita: “Weet je, de cliënten zeggen het toch wel tegen ons hoor mocht er wat zijn. Wat ben je weer 
laat, en de zeggen wij van nou ja we doen ons best, en kun je dat anders gaan regelen in de planning, 
en zullen we dan vroeger doen of laten doen.” 
 
De teamcoach had echter het idee dat het team niet op de dialoogsessie zat te wachten. Uiteindelijk 
hebben buiten de onderzoeksperiode een aantal dialoogsessies plaatsgevonden, voorafgegaan door 
een oefensessie onder begeleiding van een beleidsadviseur van Zorgbalans en een DWC medewer-
ker. 
 

3.3 Traject De Lepelaar (intramuraal) 
 
Bij het DWC programma in De Lepelaar werd minder sterk vastgehouden aan het fasemodel dan bij 
aanvang de bedoeling was. De minder expliciete vraag aan DWC, wisselingen van managers en ande-
re ontwikkelingen zorgden ervoor dat fase 1 lang duurde en leidden er bovendien toe dat men voor 
fase 2 overstapte op maatwerk. 
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Context: onrust door ontwikkelingen 
 
Toen het DWC programma van start ging in De Lepelaar, speelden een aantal zaken die onrust ver-
oorzaakten onder het personeel.  
- Ten eerste was er een herhuisvestingsproject aanstaande. Locatie Bloemenhof ging sluiten en 

bewoners zouden worden overgeplaatst naar andere locaties, waaronder De Lepelaar. Daar-
naast zouden medewerkers herplaatst worden, wat mogelijk betekende dat medewerkers van 
De Lepelaar naar andere locaties zouden worden verplaatst. Per 1 februari 2014 werd bekend 
dat er geen gevolgen waren voor De Lepelaar: er kwamen geen bewoners bij vanuit Bloemenhof 
en er hoefden ook geen medewerkers te vertrekken. De rust keerde hiermee terug onder de 
medewerkers.  

- De woonzorgmedewerkers (facilitair) kregen minder uren 
- Er werd veel geroddeld, men praatte over elkaar in plaats van met elkaar 
- Er werd een hiërarchisch verschil gevoeld door de facilitaire dienst met de zorgteams, iets wat 

ook zichtbaar was in de onderlinge samenwerking van het management.  
 
In het DWC programma werd in deze fase dan ook primair aan deze thema’s gewerkt en werd ge-
streefd naar multidisciplinaire samenwerking. 
 
Samenvatting 
 
Het doel van het DWC programma in De Lepelaar was de teams zelfstandiger maken, “zodat mede-
werkers hun eigen verantwoordelijkheid (kunnen) voelen en hun eigen support (leren) organiseren 
gericht op heldere doelstellingen11.” Aandacht ging daarnaast uit naar het roddelen, de samenwer-
king tussen de disciplines en gaandeweg het traject ook naar de samenwerking tussen en onder-
steuning door de twee nieuwe teammanagers facilitair en zorg. 
 
In januari 2013 ging het DWC programma van start met kick-off, starttrainingen en de TVO’s. De 
samenwerking binnen de teams werd in de TVO’s geadresseerd door de IB-er, maar zij vond het las-
tig om een verbetering in te zetten. Volgens de intern projectbegeleider kwam dit doordat de pro-
blematiek zich zowel op strategisch niveau (herhuisvesting) als operationeel niveau (bijvoorbeeld 
roddelen) bevond. De TVO’s misten volgens medewerkers richting, zij ervaarden dat men tot weinig 
concrete oplossingen kwam, waardoor weinig vooruitgang werd geboekt door de teams. Veel me-
dewerkers zagen er hierdoor de meerwaarde niet van in. Het projectteam kwam tot de conclusie dat 
interventies op dit niveau vragen om ervaren coaches/trainers en dat het inzetten van een IB-er niet 
voldoende was om de teams verder te brengen en besloot andere interventies in te zetten. Nadat 
het programma een aantal maanden vertraging had opgelopen doordat de twee teammanagers 
vertrokken, werden de nieuw aangestelde teammanagers nauw betrokken bij fase 2 van het pro-
gramma, die bestond uit maatwerk workshops. Deze waren onder andere gericht op het informeren 
van medewerkers over de toekomstige ontwikkelingen binnen De Lepelaar en de gevolgen hiervan 
voor hun werk. Sommigen vonden dat dit op een harde toon gebeurde die hen afschrok, en vonden 

                                                           
11 Plan van aanpak DWC voor Anta Zorg, dd. 27-12-2012. 
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het lastig op de ontwikkelingen te anticiperen. Verder vonden verdiepingssessies plaats in het najaar 
van 2013. De samenwerking tussen de disciplines kwam pas in de workshops van februari 2014 echt 
aan de orde. Het programma eindigde in mei 2014. 
 
Tijdens de sessies kwam aan de orde dat medewerkers gewend waren te doen wat hen werd opge-
dragen door hun manager. De nieuwe teammanagers spoorden de medewerkers aan om meer initi-
atief te nemen en problemen zelf op te lossen, echter velen ervoeren dat dit niet gemakkelijk ging. 
Het adresseren van de onderlinge samenwerking was bijvoorbeeld iets wat de teammanagers de 
medewerkers aanspoorden zelf te doen, echter zij ervoeren dit als zeer lastig en misten de steun van 
hun leidinggevende. Ook bleven sommige zaken liggen omdat men niet gewend was om zelf initia-
tief te nemen, waardoor de teammanagers geneigd waren om toch zelf oplossingen aan te dragen 
en opdrachten te geven. Hierdoor hadden de medewerkers echter weer het gevoel weinig invloed te 
hebben. Wel waren ze blij met de duidelijkheid die beide teammanagers boden. 
 
Over DWC waren medewerkers gemengd enthousiast. Wanneer men negatief was, kwam dat met 
name doordat men bij DWC dacht aan de TVO’s, die in hun ogen weinig meerwaarde hadden omdat 
ze richting misten. DWC maakte wel bewust en brak zaken open die voorheen niet besproken wer-
den. In de sessies werden medewerkers uitgenodigd tot het met elkaar bespreken van problemen, 
echter de oplossingen die werden genoemd, werden niet ter plekke in kaart gebracht en geconcreti-
seerd. Deze kregen mede hierdoor weinig opvolging in de praktijk. 
 
De teammanagers gaven aan veel aan DWC te hebben gehad. Door het optreden van de trajectbege-
leider, konden zij zelf uit de wind blijven, dit omdat de trajectbegeleider medewerkers in hun plaats 
wees op onwenselijk gedrag en dit bovendien op een andere wijze deed dan zij zelf, waardoor me-
dewerkers nog bewuster werden. Zij leerden verder om niet te snel te willen gaan en de aansluiting 
met de medewerkers te verliezen. De trajectbegeleider had voor borging gezorgd door de teamma-
nagers te coachen en te leren om zelf workshops in elkaar te zetten en te leiden.  
 



 

33 
 

Tabel 4: Belemmerende en bevorderende factoren voor het DWC traject van het team van locatie De Lepelaar 

Hoofddoel Instrumenten Bevorderende factoren Belemmerende factoren 
Professionaliseren 
van medewerkers: 
ze zijn doelgericht, 
werken multidisci-
plinair samen en 
denken vanuit de 
cliëntbehoeften. 
Hun teammanagers 
ondersteunen en 
faciliteren hen 
hierbij. 

DWC 
- TVO’s 
- Alzheimer Expe-

rience 
- Verdiepingssessies 
- Workshops 
- Klimaatscan 

 
Organisatie 
- Project “Joost” 
 
 

Vanuit DWC  
+ Informeren van medewerkers over ontwikkelin-

gen binnen de organisatie en de gevolgen die dit 
voor hen zou kunnen hebben 

+ Luisteren naar boosheid van medewerkers wordt 
als prettig ervaren 

+ Persoonlijke gevoelens bespreken zorgt ervoor 
dat men zich bewust werd van het innerlijke le-
ven van zijn collega’s  

+ In groepjes uiteen gaan om samen voorbeelden 
te bedenken was effectief 

+ Medewerkers zelf laten nadenken en voorbeel-
den en oplossingen zelf laten aandragen 

+ Confronteren met gedrag door dit te spiegelen 
zorgde voor bewustwording 

+ Disciplines mengen in sessies, samen laten wer-
ken 

+ Zaken openbreken, incidenten uit laten spreken 
maakte emoties los 

+ Medewerkers complimenten geven en bemoedi-
gend toespreken 

+ Gebruik van humor om het ijs te breken en een 
goede sfeer te creëren 

 
Klimaatscan 
+ De Klimaatscan gaf input tot het bespreken van 

verbeterpunten aangedragen door cliënten en 
medewerkers 

 
Strategisch niveau  
+ Gebruiken van werkvormen die reeds aanwezig 

waren in de organisatie (project “Joost”) 
+ Nieuwe teammanagers waren betrokken bij DWC 

en hadden hier een rol in 

Vanuit DWC 
- Sessies vonden buiten werktijden plaats, medewerkers moes-

ten ervoor terugkomen 
- Alleen mogelijke oplossingen noemen maar deze niet uitdie-

pen en concreet maken, geen opvolging 
- Gevoel dat de plannen die men maakte, door de teammanager 

werden afgewezen 
- Medewerkers vonden de IB-er te weinig sturing bieden 
- De inzet van IB-ers bleek niet voldoende om de teams verder 

te brengen omdat de te plegen interventies om ervaren coa-
ches/trainers vroegen 

- Medewerkers in sessies elkaar feedback laten geven voelde als 
de opdracht de ander te moeten aanvallen 

- Een harde en strenge toon zorgde ervoor dat medewerkers 
geen invloed voelden om zaken te veranderen 

 
Klimaatscan  
- Hoewel het management instructie had gegeven over het 

interpreteren van de kwantitatieve resultaten, nodigden deze 
uit tot feitelijke interpretatie en daarmee tot beoordelen Me-
dewerkers gaven aan soms sociaal wenselijk te antwoorden 

- Alleen eens of oneens kunnen invullen was lastig 
- Veel andere metingen tegelijkertijd, waardoor het moeilijk was 

om genoeg respons te krijgen 
 
Vanuit de organisatie 
- Wisseling van teammanagers tijdens het DWC traject 
- Teammanager die medewerkers opdroeg wat ze moesten 

doen, zorgde ervoor dat zij weinig invloed voelden 
- Medewerkers ervoeren dat hun teammanager niet naar hen 

luisterde, maar hun ideeën afwees 
- Teammanager legde hulpvragen te sterk terug bij medewer-

kers of gaven hen de schuld van problemen, waardoor zij zich 
niet gesteund voelden 
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+ DWC trainer sprak medewerkers aan op hun 
gedrag en hield hiermee de teammanagers uit de 
wind. 

 

Strategisch niveau  
- Door de aanwezigheid van teammanagers in de sessies durven 

medewerkers de samenwerking met hen niet te adresseren  
- Risico is het praten over collega’s die niet aanwezig zijn 
- De IB-ers misten de gevorderde expertise om teams verder te 

brengen. Het bleek voor hen lastig om vanuit hun zorgfunctie 
collega’ s te coachen zonder hiervoor apart te zijn getraind. 
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Fase 1 (oktober 2012 – september 2013) 
 
In oktober 2012 vond de kick-off van het DWC traject in De Lepelaar plaats, gevolgd door starttrai-
ningen. In het ochtenddeel was ruimte voor ‘de bagage’ van de teamleden en het middagdeel was 
gericht op training in communicatie, feedback, delegeren en samenwerken. Met de twee teamma-
nagers hield de trajectbegeleider intervisiemomenten. De eerste Klimaatscan, in deze periode nog 
Effectmeting geheten, werd afgenomen onder de medewerkers. In deze fase vonden TVO’s plaats. 
De IB-ers die de TVO’s moesten gaan leiden, werden in deze periode opgeleid door DWC. 
 
Samenwerking tussen disciplines verloopt niet goed 
 
In fase 1 bleek dat er niet alleen een kloof bestond tussen zorg en facilitair: ook tussen andere disci-
plines (bijvoorbeeld huiskamermedewerkers en zorgmedewerkers, woonzorgmedewerkers en zorg-
medewerkers) was de samenwerking een probleem. Men ervoer dat er niet goed gecommuniceerd 
werd, er wantrouwen tussen de disciplines heerste, men elkaar vaak niet hielp en afspraken niet 
werden nagekomen. Men sprak elkaar vaak onvoldoende aan. Ook voelde men hiërarchie. Zorgme-
dewerkers voelden dat de EVB-ers (Eerst Verantwoordelijke Begeleiders) boven hen stonden, facili-
tair medewerkers voelden dat de zorgmedewerkers hen ondergeschikt vonden en huiskamermede-
werkers (zorgmedewerkers die op de PG huiskamers werkten) voelden dat de zorgmedewerkers op 
hen neerkeken. Eerst zouden TVO’s per discipline worden houden. In fase 2 zouden workshops 
plaatsvinden waarin de disciplines gemengd werden en de onderlinge samenwerking aan bod zou 
komen. 
 
TVO’s hadden matig succes 
 
De TVO’s startten in december 2012, werden eens per twee weken gehouden en waren verplicht. 
Ieder team (zorgmedewerkers van de twee teams, de woonzorgmedewerkers, medewerkers keu-
ken, enzovoort) had zijn eigen TVO. De teammanagers schoven hierbij af en toe aan om de afspra-
ken om te kunnen zetten in acties. In het begin was er een hoge opkomst, later verwaterde dit. De 
teammanager zorg dacht dat de reden was dat de TVO’s vaak op vrije dagen waren. De medewer-
kers gaven echter een aantal andere redenen. Deze kwamen samen in onderstaande casus. Dit be-
trof een TVO van de woonzorgmedewerkers, dit waren medewerkers die het huishoudelijk werk 
deden en het eten van de bewoners op de kamers verzorgden. 
 

Box 3: Plannen die in TVO worden gemaakt, vinden geen doorgang in de praktijk 
 
Er zijn vijf medewerkers aanwezig. Medewerker Nora wijdt de lage opkomst aan het feit dat het op een 
“rottijd” is: “Sommigen zijn dan al naar huis en komen niet meer terug voor de TVO.” Maar ook als de TVO 
onder werktijd is vormt dit een probleem: sinds kort hebben de woonzorgmedewerkers minder uren ter 
beschikking voor hun werk. “Er zijn minder uren, we kunnen ons werk niet goed doen, het gaat ten koste 
van het schoonmaakwerk en de aandacht voor de bewoners. We kunnen er geen uren bij krijgen.” De 
TVO’s zijn vaak deels onder werktijd, wat dus betekent dat ze hun werk niet af krijgen. Dit motiveert niet 
om naar de TVO’s te gaan. 
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IB-er Jannie begint: “De vorige keer ging het over Kaizen, hebben jullie daar iets mee gedaan?” Nee, men 
heeft er niks van gehoord. Esmee vraagt: “Zullen we zelf een afspraak maken?” Jannie zegt: “Ja, dat zou ik 
doen. Pak het op, het is echt altijd snel weg hè.” Nora zegt later over de TVO: “Alles wat we [aandragen], 
daar wordt niks mee gedaan.” 
 
Jannie: “Zijn er punten die nu spelen?” “Ik heb niks”, zegt Nora. Lana zegt dat het linnengoed een probleem 
blijft, het ligt maar op één plek, ze moeten heel veel heen en weer lopen. Jannie zegt: “Zoek de Kaizen 
coaches en doe er wat mee”. “Ja”, zegt iedereen. Hier besluit men het punt mee. 
 
Nora begint over hun uren. Ze hebben minder uren ter beschikking en krijgen hun werk niet meer af bin-
nen de gestelde tijd. De dagelijkse schoonmaak lukt nog net, maar voor de periodieke schoonmaak (bij-
voorbeeld de koelkasten) hebben ze geen tijd meer. “Meer uren, dat kan niet”, zegt Jannie, daar moet je je 
als groep bij neerleggen”. Nora zegt: “Maar dan moeten ze ook niet met hun vinger erlangs gaan en zeg-
gen, het is niet schoon!” Nora heeft gedurende de TVO een gesloten houding, ze zit met haar armen over 
elkaar achterovergeleund en ze kijkt niet blij.  
 
Jannie vraagt of ze plezier hebben in hun werk. Allemaal zeggen ze ja. “Je doet wat je kan, meer kan je niet 
doen”, zegt Nora. Jannie praat hen bij over de laatste ontwikkelingen binnen Anta Zorg: Omdat de bewo-
ners zwaarder worden (steeds vaker een hogere ZZP hebben), gaat er misschien personeel naar een andere 
locatie, en blijft iedereen niet alleen maar op één plek. 
 
Jannie vraagt of ze nog iets kwijt willen over de TVO’s. “Nee”, zegt Nora heel resoluut. “We hebben geen 
klachten.” Nora zegt dat de tijd om is, en dat ze weer moeten gaan werken. 
 

 
Uit bovenstaande casus blijkt dat men weinig van wat er in de TVO besproken werd, terugzag in de 
praktijk: er werden allerlei plannen gemaakt maar daar werd niets mee gedaan. Medewerkers had-
den het idee dat als ze een keer iets proberen te bewerkstelligen, dit door de manager werd afgewe-
zen. Een groot knelpunt voor de medewerkers was dat ze vonden dat ze te weinig tijd hadden om 
hun werk te kunnen doen. Meer uren krijgen was niet mogelijk volgens IB-er Jannie, maar zij hielp 
hen niet om andere oplossingen te bedenken voor de situatie. Voor het probleem van het linnen-
goed noemde ze wel een concrete oplossing, ze opperde namelijk om contact te zoeken met een 
Kaizen coach, echter dit werd in de sessie niet vertaald naar een concreet plan. Wel positief is dat 
Jannie de medewerkers informeerde over ontwikkelingen binnen de organisatie en de gevolgen die 
dit voor hen zou kunnen hebben. 
 
Veel medewerkers zagen weinig toegevoegde waarde van de TVO’s. Het was fijn dat de TVO’s een 
mogelijkheid boden waarop er geluisterd werd, omdat “er veel bozigheid was” volgens een mede-
werker, maar wanneer dat eruit is, werd er verder weinig aan gedaan. Ook de tijden waarop de TVO 
wordt gehouden ervoer men niet als ideaal: tijdens het werk was lastig, maar na het werk ervoor 
terugkomen wilde men ook liever niet. Huiskamermedewerker Isabel gaf aan dat ze concrete hand-
vatten wilde maar die niet kreeg in de TVO’s. Ze vertelde over twee filmpjes die ze had gezien van 
een echtpaar, beide met dementie. “Hoe die met elkaar omgaan, daar kan ik iets mee! Daar leer je 
zoveel van! Maar al dat geklets… (…) In het teamoverleg wil je punten oplossen. DWC vind ik geneu-
zel, zonde van de tijd. Ook omdat ik weet, het levert weinig op.”  



 

37 
 

 
Dit gevoel van weinig meerwaarde had te maken met de rol van de IB-er, die de TVO’s begeleidde. 
Zij had een functie als zorgmedewerker bij Anta Zorg en had een DWC en externe opleiding gevolgd 
tot coach. Deze rol van IB-er was nieuw en werd door DWC bij Anta Zorg getest. Jannie, de IB-er die 
de TVO’s in De Lepelaar begeleidde, gaf aan dat zij haar nieuwe coachingsrol nog lastig vond en ook 
de dubbele rol die zij had als zorgmedewerker en coach. Doordat zij nog onvoldoende expertise had 
op coachingsgebied, was het voor haar lastig om de problematiek die speelde binnen de teams bo-
ven tafel te krijgen en medewerkers te leren hier op productieve wijze mee om te gaan. Medewer-
kers ervoeren dat zij te weinig sturing gaf en vonden haar te “zacht”. Medewerker facilitair Angela 
zei: “Jannie was veel te zacht, dat heb ik in het begin al gezegd. Wij hebben een harder iemand no-
dig.” Waarschijnlijk doelde zij hiermee op iemand die hen confronteerde met hun gedrag en zaken 
openbrak die onderhuids sluimerden.  
 
Het gebrek aan vaardigheden en expertise van Jannie waren mede aanleiding voor het plaatsvinden 
van een incident in een TVO in het najaar. Medewerkers vertelden dat zij in de TVO aan hadden ge-
geven moeite te hebben met één van hun collega’s, die op dat moment niet aanwezig was. IB-er 
Jannie die de TVO leidde, had hen volgens hen toen aangemoedigd over haar te praten om te beden-
ken hoe ze haar op haar gedrag zouden kunnen wijzen. Dit werd door de medewerkers als roddelen 
ervaren en de TVO’s kregen het imago van “roddeluurtje”. Noortje zei bijvoorbeeld: “In die TVO’s 
werd geroddeld. Het was heel naar.”  
 
Eén van de koks gaf aan dat de TVO’s voor hem wel waardevol waren geweest. Hij werd zich door de 
TVO’s bewust dat er bij collega’s soms dingen speelden die niet direct zichtbaar waren. Hij nam zich 
na de TVO’s voor om beter te luisteren naar collega’s. 
 
Rob: “Riet had het gevoel dat ze altijd heel hard moest werken. En dat had ze eigenlijk nog nooit te-
gen 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 luiste-
ren 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 regels door beter proberen te luisteren.”  
 
Trajectbegeleider Machteld merkte dat de TVO’s in het algemeen weinig verandering teweeg brach-
ten bij de teams van De Lepelaar. Samen met de intern projectbegeleider DWC kwam zij tot de con-
clusie dat een combinatie van factoren hieraan ten grondslag lag: de wisseling van het teamma-
nagement, de tweedeling die bestond tussen zorg en facilitair, onzekerheid over de toekomst en een 
cultuur waarin niet was geleerd om elkaar aan te spreken. Zij besloten daarom om de TVO’s na de 
zomer van 2013 stop te zetten en met een nieuwe werkvorm verder te gaan: workshops met een 
thema, waarin de disciplines met elkaar werden gemengd (zie verderop onder het kopje “Fase 1 
verlenging”). Hiermee eindigden de werkzaamheden van de IB-ers in dit traject. Machteld gaf aan 
dat ze ervoer dat slechts een klein deel van de IB-ers echt de kunst van het coachen verstond en in 
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staat was een groep verder te brengen. Zij hadden in de korte tijd dat zij deze rol hadden nog onvol-
doende ervaring en expertise opgebouwd om dit te bewerkstelligen.  
 
Terugkoppeling Klimaatscan 
 
Op 3 april 2013 vond de bijeenkomst voor de terugkoppeling van de eerste Klimaatscan plaats (0-
meting). De meting was afgenomen in oktober 2012. De terugkoppeling werd een aantal maanden 
uitgesteld. Omdat het projectteam vreesde dat de resultaten gebruikt zouden worden om mede-
werkers en teammanagers te beoordelen, gingen zij zorgvuldig te werk bij het terugkoppelen. Het 
nadeel was dat er niet kort na de afname van de Klimaatscan kon worden beschikt over de uitkom-
sten om deze als input te gebruiken voor de TVO’s.  
 
Teammanager zorg Onno opende de bijeenkomst. Trainer Machteld vervolgde met een reeks visueel 
bedrogplaatjes, om de medewerkers te laten inzien dat hun perceptie kon verschillen van die van 
een collega. De plaatjes leidden tot grote hilariteit en de stemming kwam er goed in. Vervolgens ging 
de trajectbegeleider verder met het terugkoppelen van de resultaten van de 0-meting. Ze gebruikte 
veel abstracte termen zoals input, evaluatie, effectmeting, gesloten vragen, NPS. De slides bevatten 
bijna alleen maar tekst en waren vrij vol. De opgebouwde sfeer van betrokkenheid leek hierdoor 
teniet te worden gedaan. Machteld gaf achteraf zelf aan dat de presentatie te ingewikkeld was ge-
bleken en dat ze het in het vervolg anders zou doen. Inderdaad zou haar volgende terugkoppeling, 
van de 1-meting, heel anders zijn en beter ontvangen worden door de medewerkers (zie onder Fase 
2). De Klimaatscan liet weinig variatie zien: de meeste uitkomsten waren positief. Het maken van een 
top-5 van verbeterpunten om hiermee aan de slag te gaan in de TVO’s, was hierdoor niet mogelijk. 
Dit was een nadeel voor de IB-er, die hiermee niet van handvatten voorzien werd door de Klimaat-
scan.  
 
Vervolgens moesten de medewerkers in groepjes uiteen om hun weerkaart in te vullen. Hieruit kwa-
men veel knelpunten naar boven. Wat veel genoemd werd, was dat er over elkaar werd geroddeld. 
Teammanager Onno vulde aan: “we praten niet met elkaar, maar over elkaar”. Iedereen was het 
eens dat ze ermee moesten stoppen. Echte aanknopingspunten van hoe dit zou moeten, kwamen 
echter niet naar voren. Medewerkster Petra zei later in een interview dat de oorzaak van het rodde-
len was dat mensen elkaar niet direct aan durfden te spreken. 
 
Nadelen van de inzet van de Klimaatscan  
 
Een aantal zaken bleken lastig bij de inzet van de Klimaatscan. Volgens de trajectbegeleider was het 
erg lastig om genoeg respons te krijgen. Er vonden al veel metingen plaats in organisaties zoals deze, 
bovendien was de vragenlijst vrij lang. Daarbij gaf een medewerkster aan dat velen de vragenlijst zo 
gemiddeld mogelijk invulden, “omdat ze bang zijn dat er anders weer een bijeenkomst gaat komen.” 
Een andere medewerkster zei dat ze het lastig vond dat ze alleen eens of oneens kon invullen. 
 
Daarnaast was het mogelijk dat de Klimaatscan zou worden ingezet om medewerkers of teams te 
beoordelen. Voor het afnemen van de Klimaatscan bespraken de directeur Zorg, de intern project-
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begeleider en externe trajectbegeleider samen met een medewerker van DWC de inhoud en het 
doel van de scan, waarbij zij benadrukten dat de scan niet mocht leiden tot een gevolg voor de on-
dervraagden. De grote zorgvuldigheid die de organisatie betrachtte om dit te voorkomen, laat zien 
dat een monitor snel gekoppeld kan worden aan het beoordelen van medewerkers. 
 
Nieuwe teammanager facilitair stelt orde op zaken 
 
In maart 2013 werd er een nieuwe facilitair manager, Dafne, aangesteld, een manager met veel er-
varing en een “duidelijke leiderschapsstijl”. Haar taak was om helder en duidelijk structuur aan te 
geven voor de teams ten aanzien van de inhoud van de werkzaamheden.12 Haar duidelijke stijl bleek 
bijvoorbeeld toen ik meeliep met de “meals on wheels” langs de kamers van de bewoners. Eén van 
de medewerkers praatte tijdens het opscheppen van het eten met haar collega. Dafne, die toevallig 
op deze verdieping was, zag dit en stapte resoluut op haar af, pakte haar bij de arm en nam haar 
apart: “Niet met elkaar praten, maar met de bewoner!” benadrukte ze tegen de medewerkster: 
“…die verdient de aandacht!”. Enkele medewerkers facilitair gaven aan dat ze Dafne streng te von-
den, maar dat er sinds zij er was wel minder werd geroddeld. Ook had zij de roosters, waar grote 
ontevredenheid over heerste, aangepakt. Wel werd ze gezien als zakelijk. (Zie verderop onder het 
kopje Teammanagers: Spanningsveld tussen verantwoordelijkheid geven en aansturen) 
 
Verdiepingssessie restaurantteam 
 
In april 2013 vonden verdiepingssessies plaats per discipline, waarin de resultaten van de Klimaat-
scan per discipline werden teruggekoppeld en besproken. Dit gebeurde onder leiding van trainer 
Machteld en de nieuwe facilitair manager Dafne. Ik woonde de sessie van het restaurantteam bij. De 
uitkomsten waren vrij negatief. De onderwerpen van de Klimaatscan waarop bewoners hen negatief 
beoordeelden, ging Machteld één voor één af. Ze vroeg de medewerkers wat zij dachten dat reden 
was voor de negatieve beoordeling en spoorde hen aan om ter plekke samen na te denken over op-
lossingen. Een terugkerend onderwerp was hun samenwerking met de zorg en de koks. Afspraken 
werden over en weer niet nagekomen, en men sprak elkaar hier niet op aan. Machteld en Dafne 
vormden een duo en confronteerden medewerkers met hun eigen gedrag en spiegelden dit in geïm-
proviseerde rollenspellen. Onderstaand vignet is een voorbeeld hiervan. 
 

Box 4: Spiegelen van gedrag 
  
De medewerkers hekelen het feit dat vaak als ze de zorgmedewerkers bellen om bewoners op te halen, 
deze niet komen. 
 
Thea (verontwaardigd): Mevrouw van de Heuvel zat alleen in het donker in de zaal! Die missen ze toch 
boven? 
Dafne: Maar er was toch iemand van ons in het restaurant…? 
Thea: Tot half drie, daarna niet meer. 
Dafne (verontwaardigd): Dat is toch bijzonder? We laten het restaurant leeg!  

                                                           
12 Voortgangsrapportage In voor zorg! dd maart-juni 2013 
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[Er ontstaat een spontaan toneelstukje tussen Machteld en Dafne. Dafne speelt een medewerker van het 
restaurant die gaat zogenaamd weggaat]  
Machteld: Maar ik wil een appelsap… 
Dafne: Jammer! Ik ga met de mannen mee! [Thea ging op een uitje met ‘de mannen’] 
[doodse stilte] 
 

 
Op dezelfde confronterende manier lieten Machteld en Dafne de medewerkers stilstaan bij oude 
afspraken. 
 

Box 5: Aanzetten tot reflectie op oude afspraken 
 
Dafne (verontwaardigd): De kopjes staan omgekeerd op tafel. Noem mij één restaurant waar dat zo is! 
Enkelen: Moet dat niet dan? 
Dafne: Waarom staan de kopjes omgekeerd op tafel? 
Iemand: Voor de hygiëne? 
Anderen: Dat doen we gewoon altijd zo! Dat moest van Erna [oude manager facilitair] 
Dafne: Hoe lang is dat geleden…? [Het blijkt iets van 10 jaar geleden te zijn] 
Dafne: Een bewoner komt binnen en denkt: mag ik daar wel zitten? Daar staan kopjes omgekeerd op tafel. 
Stel jezelf de vraag: waarom doe ik dit? 
 

 
Medewerkers gingen hierdoor zelf ook op hun werk reflecteren in de sessie. 
 
Trix: “Hier krijgen ze soep op de kamer…” 
Ilse: “…[Dat moet] dus in het restaurant” 
Trix: “Maar dat kan soms toch niet?” 
Ilse: “Waarom niet?” 
 
Ook lieten Machteld en Dafne de medewerkers ter plekke oplossingen bedenken. “Wat kan je zelf 
doen?” vroeg Machteld de medewerkers wanneer ze probeerden te bedenken hoe ze het restaurant 
aantrekkelijker konden maken voor bewoners. Ook het elkaar aanspreken kwam aan bod door mid-
del van rollenspellen. 
 
Later in de sessie bleek dat het niet samenwerken en elkaar niet aanspreken diep zat. Medewerkster 
Angela barstte in huilen uit. Ze zei dat ze vast zat. “Ik stik hier!” Waarom zei ze niet. Later gaf ze aan 
dat de reden was dat ze voelde dat het team niet samenwerkte. Deze onderlinge samenwerking 
werd in deze sessie niet geadresseerd: het ging alleen over de samenwerking met andere disciplines.  
 
Angela: “Als er tijdens het frietuurtje van 17 tot 19 uur niemand komt, dan ga IK schoonmaken. De 
rest niet hoor, die gaan lekker niks doen. En [Dafne] ziet dat mensen niks doen, maar ze zegt er niks 
van, ze wil dat wij elkaar erop aanspreken. Maar dat ga ik niet doen. Je hebt het gevoel dat je alleen 
de kar moet trekken.” 
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Een andere medewerkster moest later ook huilen, omdat ze was geschrokken van de negatieve uit-
komsten. Uit deze gebeurtenissen bleek dat de medewerkers, hoewel ze handvatten kregen van de 
trajectbegeleider en hun teammanager over het verbeteren van kleine dingen, weinig invloed voel-
den over het veranderen van de samenwerking onderling en met de andere disciplines. De sessie 
leidde tot bewustwording hiervan, een eerste stap naar het voelen van invloed om zaken zelf te gaan 
veranderen. 
 
Intervisie met de koks 
 
Onderstaande casus betreft een ingelaste intervisie met de twee koks Rob en Klaas. De reden is dat 
er klachten waren geweest van bewoners en externe klanten over het eten. Trainer Machteld en 
teammanager Dafne gingen daarom het gesprek met hen aan. Zij lieten de koks eerst stilstaan bij 
hun gedrag door hen te spiegelen, om hen vervolgens te vragen om met ideeën te komen om dit te 
verbeteren. 
 

Box 6: Feedback moeten geven voelt als aanvallen 
 
De koks Rob en Klaas doen hun werk niet goed volgens teammanager Dafne. Ze hebben bijvoorbeeld twee 
dagen achter elkaar worteltjes geserveerd. Ook hebben zij hoog verzuim. Ze heeft een intervisiesessie met 
hen gepland in april en Machtelds hulp ingeroepen om hen duidelijk te maken dat er wat moet verande-
ren. 
 
Dafne: De cliënt staat hier niet centraal. De keuken straalt geen passie uit. 
Machteld: Waar zie jij dat aan? 
Dafne: “Moet je niet bij mij zijn – de centrale keuken bepaalt” [ze bedoelt: er wordt altijd naar de centrale 
keuken gewezen als iets niet goed gaat] 
Rob en Klaas zeggen niet veel, en als ze wat zeggen, is dat verdedigend. 
Klaas: Ik heb wel het idee dat ik zelf menu’s samenstel, themadag regelen. Dat vind ik leuk. Ik dacht dat ik 
bezig was met mijn vak. 
Dafne en Machteld vragen of ze wel eens een rondje maken langs de bewoners, om hen te vragen of ze het 
eten lekker vinden. 
Rob: Dat doe ik niet vaak, dat durf ik niet te vragen aan de bewoners 
Dafne: Doordat je denkt dat je je werk niet goed doet?? 
Rob: Nee hoor, ik hoor het wel van de serveersters. 
(…) 
Machteld: Geef elkaar eens feedback. Kunnen jullie dat? Doe maar. Wat zie je in de keuken? 
Klaas richt zich tot Rob: De ploeg mist begeleiding en bezieling, hoor ik veel terug. Dat hebben ze ook tegen 
je gezegd. 
Rob: Dat is de eerste keer dat ik dat van jou hoor! Er is blijkbaar een barrière [voor het keukenpersoneel 
om naar hem toe te stappen]. 
Machteld tegen Klaas: Je zegt tegen het personeel dat ze bij Rob moeten zijn, maar zelf zeg je het niet 
tegen Rob. 
Klaas: Tja…. 
(…) 
Machteld: Jullie durven elkaar nauwelijks aan te kijken! Hoe is dat voor de mensen? Die zien dat jullie niet 
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met elkaar praten, maar waarschijnlijk wel over elkaar. 
Rob: Ik vind dat Klaas minder vaak de lijsten doet. Dat gaat nu wel beter. 
Klaas: Ik trok meer naar de keuken en ik verwacht dan dat Rob het oppakt. 
Dafne: Hoe lang zitten jullie al in het vak? 
Rob: 45 jaar in het vak. 
Klaas: 35 jaar. 
Machteld en Dafne: Ongelofelijk, zoveel ervaring. 
 
In het tweede deel van de intervisie wordt de koks gevraagd ideeën te bedenken voor een betere samen-
werking. 
 
Machteld: Hebben jullie behoefte aan meer overleg: kom maar met een plan. Hoe gaan jullie dit samen 
oppakken? (Machteld pakt zogenaamd iets uit haar tas om te laten zien dat ze zich terugtrekt en dat ze 
verwacht dat Rob en Klaas nu samen gaan overleggen) 
Rob en Klaas snappen het gebaar en gaan met elkaar praten. 
Klaas: ’s Ochtends teamoverleg 
Rob: Eén keer per week overleg, om te zorgen dat we op 1 lijn zitten. 
 

 
In de intervisie was het vertrekpunt dat de koks hun werk niet goed deden. Voor andere verklaringen 
van hun kant leek geen ruimte. Het geven van feedback aan elkaar ervoer Rob hierdoor als de ander 
moeten “aanvallen”, waardoor beide koks dichtklapten.  
 
Rob: “Ik vind dat heel vervelend, intervisie. Dat soort dingen. Er zit dan drie man om je heen [Mach-
teld, Dafne, en SvdB], en dan moet ik Klaas gaan aanvallen. Nou, dat doe ik niet.”  
SvdB: “Want dat was de indruk die jij kreeg, dat was de bedoeling, dat je dus je mond open moest 
doen over elkaar?” 
Rob: “Ja. En hij doet dat ook niet, dus dan krijg je een hele rare intervisie, waarin eigenlijk niks gezegd 
wordt.  
SvdB: “Nee, want ze zeiden al van: jullie kijken elkaar helemaal niet aan”. 
Rob: “Als ik met hem werk wel!” 
 
Dat ze zelf geen actie zouden ondernemen, lag volgens Rob ook niet alleen aan henzelf. In korte tijd 
hadden ze een groot aantal teammanagers gehad die hun opmerkingen en ideeën volgens hem niet 
oppakten. Hierdoor moest hij erg wennen aan de directe stijl van Dafne, die bovendien direct actie 
ondernam. 
 
Rob: “[Voor Dafne] hadden we in een tijd van twee of drie jaar acht verschillende teamleiders gehad . 
Teamleiders die helemaal niks deden, er gebeurde helemaal niks, en toen kwam Dafne binnen als een 
wervelwind (…) Ze kan inderdaad heel kort wezen (…) en daar heb ik in het begin heel erg aan moe-
ten wennen. [Wat ik] waardeer in Dafne is, echt, als je het vraagt, je krijgt altijd gelijk antwoord, het 
is ja of het is nee, en het wordt geregeld. Nou, dat hebben we in de jaren daarvoor helemaal niet 
meegemaakt.”  
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Rob vroeg om meer van dit soort intervisiemomenten, maar Dafne antwoordde “die krijg je meteen 
terug”. Rob en zijn collega moesten volgens Machteld en Dafne eerst zélf proberen om samen tot een 
oplossing te komen. Dat Rob vervolgens nogmaals vroeg om “iemand die ons aanstuurt” mocht hier-
bij niet baten. Achteraf in een interview zei hij: “Als je mij los zou willen maken met die intervisie, zou 
daar veel meer training op moeten komen.”  
 
Aangespoord door Machteld en Dafne om concrete veranderingen te realiseren, namen de koks zich 
voor om vanaf dat moment elke ochtend en einde dienst te overleggen met het keukenpersoneel en 
elkaar meer aan te spreken op hun gedrag. Ze namen zich voor om de menucommissie die al drie 
maanden gepland was, nu eindelijk te realiseren. Uit hun reacties bleek dat ze gewend waren niet 
zelf initiatief te mogen nemen maar te moeten wachten op een opdracht van hun teammanager. 
Dafne maakte hen duidelijk dat ze initiatief van henzelf verwachtte en verzocht hen om binnen een 
week een plan hiervoor in te leveren, en maakte hiermee het plan concreet. Inderdaad werd kort 
hierna de menucommissie gerealiseerd, bestaande uit drie cliënten, een zorgmedewerker, een EVB-
er en een woonzorgmedewerker. 
 
Opnieuw vertrok een teammanager: de teammanager zorg 
 
In april maakte vervolgens ook teammanager zorg Onno bekend dat hij zou vertrekken omdat hij 
met vervroegd pensioen ging. Dit tot grote spijt van de medewerkers, die hem graag mochten. In de 
zomer werd een opvolger aangesteld. Ook de nieuwe teammanager zorg is iemand met een duidelij-
ke leiderschapsstijl die sturing gaf aan de teams. Doordat zowel zorg als facilitair een nieuwe team-
manager hadden, liep het DWC programma vertraging op: beide managers moesten eerst aan elkaar 
wennen, ook de teams moesten wennen aan hun nieuwe manager. Hierdoor werd het lastig voor de 
teams en de teammanagers om zich met DWC bezig te houden. Trajectbegeleider/trainer Machteld 
zette om deze reden het programma even op pauze, of zoals ze het zelf zei, ze “trapte even op de 
rem”.  
 
Fase 2: voorbereiden op veranderingen (oktober 2013 t/m april 2014) 
 
De tweede fase van het DWC programma begon dan ook pas in het najaar van 2013. In september 
vonden workshops plaats. De verdiepingssessies in oktober waren nog wel voor zorg en facilitair 
apart, omdat daarin de resultaten van de eerste Klimaatscan werden teruggekoppeld en deze wer-
den per discipline gerapporteerd. In januari werd gestart met proefdialoogsessies en in februari 
vonden opnieuw workshops plaats waarbij zorg en facilitair gemixt werden. 
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Workshops “De wendbare medewerker” over de toekomst 
 
Zoals hierboven beschreven besloot de trajectbegeleider om de TVO’s in de zomer stop te zetten en 
verder te gaan met maandelijkse workshops. Met het oog op de borging van het DWC traject maakte 
trainer Machteld de twee teammanagers mede verantwoordelijk voor het samenstellen van het pro-
gramma. De workshops waren geen vast onderdeel van het DWC programma, maar maatwerk. Be-
sloten werd om de workshops te laten draaien om een belangrijke ontwikkeling binnen de organisa-
tie, namelijk de op handen zijnde sluiting van locatie Bloemenhof, omdat deze mogelijk verplaatsing 
van personeel tot gevolg zou hebben. Het doel van de workshop was dan ook om “wendbare mede-
werkers” te creëren die goed met deze en toekomstige veranderingen konden omgaan. Men zag het 
“professionaliseren” van medewerkers hierbij als de sleutel tot succes. Een andere belangrijke ver-
andering die in de workshop geadresseerd werd, was dat de cliëntenpopulatie vanwege de strenge-
re selectiecriteria in de toekomstige Wlz steeds zwaarder zou worden. Waar er op dat moment bij-
voorbeeld vooral licht-dementerenden in De Lepelaar woonden, zou deze groep in de nabije toe-
komst verder zijn in hun dementie. Om de medewerkers hier alvast op voor te bereiden werd in de 
workshop de Alzheimer Experience getoond, een product ontwikkeld door DWC.  
 
In deze workshop werden voor het eerst medewerkers zorg en facilitair bij elkaar geplaatst, omdat 
de managers redeneerden dat de inhoud hen allebei aanging. Aan hun samenwerking werd weinig 
aandacht besteed, omdat de focus vooral lag op het toelichten van toekomstige ontwikkelingen bin-
nen De Lepelaar. 
 
De uitleg over de toekomstige ontwikkelingen stuit op weerstand en boosheid. Sommigen zeiden dat 
de organisatie vooral wilde bezuinigen en dit vervolgens op een leuke manier verpakken. Een mede-
werkster zei later dat ze vooral de harde toon van de trajectbegeleider en het management vervelend 
vond: "De toon waarop ze praten vind ik niet goed, zo hard. Ik heb er niet van kunnen slapen.” Vol-
gens teammanager Dafne leken medewerkers niet te beseffen dat de veranderingen hen zouden 
gaan treffen. Ze typeerde hen als niet flexibel: ze wilden volgens haar het liefst dat alles bij het oude 
zou blijven. Uit reacties van de medewerkers bleek dat dit inderdaad vaak het geval was. Medewer-
ker Ria zei bijvoorbeeld: “We willen niet veranderen, we weten dat er een hoop gaat veranderen 
maar iedereen laat het maar over zich heenkomen.” Anja zei: “Het gaat langzaam, moet langzaam 
tot iedereen doordringen”. Dezelfde manier van medewerkers confronteren die ook in de verdie-
pingssessie werd gehanteerd (zie box 4 en 5), maakte medewerkers dus bewust, maar leidde vaak 
nog niet tot gevoelens van invloed. 
 
Ondanks de onvrede leverde de workshop concrete actiepunten op: het restaurant vond men ouder-
wets in uiterlijk en service, waarop men een aantal wijzigingen toepaste, waaronder ruimere ope-
ningstijden en een snackuurtje waarin bewoners een frietje en een snack konden halen. Medewer-
kers waren hierover echter gemengd enthousiast, omdat er nu wel iedere namiddag een frituurlucht 
in het hele gebouw hing omdat er is geen afzuiging in de restaurantkeuken was.  
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Instrument “Joost”  
 
In de workshops werden instrumenten van de organisatie gebruikt, zoals de werkvorm “Joost”. Dit 
was een Anta Zorgbrede werkvorm om medewerkers de belevingswereld van de cliënt te laten erva-
ren. Joost was hierbij de personificatie van “de cliënt”. De vraag die werd gesteld was, “wat heeft 
Joost nodig van de professional?” Het concrete idee van Joost sloeg aan bij de medewerkers: in de 
periode na de workshop gebruikten vele medewerkers Joost om zichzelf en anderen eraan te herin-
neren dat ze moesten proberen naar de wens van de cliënt te luisteren. Onderstaand fragment uit 
een interview met één van de koks is een goed voorbeeld van hoe het concept van Joost beklijfde. 
 

Box 7: Concrete werkvorm “Joost” slaat aan 
 
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 Sche-
pers, die wil geen spekjes in haar eten. Meneer van Dalen, die wil liever geen varkensvlees. Dat zijn alle-
maal Joostmomentjes zeg maar. Onze Joostmomentjes. Dat je luistert naar je bewoners van wat die wil-
len.”  
SvdB: “En merk je daar iets van dat het beter gaat, gaat het beter dan voorheen?” 
Rob: “Ik hoor meer complimenten erover [van bewoners].” 
 

 
Later in een verdiepingssessie zorgde “Joost” opnieuw voor nieuwe inzichten. 
 
Medewerker restaurant: “Van een nieuwe bewoner weet ik niet wat die lust” 
Trainer Machteld: “Hoe ging dat bij Joost?”  
Rob: “O ja, een intake.”  
 
Kort gezegd zorgde de workshop ervoor dat kleine verbeteringen werden aangebracht. De informa-
tie die men van de managers en Machteld ontving over de nabije toekomst van De Lepelaar en de 
gevolgen die dit heeft voor hun werk leidden tot bewustwording van deze ontwikkelingen, waar 
sommigen voorheen aangaven dat het niet echt tot hen doordrong. 
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Verdiepingssessies 1-meting 
 
In de verdiepingssessies in oktober, een maand na de workshops, werden zorg en facilitair weer 
gescheiden, omdat de resultaten van de Klimaatscan per team zouden worden behandeld. De sessie 
van het team facilitair begon teammanager Dafne met een compliment: de scores op de Klimaatscan 
waren verbeterd ten opzichte van de eerste meting. Medewerkers waren blij dit te horen. Een 
woonzorgmedewerker riep uit: “yes!” Trainer Machteld en Dafne liepen samen zowel de positieve als 
de verbeterpunten door die uit de Klimaatscan van de cliënten naar voren kwamen. Per punt vroegen 
ze de aanwezigen om toelichting: wat had volgens hen dit oordeel van cliënten veroorzaakt? Bij ver-
beterpunten stelden ze de vraag en wat ze eraan zouden kunnen doen om te verbeteren. Een me-
dewerker zei dat ze het prettig vond dat het in deze sessie over de cliënt ging: “de TVO’s was vooral 
spuien”. De toon van Machteld en Dafne was, anders dan in de workshop “de wendbare medewer-
ker”, positief en bemoedigend. Het effect was dat er een losse sfeer heerste, er werd af en toe gela-
chen. Opnieuw informeerden Machteld en Dafne de medewerkers over de toekomst en wat dit bete-
kende voor hun gedrag. Oplossingen of voorbeelden werden genoemd, maar niet uitgediept en om-
gezet tot concrete actiepunten. In onderstaand fragmenten worden bovenstaande punten geïllu-
streerd. 
 

Box 8: Trainer en teammanager informeren, geven complimenten, hebben een positieve toon, maar 
diepen onderwerpen weinig uit 
 
Informeren 
 
Machteld: Cliënten betalen [straks] om hier te wonen, dus je wil dat ze iets aardigs zeggen over De Lepe-
laar. Hoe krijgen we dat voor elkaar?  
(…) 
Maartje: Het verhuizen vinden cliënten niet leuk.  
Trainer Machteld: Wat zeg je tegen de cliënt? Niet zeggen “wat erg hè”, maar: “u krijgt vast een geweldige 
collega van mij”(…)  
Machteld: Wat wordt dit voor huis?  
Teammanager Dafne: PG. En scheiden wonen en zorg.  
Machteld: Dan moet je de diensten die er zijn kunnen aanbieden. 
 
Complimenten geven  
 
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]  
Dafne: Denk na over je werk.  
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Angela: (…) Zeg het en dan doen we het wel! [Nadenken over je werk], dat waren we niet gewend. Niet 
meer. 
 
Positieve toon 
 
Men praat over het restaurant. 
 
Dafne: Mijn droom is: het restaurant naar beneden [het zit nu op de eerste verdieping].  
Elke: Inderdaad, zien eten doet eten. 
Er volgen allerlei ideeën: menu's ophangen in de buurt, schuifdeuren (tussendeuren) dicht, menu erop, dan 
moeten ze wachten en dus lezen.  
Dafne: Gaan we doen! 
 
Geen aandacht besteed aan inleven in collega’s 
 
Men legt de medewerkers een drietal stellingen voor, die als verbeterpunten uit de Klimaatscan kwamen. 
In groepjes moeten de medewerkers de stellingen beantwoorden, om ze daarna plenair te bespreken. In 
de bespreking noemt men allerlei voorbeelden van wat de zorgmedewerkers in hun ogen niet goed doen, 
maar wordt er vervolgens niet stilgestaan hun de mogelijke beweegredenen.  
 
Stelling 1 luidt: “ik kan mijn werk niet altijd goed doen omdat ik de samenwerking met de zorg mis”.  
Elke: Oneens, we kunnen wel goed samenwerken.  
(...) 
Angela: Wij [restaurant] hebben minder contact met de zorg hoor. Ik erger me aan als er niet gereageerd 
wordt op een belletje. Zeggen ze: “we zitten te eten in de personeelsruimte”. Ja, hallo! Ik eet soms ook pas 
om 4 uur. [vertelt over een incident] Ik sta te KOKEN!  
Dafne: Wat doe je hiermee?  
Dafne gaat iedereen af. Veel zeggen: “ik zou het niet weten”. Anderen zeggen: “naar de teamleider”. Een 
ander: “Ik zou het tegen diegene zeggen”.  
(…) 
Machteld: Via mail etc. werkt niet. Je moet iemand aanspreken, dat doe je voor de cliënt! Je moet het lef 
hebben om het te zeggen.  
Hanny: Ja, dat is heel moeilijk 
Machteld: Als je thuis iets niet bevalt, zeg je het ook! 
Hanny: Waarom heeft de zorg het idee dat ze boven woonzorg en facilitair staan?  
Machteld: Dat nemen we mee maandag voor de [verdiepingssessie met] de zorg. Dit is jullie perceptie. 
 
Concrete handvatten worden niet gegeven 
 
In het volgende voorbeeld wordt niet toegewerkt naar een concrete oplossing, maar worden medewerkers 
aangespoord naar hun teammanager te stappen. 
 
Truus: Er is geen tijd voor aandacht [voor cliënten]  
Machteld: Zelf doen of vrijwilliger en mantelzorger? Vragen jullie dit [aan hen]?  
Petra: Nee dat is niet aan ons, durven we niet. Ben wel eens teruggefloten, mag ik die mevrouw meene-
men?  
Kris: Dat heb ik ook. Plus, dan wil iedereen dat!  
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Dafne: Jongens!!  
Machteld: Jullie moeten creatiever worden met elkaar! 
Petra: Anke zoekt vrijwilligers.  
Kris: Vroeger konden we met bewoners lopen, toen mocht dat niet meer.  
Machteld: [Een andere organisatie die ik ken] benaderde wandelverenigingen!  
[Dit vinden velen een goed idee] 
Machteld: Vraag het aan Trude! 
 

 
De sessie voor de zorg begonnen minder positief: de Klimaatscan liet zien dat ze minder vorderingen 
hadden gemaakt dan het team facilitair. Het team kreeg minder complimenten, wat mogelijk bij-
droeg aan dat de uiting van meer ontevredenheid. Ook hier was het mechanisme zichtbaar dat er 
mogelijke handelswijzen werden besproken, maar niet concreet gemaakt.  
 
Rijna: De cliënt zegt tegen mij dat vorige dienst niet goed was.  
Machteld: Wat doe je daar dan mee?  
Rijna: Luisteren , en niet je collega afvallen.  
Trude (teammanager): Je moet het niet laten gaan, [je moet] naar je collega gaan. 
 
Wanneer het team mogelijke oplossingen bedacht voor het overdragen van cliëntinformatie aan 
elkaar, eindigde Machteld dit met: “Dit is iets voor vergaderingen”. De verdiepingssessies leken niet 
bedoeld om tot dit soort concrete oplossingen te komen, maar medewerkers alleen aan te sporen 
dit op andere momenten te met elkaar te bespreken. Men diende dan ook zelf voor opvolging te 
zorgen, iets waar vaak geen tijd voor gemaakt werd. 
 
Samenwerking disciplines: “Geen raderen, maar los draaiende schijven” 
 
De samenwerking onderling en tussen de disciplines, met name tussen medewerkers zorg en facili-
tair, stond bekend als niet goed en het verbeteren hiervan was, zoals al eerder benoemd, een doel 
van het DWC programma. Medewerkster Anja gaf een treffende beschrijving van de situatie: “Het 
zijn nu allemaal draaiende schijven, maar het zou mooi zijn als het radertjes worden”. Ook het voor-
beeld van Angela eerder illustreerde het probleem. Medewerkers facilitair en ook de huiskamerme-
dewerkers hadden het gevoel dat de zorgmedewerkers zich boven hen vonden staan. Sjoukje (huis-
kamer): “Wij weten zoveel, meer dan de hele zorg bij elkaar! Het lijkt alsof doordat de zorg meer 
geleerd heeft, ze daarom denken dat zij meer weten. Maar wij gaan dagelijks met de bewoners om.” 
 
De samenwerking tussen de disciplines kwam binnen het DWC programma af en toe aan bod, maar 
er werden tot de workshops in februari 2014 geen volledige sessies aan besteed. De teammanagers 
zorg en facilitair ontvingen intervisie van trainer Machteld, maar voor de medewerkers kwam de 
samenwerking alleen zijdelings aan bod (bijvoorbeeld wanneer zij in sessies leerden om collega’s aan 
te spreken) tot aan de workshops in februari 2014. 
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Workshops februari 2014: samenwerking zorg en facilitair 
 
Vooraf gaf trainer Machteld aan dat teammanagers Trude en Dafne deze workshops samen in elkaar 
hadden gezet en dat zij zich meer op de achtergrond zou begeven. In de sessies zou ze uiteindelijk 
toch een aantal keren het initiatief nemen, bijvoorbeeld om een punt dat één van de managers pro-
beerde te maken, nog eens te verduidelijken. De groepen bestond uit een mix van medewerkers uit 
alle disciplines. 
 
De workshops begonnen met een toelichting van de teammanagers over de nabije toekomst: schei-
den wonen en zorg en de veranderende cliëntenpopulatie. Hier was een goede samenwerking voor 
nodig, stelden ze. Daarom werd daar in deze sessies aandacht aan besteed. 
 
De teammanagers vervolgden met de vraag: wat is een goede samenwerking? En wat niet? Mede-
werkers mochten dit aangeven en de teammanagers schreven het op flipovervellen. Ze hadden een 
paar objecten bij zich die als metafoor dienden voor aspecten aan een goede samenwerking (bij-
voorbeeld een gloeilamp, die niet kan branden zonder weerstand). Machteld legde uit dat je als 
team goede afspraken moest maken en feedback moest geven als de ander zich er niet aan hield. In 
groepjes moesten medewerkers samen voorbeelden bedenken van dingen die op dat moment niet 
goed gingen op het gebied van samenwerking. Deze werden plenair besproken. Machteld, Dafne en 
Trude gaven hen tips over hoe deze problemen aan te pakken, en deden dit op een bemoedigende 
manier. De genoemde problemen werden opnieuw echter niet verder uitgediept.  
 

Box 9: Concrete tips, maar geen verdieping  
 
Een medewerkster zegt dat ze dichtklapt als anderen haar op fouten wijzen. Ze denkt dan: Laat maar gaan.  
 
Trainer Machteld: “Als iemand iets zegt wat bij je aankomt, benoem dat: ‘die komt binnen, ik weet even 
niet wat ik moet zeggen’ en zeg dat je er later op terugkomt!”  
(…) 
Trix (facilitair medewerker): Soms wordt eten neergezet terwijl de bewoner er niet bij kan, en blijft het 
staan. Dan moet je diegene aanspreken.  
Machteld speelt een medewerker: “Daar heb ik geen tijd voor.”  
Een ander zegt: Ja, maar je hebt wel tijd om te bellen.  
Ilse: Misschien heeft die bewoner geen trek, je moet niet meteen conclusies trekken!  
Machteld: Dus je moet het bespreekbaar maken 
Trix: En niet de bewoner aan zijn lot overlaten. Soms krijg ik de hele week een vol bord terug, daar baal ik 
van!  
Trude: Vraag je ook waarom?  
Trix: Ja, maar ik krijg geen duidelijk antwoord!  
Kris: Aan wie ga je het dan vragen? Bijvoorbeeld aan de vrouw die niet wil.  
Margriet: Kan ze dan niet ‘s avonds eten?  
Machteld: Hier moet je het over hebben! In het werkoverleg!  
Trix krijgt een hard applaus. 
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Het adresseren van de samenwerking in het DWC programma en de nieuwe teammanagers had 
volgens sommige medewerkers voor verbetering gezorgd. Huiskamermedewerker Sjoukje vertelde 
dat de samenwerking met de zorg de laatste tijd was verbeterd. Sjoukje: “Ze luisteren meer, we wor-
den serieuzer genomen.” Ook Machteld, Trude en Dafne ervoeren dat de samenwerking tussen de 
disciplines was verbeterd. Andere medewerkers zagen echter geen verbetering. Een medewerker 
van de avonddienst zei toen ik haar vroeg naar DWC: “Er verandert toch niks. (…) Je hebt je lagen, 
verpleegkundige, de EVB-er’s, en dan wij, en hun wil is wet.” Een ander zei: “Er zijn allemaal ploeg-
jes”. Ze had niet het idee dat DWC hier iets aan kon veranderen. 
 
De samenwerking met de teammanagers werd ook kort geadresseerd, in de verdiepingssessie en in 
deze workshops. De vraag wat men van de samenwerking met de teammanager leidde echter niet 
tot openheid. In box 10 wordt dit geïllustreerd. 
 

Box 10: Aanspreken van medewerkers die hoger in de hiërarchie staan   
 
Trainer Machteld: Hoe is de samenwerking met de [team]managers?  
Naast mij zegt een medewerker van de huiskamer zachtjes: …Niet! 
Grete: Je kan altijd naar binnen komen. Je kunt ze altijd bereiken. Goeie communicatie.  
Machteld: En de samenwerking met de geestelijk verzorger [ook deze is hier aanwezig, SB]? Goed? 
  

 
Ook in de verdiepingssessie vroeg Machteld medewerkers wat zij vonden van de samenwerking met 
hun teammanager. Een medewerkster zei hierover na afloop: “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!” Medewerkers hadden duidelijk niet het gevoel dat 
zij kritisch konden zijn op hun managers in de sessies. Hiernaar vragen haalde dan ook weinig uit. 
 
Gebruik van humor 
 
Trainer Machteld gebruikte vaak ludieke voorbeelden uit haar leven of uit de zorg die voor mede-
werkers heel herkenbaar waren. Wanneer ze de situatie wilde schetsen van een medewerker die 
niet deed wat een cliënt wil, zei ze bijvoorbeeld: “Nee meneer Jansen, ik doe het zo, mijn collega 
doet het anders maar die werkt op maandag!” Hierop moesten medewerkers hard lachen: de situa-
tie was blijkbaar heel herkenbaar.   
 

Box 11: gebruik van humor door de DWC trainer 
 
Trainer Machteld geeft een voorbeeld uit haar eigen leven om te illustreren hoe je iemand indirect aan-
spreekt. 
 
Machteld: “Als ik wil dat Hans [haar man, SvdB] de strijk doet, dan zet ik de strijkmand achter de deur. Als 
hij dan thuiskomt, krijgt hij de deur moeilijk open. En dan zegt hij: Wat raar, wie zet hier nou de strijkmand 
neer? En dan zeg ik: Er wonen hier twee mensen, jij en ik, dus moet jij eens raaien!”  
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Een medewerkster klapt hard in haar handen, ligt helemaal in een deuk. Ze zegt: “Ooh, zo zou dit bij mij 
precies gaan, wat een goeie, die ga ik ook een keer doen!”  
 

 
De komische noot die trainer Machteld vaak aanbracht in de sessies zorgde ervoor dat er een losse 
sfeer ontstond. Vooral in het begin van de sessies brak zij op deze manier het ijs. Hoewel sommige 
medewerkers haar als aanwezig en druk ervoeren, vonden anderen haar enthousiast en inspirerend. 
 
Proefdialoogsessies  
 
In de verdiepingssessies in oktober werd medewerkers gevraagd collega’s uit de zorg te noemen die 
geschikt zouden zijn om dialoogsessies met cliënten en familieleden te begeleiden. Begin 2014 von-
den de “proefdialoogsessies” plaats, waarin deze medewerkers onder leiding van trainer Machteld 
en teammanager Trude oefenden met het voeren van gesprekken met bewoners. Na afloop besloot 
men dat de medewerkers er nog niet klaar voor waren: men was bang dat zij te verdedigend zouden 
reageren wanneer bewoners hen feedback gaven, in plaats van de dialoog met hen aan te gaan. De 
“echte” dialoogsessies vonden uiteindelijk plaats na het einde van het onderzoek. 
 
Teammanagers: spanningsveld tussen verantwoordelijkheid geven en aansturen 
 
Teammanager Dafne: “Medewerkers hebben het gevoel in de steek gelaten zijn. Er zijn de afgelopen 
jaren veel managers geweest. Ze konden nergens terecht. Dan krijg je onvrede.” 
 
In een paar zinnen gaf teammanager Dafne weer wat volgens haar een grote bron van onvrede was 
onder medewerkers binnen De Lepelaar en hun haperende onderlinge samenwerking: ze hadden 
vele teammanagers gehad in een korte tijd, waarbij ze niet terecht konden. Daarnaast waren ze vol-
gens haar niet gewend om zelf na te denken, maar hun “lijstje af te werken”.  
 
Dafne wilde dat medewerkers niet zomaar meer bij haar aanklopten, zoals in het begin het geval 
was, alleen nog wanneer er echt iets aan de hand was. Ze nam dus naar eigen zeggen meer afstand 
zodat medewerkers meer zelf zouden gaan doen. Ook haar collega Trude wilde dit graag realiseren, 
echter ze gaf aan dat ze dit lastig vond omdat bepaalde dingen wel moesten gebeuren. In een DWC 
sessie zei Trude over de teamoverleggen: “Ik maak de agenda, bedenk wat er verbeterd moet wor-
den, wil dat jullie meer aanleveren. Maar er staat steeds niks op de lijst”. Daarom zat ze nog altijd 
zelf het EVB-ers-overleg voor, zodat de punten die aan bod moesten komen, ook daadwerkelijk aan 
bod kwamen. 
 
Medewerkers ervoeren hierdoor echter dat hen nog steeds veel dingen werden opgedragen. Zoals 
Sjoukje aangaf: “We mogen gerust wel wat zeggen, maar als je een paar keer wordt afgebrand, ja 
dan ga ik niks meer zeggen”. Het leek er dan ook dat Trude en Dafne nog steeds weinig initiatief aan 
de medewerkers lieten. Machteld zei in een bespreking dat ze de teammanagers hierop coachte. 
Inderdaad gaf Dafne in een interview aan dat Machteld ervoor zorgde dat zij niet te snel ging en 
ruimte aan de medewerkers liet. 
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Het voordeel van de aanpak van teammanagers Trude en Dafne was wel dat medewerkers wisten 
waar ze aan toe waren. Dit gaf duidelijkheid en dus rust. Wat sommigen medewerkers misten, was 
een gevoel van betrokkenheid. Zij gaven aan hun aanpak als “zakelijk” te ervaren. Een medewerkster 
zei: “Ze kennen je niet. (…) Ze gaan nooit eens een gesprekje met je aan, van hoe is het thuis.” Laura, 
een zorgmedewerkster die avonddiensten draaide, miste dat Trude tijdens haar diensten nauwelijks 
op de afdeling was: “Ik heb haar nog nooit gezien. (…) Onno kwam bij de avonddienst langs, hij gaf 
dus aandacht, plus je kon meteen dingen doorgeven”.  
 
Borging bij de teammanagers 
 
In het Invoorzorg! Eindrapport van Anta Zorg wordt genoemd dat DWC in De Lepelaar niet was ge-
vorderd naar de borgingsfase. Er leek echter wel een zekere mate van borging te hebben plaatsge-
vonden: de teammanagers werden gedurende het gehele traject gecoacht door Machteld en ook liet 
zij hen een steeds groter deel van de DWC sessies en workshops bedenken en uitvoeren. Ook gaven 
de managers aan dat zij door de coaching van Machteld beter waren gaan samenwerken. De mana-
gers voelden zich dan ook toegerust om na het DWC programma zelfstandig op dezelfde voet verder 
te gaan, zoals Dafne vertelde in een interview. 
 

Dafne: Zonder DWC was ik niet 200 meter maar 2 meter op weg. DWC laat mensen naar 
zichzelf kijken.  
SvdB: En naar jou?  
Dafne:...Ja.  

 
Zelf zegt Machteld: “Dafne wilde te snel, mensen wilden naar een vertrouwenspersoon . Toen heb ik 
intervisie met Dafne gedaan, en heeft ze wat gas eraf gehaald.” 
 
DWC was nog op een andere manier voordelig voor Dafne. Dat Machteld de medewerkers confron-
teerde met hun gedrag en hen de aankomende ingrijpende veranderingen meedeelde, hoefde Dafne 
dit niet zelf te doen.  
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